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Tradicionāli, ik pēc 2 gadiem 
jūlijā, novada pašdarbnieki, 
sportisti, amatnieki un māj-
ražotāji, kā arī citi aktīvisti 
vienojas kopīgos svētkos - tāpec 
šajā karstajā vasaras mēnesī 
svinējām Rugāju novada svēt-
kus 2014 „Saimnieks lūdza 
saiminieci”. 

Novada svētku or-
ganizatori - Rugā-
ju novada kultūras 
nodaļas darbinieki 
- svētkiem bija saga-
tavojuši daudz-
veidīgu pasākumu un 
aktivitāšu program-
mu, kas paredzēta 
gan bērniņiem, gan 
pieaugušajiem. Svētku norises gaitā 
iesaistīta bija darba grupa, kas sastāvē-
ja no vairāk nekā 30 aktīvistiem, kas, 
kopā sanākuši, piedalījās īpašo svētku 
aktivitāšu veidošanā.

Svētkus ieskandinājām jau 24. jūlijā, 
ar pasākumu Lazdukalna saietu namā. 

Koncerts izdevās daudzveidīgs, ar kup-
lu dalībnieku skaitu - svētkos skatītā-
jus priecēja gan dziedātāji - novada 
jauktais koris, dāmu vokālais ansam-
blis, Skujetnieku dziedošās meitenes 
(Diāna Poševa, Evija Kuzmina, Sin-

tija Deksne), 
Lazdukalna pa-
gasta Benislavas 
etnogrāf iskais 

ansamblis, soliste 
Amanda Kočāne.

Aktīvu un enerģis-
ku noti pasākumam piešķīra dejotāji 
- senioru deju kopa „Ezerrieksts”, deju 
kopa „Rugāji”, deju kopa „Tonuss”, 
deju kopa 
„Junora”,  Bērnu deju kolektīvs „Ķi-
pari”. Par humora dzirksti pasākuma 
laikā parūpējās dramatiskā kolektīva 
„Zibšņi” dalībnieki.

Svētkus turpināja Baltinavas kolektī-
va „Palādas” izrāde „Miužeigīs ženiks” 
25. jūlijā, kā arī futbola spēle Rugāji - 
Viļaka.

Svētku kulminācijas dienā- 26. jūlijā 
– aktivitātes iesākās ar makšķernieku 

sacensībām, kurās makšķerēšanas en-
tuziasti jau no agras rīta 
stundas sacentās, lai iz-
makšķerētu savu lielo 
lomu. Sīvā konkurencē 
noskaidrojās labākie 
mašķernieki: 

1.vietu ieguva Biruta 
Lapsa; 2.vietu ieguva 
Edijs Logins; 3.vie-
tu godam nopelnīja 
Virdžīnija Vīcupa. 

Asāku izjūtu cienītāji 
klātienē vēroja Aus-
trumlatvijas mednieku 
šaušanas sacensības 
Rugāju šautuvē, kur sa-
vus trāpīgos šāvienus 
mērķī raidīja mednieki 
no tuvākas un tālākas 

apkaimes. 
Rīta agrumā ļaudis steidza iepirk-

ties pašgatavotu meistarstiķu tirdziņā. 
Nopērkams bija gan medus, gan adī-
jumi, rotaslietas, dārzeņi, pašceptā 
maizīte, ziedu stādi. Informācijas 
stendā šogad bija nopērkami arī 
dažādi suvenīri ar novada simboliku 
- krekliņi, kūzītes, lietussargi, ledus-
skapju magnētiņi, atstarotāji.

Teksts: Madara Balode
Foto: Jānis Rakstiņš

Turpinājums 12. lpp

Novada svētki 2014 
„Saimnieks lūdza saiminieci”
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Priekšsēdētājas sleja
Labdien, novada ļaudis!
Nokoptas pļavas, zem 

vārpu smaguma līkstoši 
labības lauki, liepziedu un 
jasmīnu  smarža - tas viss 
pieder jūlijam.

Esam aizvadījuši sprai-
gas darba nedēļas un aiz-
vadīto svētku nedēļas noga-
li, kad visi kopā svinējām 
novada svētkus!

Paldies Jums visiem - gan 
tiem, kas veidoja, gan tiem, 

kas piedalījās. Izskanējis daudz labu vārdu -  par to, ka va-
ram atļauties svinēt svētkus savādāk nekā kaimiņu novados!

Šogad pēc divu gadu pārtraukuma notika konkurss par 
sakoptāko sētu. Paldies saimniekiem par uzdrīkstēšanos 
gaidīt un uzņemt vērtēšanas komisiju. Vēlos tikai aicināt 
arī citiem sētu saimniekiem būt atsaucīgākiem, mums vēl  ir 
daudz īpašumu novadā, ar kuriem lepoties.

Lai arī rit vasara pilnā sparā, paralēli notiek veicamie dar-

bi. Esam pilnībā pabeiguši darbus un nodevuši jaunuzcelto 
ēku mūsu novada senioriem. 

Ir izdevies jauniešu centrā un novada centrālās bibli-
otēkas ēkā nomainīt apkures krāsnis, veikt kosmētisko re-
montu, lai varētu gatavoties akreditācijai, kas  bibliotēkai 
gaidāma rudenī.

Pēc divām nedēļām Rugājos gaidīsim atkal ciemiņus, lai 
kopā svinētu mūsu novada vidusskolas dzimšanas dienu, 
ritinātu skolas gadu atmiņu kamolu, kurā ievīti 110 skolas 
pastāvēšanas gadi.

Šogad  jūlijā paliek pieci gadi, kopš tika izveidoti nova-
di Latvijā, tajā skaitā arī Rugāju novads. Manuprāt, esam  
pierādījuši to, ka arī mazs novads var veiksmīgi darboties, 
attīstīties. 

Paldies, Jums, katram novada iedzīvotājam, kas esat pa-
likuši uzticīgi Rugāju novadam un  neesat devušies Laimes 
meklējumos uz citurieni.

Jūs katrs esat mūsu novada lielākā vērtība! Uz tikšanos, 
augustā!

Sandra Kapteine

Domes ziņas Domes sēžu lēmumi
Rugāju novada domes 2014. gada 17. jūlija sēdes lēmumi

Par nekustamā īpašuma  sadalīšanu
Domes sēdē tika lemts no nekustamā īpašuma „Mežmalas”, 
atdalīt zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai  “Teteri 1” un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 
0101); no nekustamā īpašuma “Pērkonkalns” atdalīt zemes vienī-
bu  3.3 ha platībā, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu 
“Mālkalni 1” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(NĪLM kods 0101).

Par adrešu piešķiršanu
Deputāti apstiprināja 2 adreses Rugāju novadā.

Par pašvaldības zemes nomu 
Nolemts slēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu līdz 2014.
gada 22. augustam, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 
7.0 ha platībā un  2.3 ha platībā iznomāšanu; slēgt zemes no-
mas līgumu ar vienu personu par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības 2.0 ha platībā un 6.5 ha, iznomāšanu.

Par apauguma tīrīšanu 
Deputāti nolēma vienai personai notīrīt apaugumu un novākt 
celmus, t.i., apart lauku no zemes vienībām. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
Apstiprināts SIA „B&B struktūra” izstrādātas zemes ierīcības 
projekts 1 nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Rugāju no-
vadā.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 
Deputāti atbalstīja Rugāju novada domes sagatavoto projektu 
„Sociālo pakalpojumu izveidošana Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā” iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauk-
saimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER 
projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” īstenošanai. Nolemts piešķirt 
projektam pašvaldības līdzfinansējumu no projekta attiecināma-
jām izmaksām – EUR 600,00 un PVN 21% apmērā, kā projekta 

neattiecināmās izmaksas EUR 1260,00.
Sēdē nolemts atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projek-
tu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rugāju novadā” 
iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) Eiropas reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pa-
kalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības 
un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2. pasākuma „IKT infra-
struktūra un pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta 
pieejas punktu attīstība” ietvaros. Nolemts piešķirt projektam 
pašvaldības līdzfinansējumu 11,25% no projekta kopējām iz-
maksām – EUR 1298,25. 

Par finansiālu atbalstu
Sēdē piešķirti finanšu līdzekļi Alisei Feldmanei dalībai konkursā 
„Miss Earth 2014”, EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) ap-
mērā.

Par dzīvojamās telpas īri 
Nolemts izīrēt vienai personai pašvaldībai piederošo dzīvojamās 
telpas daļu Bērzu ielā 6, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads, nosakot īres maksu EUR 3.99 (trīs euro un 99 centi) 
mēnesī.

Par Pakalpojuma līguma izbeigšanu
Sēdē lemts izbeigt 2014. gada 24.f ebruāra Pakalpojuma līgumu 
Nr. 8-2/35 ar vienu personu par dzīvokļa īri un komunālo pa-
kalpojumu sniegšanu.

Par kustamās mantas pārdošanu izsolē 
 Tika nolemts atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu „Autobuss 
SETRA S 210 HD” (inventāra lieta Nr.1204); apstiprināta kus-
tamās mantas „Autobuss SETRA S 210 HD” sākumcena - EUR 
7991.40 (septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro un 
40 centi).

Par nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināts Rugāju novada pašvaldības policijas nolikums.

Ar pilnu Domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties 
www. rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Lēmumi
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Rugāju novada domes deputātu 
iedzīvotāju pieņemšanas laiki

Deputāts Pieņemšanas laiki
Rugāju novada domē Lazdukalna pagasta pārvaldē

SANDRA 
KAPTEINE

Pirmdienās 14:00 – 16:00 Katra mēneša pirmajā otrdienā
 5.augustā, 2.septembrī, 7.oktobrī, 4.novembrī, 2.decembrī 

13:00 – 16:00
ANDRIS 
LEONS

Pirmdienās 9:00 – 10:00 Otrdienās 9:00 – 11:00

MARUTA 
PAIDERE

6.augustā 10:00-12:00
18.septembrī 12:00-14:00
16.oktobrī 12:00- 14:00

13.novembrī 12:00-14:00
18.decembrī 12:00-14:00

21.augustā 9:00-11:00
10.septembrī 9:00- 11:00
22.oktobrī 12:00-14:00

12.novembrī  12:00-14:00
10.decembrī 12:00- 14:00

EDUARDS 
STAlIDZĀNS

Katra mēneša trešajā ceturtdienā (21.au-
gustā, 18.septembrī, 16.oktobrī, 20.novem-

brī, 18.decembrī)
12:00 – 14:00

Katra mēneša trešajā  pirmdienā (18.augustā, 15.septembrī, 
20.oktobrī, 17.novembrī, 15.decembrī)

 12:00 – 14:00

ANDIS 
PETUKS

Katra mēneša trešajā ceturtdienā (21.au-
gustā, 18.septembrī, 16.oktobrī, 20.novem-

brī, 18.decembrī)
12:00 – 14:00

Katra mēneša trešajā  pirmdienā (18.augustā, 15.septembrī, 
20.oktobrī, 17.novembrī, 15.decembrī)

12:00 – 14:00

IVETA 
ARELKEVIČA

Ceturtdienās 9:00 – 10:00 
 (Rugāju novada vidusskolā)

Katra mēneša trešajā ceturtdienā (21.augustā, 18.septembrī, 
16.oktobrī, 20.novembrī, 18.decembrī)

12:00 – 13:00
ARNOLDS 
ZIZLĀNS

Katra mēneša pirmajā pirmdienā (4.au-
gustā, 1.septembrī, 6.oktobrī, 3.novembrī, 

1.decembrī )
11:00 – 13:00

Katra mēneša pirmajā pirmdienā 
(4.augustā, 1.septembrī, 6.oktobrī,  3.novembrī, 1.decembrī)

9:00 – 11:00

ULDIS 
MELNACIS

Katra mēneša pirmajā pirmdienā (4.au-
gustā, 6.oktobrī, 1.septembrī, 3.novembrī, 

1.decembrī)
11:00 – 13:00

Katra mēneša pirmajā pirmdienā (4.augustā, 6.oktobrī, 
1.septembrī, 3.novembrī, 1.decembrī)

9:00 – 11:00

OLITA 
LOSEVA

14.augustā, 16.oktobrī, 18.decembrī
12:00 -14:00

14.augustā, 16.oktobrī, 18.decembrī
10:00 – 12:00

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšu-
pejošu soli kustamo mantu – autobusu „SETRA S210HD”. Izsoles 
sākotnējā cena EUR 7991,40 (septiņi tūkstoši deviņi simti deviņde-
smit viens euro 40 centi). 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības 
mājas lapā www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, 
Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no 9:00 līdz 
16:00. Interesenti var apskatīt izsolāmo objektu. Izsoles pretendenti pi-
eteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā 
līdz 2014. gada 21. augusta plkst. 13:00. Visiem pretendentiem līdz 18. 
augustam jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10.00 un drošības nau-
da 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 7991, 40 Rugāju novada 
domes, reģ. Nr. 90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” 
Konts Nr. LV73PARX0012628470001. 

Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju no-
vada domes sēžu zālē 2014. gada 21.augustā plkst.14.00.

Tālrunis informācijai: 27870141 A.Leons

Izsole Izmaiņas darbinieku štatos

Ar 2014. gada 25. jūniju
Bāriņtiesas priekšsēdētājas 

vietnieces 
pienākumus veic Rasma Piliņa. 

Tālr. 26667258
E-pasts: barintiesa@rugaji.lv
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Aktuāli iedzīvotājiem Būsim piesardzīgi - arī Rugāju novads Āfrikas 
cūku mēra ārkārtas situācijas zonā!

 Āfrikas cūku mēris – ļoti kontagioza akūta cūku in-
fekcijas slimība, ko raksturo septicēmija un ļoti augsta 
letalitāte. Slimības ierosinātājs ir ļoti kontagiozs vīruss 
ASF-virus, kas pieder ASF-viridae dzimtai. Slimo tikai 
cūku dzimtas dzīvnieki (Suidae): mājas, meža un citu sugu 
savvaļā mītošas cūkas. ĀCM var iegūt endēmisku raksturu, 
ja ĀCM vīruss ir iekļuvis meža cūku un citu cūku dzimtas 
savvaļā mītošu cūku sugu populācijā un posmkājos, ērcēs 
– Ornithodorus spp. ĀCM izplatītās cūku populācijā tiešā 
vai netiešā kontakta ceļā. Vīruss ir ļoti izturīgs: ārējā vidē 
saglabājas vismaz 11 dienas fēcēs (mēslos) apkārtējas vides 
temperatūrā un vismaz 1 mēnesi kontaminētā (aptraipītā) 
cūku aizgaldā, kā arī 1,5 gadus saglabājas asinīs pie +4°C 
temperatūras, bet liofilizētās asinīs pat 8 gadus.

ĀCM vīruss samērā ilgi saglabājas cūku izcelsmes pār-
tikas produktos: 150 dienas cūku liemeņos +4°C temper-
atūrā, 140 dienas sālītā cūkgaļā, daudzus gadus saldētos 
cūku liemeņos.

ĀCM vīruss var izplatīties no vienas cūkas uz otru tieša 
kontakta (oronazāla izplatība) ceļā, kā arī netieši – ar kon-
taminētas ( ar ĀCM vīrusu aptraipītas) barības, transporta 
līdzekļu un cūku kopšanas iekārtu un inventāra palīdzību, 
kā arī ar slimības bioloģisko vektoru – Ornithodoros ģints 
ērču starpniecību.

ĀCM vīruss var būt atrodams visos dzīvnieka audos, taču 
konstanti augsta vīrusa koncentrācija ir šķidrajos organ-
isma audos – asinīs. Tādēļ īpaša vērība ir jāpievērš bio-
drošības pasākumu ievērošanai, veicot patologanatomisko 
sekciju aizdomīgiem vai slimiem dzīvniekiem, dzīvniekus 
nošaujot un izmeklējot.

Kā viens no klīniskajiem ĀCM simptomiem ir raksturī-
ga profūza, asiņaina caureja, kas, piemēram, savvaļas cūku 
populācijā, var ievērojami veicināt slimības izplatību lielos 
ģeogrāfiskos apmēros.

Naturālajās saimniecībās, kā būtisks slimības pārnešanas 
mehānisms ir termiski neapstrādātu virtuves atkritumu, 
kas satur ar ĀCM inficētu cūkgaļu, izēdināšana cūkām.

ĀCM nepadodas medikamentozai ārstēšanai, un nav 
izstrādāta efektīva vakcīna cūku ganāmpulku profilaksei. 
ĀCM vīruss iet bojā tiešos saules staros 2-4 stundu laikā, 
karsējot 70°C temperatūrā 30 minūtēs.

Slimības inkubācijas periods vidēji ir 5 līdz 19 dienas pēc 
tieša kontakta ar inficētajām cūkām. Akūta saslimšana 
cūkām parādās 5 līdz 7 dienu laikā pēc inficēšanās.

Saeima ārkārtas sēdē apstiprināja valdības lēmumu 
paplašināt teritoriju, kur izsludināta ārkārtas situācija 
saistībā ar Āfrikas cūku mēri.Valdība nolēma, ka Āfrikas 
cūku mēra ārkārtas situācijas zonā iekļaujama visa piero-
beža ar Krieviju un Igauniju. Valdība atbalstīja Zemkopības 
ministrijas ierosinājumu izsludināt ārkārtas situāciju 
Valkas novadā un tam piegulošo novadu teritorijās.

Ārkārtas situācija izsludināta Rēzeknes, Ludzas, Alo-
jas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Burtnieku, 
Kocēnu, Beverīnas, Strenču, Priekuļu, Raunas, Smiltenes, 
Apes, Alūksnes, Viļakas, Balvu, Rugāju, Baltinavas, Kārsa-

vas, Preiļu un Riebiņu novadā.
Par darbības koordināciju ārkārtējās situācijas laikā at-

bildīgs Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), kura am-
atpersonām ir tiesības iekļūt privātā īpašumā, lai veiktu 
visus nepieciešamos mēra apkarošanas pasākumus. PVD 
arī jāsniedz informācija iedzīvotājiem un pašvaldības 
iestādēm par paredzētajiem ierobežojumiem un veicamaji-
em Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumiem noteiktās 
teritorijās.

Lai novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa tālāku 
izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aizsardzības un uz-
raudzības teritorijās, kā arī noteiktajā karantīnas inficētajā 
un riska teritorijā, cūku novietņu īpašniekiem, uzņēmumi-
em un medniekiem, jāveic noteiktie biodrošības pasākumi, 
kuru vidū vieni no svarīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi.

Pēc PVD rīcībā esošās informācijas uz doto brīdi ĀCM 
piemērotākos dezinfekcijas līdzekļus var iegādāties lielāka-
jās veterināro zāļu lieltirgotavās.
Par to iegādi var interesēties:
• SIA „Vet Line”, Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči, tālr. 20269055;
• SIA „Bebra serviss”, Bebrenē, Ilūkstes novadā, tālr. 29470510;
• SIA „Dr.Beinerts”, Salaspils novadā, tālr. 67941001;
• SIA „Bertas nams”, Ventspils iela 50, Rīga, tālr. 29493895;
• A/S „Dimela Veta Latvija” , Jaunmārupē, tālr. 29408249;
• SIA „Vet-Med” Mūkusalas ielā 42, Rīgā, tālr. 67625591;
• SIA „Kalnabeites”, Siguldas pagasts, tālr. 29232321;
• SIA „Magnum Veterinārija”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, tālr. 
29495560.
• SIA „TBC Sistēmas”, tālr. 29420773, dezinfekcijas līdzekļi būs 
pieejami no pirmdienas, 28.jūlija, jo sarūpētie līdzekļi uz šo brīdi 
ir izpirkti,
PVD informē, ka iegādājoties kvalitatīvu dezinfekcijas līdzekli, 
jāņem vērā galvenie izvēles kritēriji:
• jābūt reģistrētam Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrā, biocīdu reģistrā http://www.meteo.lv/lapas/vide/kimi-
skas-vielas/biocidi/biocidi?id=995&nid=399
• jābūt reģistrētam lietošanai veterinārmedicīnā,
• jābūt jutīgam un efektīvam pret Āfrikas cūku mēra vīrusu,
• attiecīgā dezinfekcijas līdzekļa atšķaidījumā to var lietot darba 
rīku, transporta līdzekļu, apģērbu, apavu, iekārtu, aprīkojuma un 
transporta līdzekļu dezinfekcijai.

Atgādinām, ka pirms dezinfekcijas līdzekļa lietošanas 
rūpīgi jāiepazīstas ar konkrētā preparāta anotācijas aprak-
stu un drošības lapā pieejamo informāciju, bet strādājot ar 
dezinfekcijas līdzekli, jāievēro darba drošības noteikumus.

PVD aicina visus dzīvnieku īpašniekus un dzīvnieku 
turētājus, jo īpaši tos, kuri savā saimniecībā tur cūkas, 
stingri ievērot noteiktos biodrošības pasākumus, tādejā-
di pasargājot savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekci-
jas slimībām un maksimāli samazinot infekcijas slimību 
izplatīšanos apkārtējā teritorijā.

Teksts: Madara Balode
Rakstā izmantota PVD PVD Sabiedrisko attiecību daļas 

vadītājas Annas Joffes informācija
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Par atkritumu izvešanas rēķinu apmaksu

Iedzīvotājiem, kuri šajā gadā dažādu apsvērumu dēļ vēl nav norēķinājušies par atkritumu 
izvešanu, SIA „ZAAO” (ZAAO) atkārtoti nosūtīs informāciju par katram klientam veiktajiem 
un plānotajiem pakalpojumiem, kā arī aprēķināto maksājumu summu. Atkarībā no ZAAO 
rīcībā esošās kontaktinformācijas, klienti saņems īsziņas mobilajos tālruņos, e-pastus vai 
vēstules pa pastu.

Ērtākiem norēķiniem ZAAO klientiem piedāvā izmantot vairākas iespējas rēķinu apmaksai:
- elektronisko Klientu pašapkalpošanās sistēmu internetā https://klientiem.zaao.lv/public/;
- rēķina apmaksu lielveikalu tīkla MAXIMA kasēs vai pasta nodaļās visā Latvijā (uz aprēķina ir speciāls svītrkods, kuru 

pirms maksāšanas noskenē);
- tāpat maksājumus var veikt jebkurā bankā.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar ZAAO pa tālruni 64281250 (sazvanot Zvanu centru spiest taustiņu 2 – in-

formācija par norēķiniem) vai sūtot ziņu uz e-pasta adresi zaao@zaao.lv .

Informāciju sagatavoja: Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas vides 
aizsardzības fonda 
(LVAF) administrāci-
ja izsludina projektu 

konkursus vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” sadar-
bības projektu starp NVO un vides institūcijām Vides 
politikas pamatnostādņu īstenošanai. Projektu konkursa 
mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu 
starp nevalstiskajām organizācijām un vides institūcijām 
Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam noteik-
to rīcības mērķu īstenošanai.

Projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikā 
reģistrētas biedrības un nodibinājumi, par sadarbības part-
neri piesaistot vides institūciju.

Konkursu ietvaros projektu pieteikumus var iesniegt šādu 
Vides politikas pamatnostādnēs noteikto rīcības mērķu un 
aktivitāšu īstenošanai:

1. Projektu konkurss Vides politikas pamatnostādņu 
rīcības mērķim A1 - „Nodrošināta kvalitatīva vides komu-
nikācija”

Dabas izglītības nodarbību īstenošana un materiālu 
izstrāde par īpaši aizsargājamām sugām, biotopiem un 
teritorijām; Nacionālas nozīmes vides izglītības centru 
darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides 
apziņas veicināšanai. Kopējais pieejamais finansējums 
200 000.00 EUR; sadarbības partneri – Dabas aizsardzības 
pārvalde, Nacionālais Botāniskais dārzs un Latvijas Dabas 
muzejs.

2. Projektu konkurss Vides politikas pamatnostādņu 
rīcības mērķim A5 - „Palielināt vides aizsardzības sistēmas 
kapacitāti visos līmeņos un labāk atbalstīt vides sektora 
NVO kā nozīmīgu partneri sabiedrības iesaistīšanai vides 
jautājumu risināšanā”

Praktisku pasākumu īstenošana vides piesārņojuma 
novēršanā novērtējot piesārņojošo vielu emisiju samaz-
ināšanos; Gaisa kvalitātes kontrolē iesaistīto personu 

profesionālās kvalifikācijas celšana (t.sk., bet ne tikai ap-
mācības ar situācijas analīzi, praktiskiem uzdevumiem, 
programmatūras pielietošanu); Praktiska atbalsta pasā-
kumu veikšana zivju resursu kontroles jomā iesaistītājām 
personām (t.sk., bet ne tikai praktisko apmācību veikšana, 
pastiprināta zvejas kontrole nārsta laikā). Praktiski pasā-
kumi īpaši aizsargājamo ES vai Latvijas nozīmes tekošu 
saldūdeņu biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai. 
Kopējais pieejamais finansējums 145 000.00 EUR; sadar-
bības partneri – Valsts vides dienests un Dabas aizsardzības 
pārvalde.

3. Projektu konkurss Vides politikas pamatnostādņu 
rīcības mērķim C1 - „Saglabāta un atjaunota ekosistēmu 
un to dabiskās struktūras, kā arī vietējo savvaļas sugu 
daudzveidība”

Praktisku plānošanas pasākumu realizācija mežu bi-
oloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanā; Prak-
tisku pasākumu īstenošana dabas tūrisma infrastruktūras 
ilgtspējīgas izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu no-
drošināšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Kopējais 
pieejamais finansējums 145 000.00 EUR; sadarbības partn-
eris – Dabas aizsardzības pārvalde.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts no 
2014.gada 14. līdz 28.jūlijam.

Projektu konkursu nolikumi un projektu iesnieguma 
veidlapas elektroniskā formā pieejamas Latvijas vides 
aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.
gov.lv, sadaļā „Projektu konkursi”/„Projektu konkursa no-
likumi”.

Papildus jautājumus par projekta iesnieguma sagata-
vošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektron-
iskā pasta adresi: lvafa@lvafa.gov.lv

Informācijas avots: 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

 Izsludināti projektu konkursi nevalstiskajām 
organizācijām
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Aktivitātes novada skolās
Eglaines vanadzēni piedalās atceres pasākumā

16.jūlija Eglaines vanadzēni devās braucienā un svarīgu pasā-
kumu - Mozuļu kauju 70. gadskārtas atceres pasākumu Ciblas 
novada Krivandā. Ielūgums tika saņemts no DVL (Daugavas 
Vanagi Latvijā ) Rēzeknes nodaļas priekšsēža Gunāra Spodra.

Tā kā tikai mūsu vanadzēni bija svētku apģērbā, tad vanadzēni 
tika uzaicināti svinīgajā pasākumā stāvēt pie Latvijas karoga goda 
sardzē, kas nebija viegli karstajā saulē tieši pusdienlaikā, jo pasā-
kums sākās plkst. 13.00. Brauciens tika apvienots arī ar Latgales 
iepazīšanu, vēstures izzināšanu un arī profesionālo orientāciju 
jeb iepazīšanos ar profesijām. 

Apskatījām Felicianovas rrūpnīcu „Polimērs”, kurā ražo pārs-
varā vietējam tirgum polimēra caurulesmelorācijai, kanalizāci-
jai, dažādus pontonus ūdenstilpņu labiekārtošanai, kā arī skolas 
grāmatu un burtnīcu apvākojumus, ko tirgo arī veikalā „Litiņa” 

Balvos. Starpcitu, Rugāju ūdenskrātuves atpūtas zonā izvietotais tiltiņš arī ir izgatavots Felicianovā.
Tālāk vanadzēni iepazinās ar Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Krivandas robežkontroles punkta darbību, veicama-

jiem pienākumiem, darba un sadzīves apstākļiem kontrolpunkta ēkā. Liels prieks bija ne tikai redzēt tur esošo tehniku, 
apskatīt pašu robežu, kur patrulē robežsargi, abu valstu robežstabus, bet arī izvizināties ar kvadracikliem.

Pēc svinīgā pasākuma pabijām Līdumnieku pagastā esošajā kara muzejā, kurā lielākā daļa ekspozīciju veltītas 2. Pa-
saules karam. Muzejā bija skatāmi arī priekšmeti saistībā ar padomju laikiem un 1. Latvijas brīvvalsts periodu. Muzejs 
tapis pateicoties brāļu Novožilovu entuziasmam un savāktajiem materiāliem. Brauciena noslēgumā atvēsinājām sagu-
rušās kājas arī Līdumnieku centrā esošā ezera ūdeņos.

Teksts, foto: Anita Stalidzāne

Svinēsim Rugāju skolas 110!

Rugāju skola aicina visus bijušos audzēkņus, skolotājus un darbiniekus 
uz pasākumu „Skolai Rugājos 110” šī gada 9. augustā.

Dienas norise:
   - no 13:00 – reģistrācija skolā (ziedojums no 3.00 EUR)
   - no 13:00 - 16:00 – aktivitātes Rugāju ciemā
  -  Skolas ēku apskate
  - Orientēšanās – „Skolas vēsturisko ēku meklējumos” (info pie reģistrācijas)
  -  Garderobes priekštelpā – foto stūrītis
  -  Internāta telpās 1. stāvā – „Skreines” meistardarbnīca – dziju lelles, „atmiņu” segas aušana, izstāde-pārdošana
  -  Skolas pagalmā – krīta zīmējumi uz asfalta
  - Muzejā – ekspozīcijas apskate
  -  Bērnudārzā – izstāde „Skola pēc 110 gadiem”, ēkas apskate
  -  Bērnudārza laukumā – batuts (ar vecāku klātbūtni), bērnu karaoke, ponijs, aktivitātes
  - „Baltajā mājā” (tag. pasts)
                 - bibliotēkas aktivitātes un fotoizstāde, (14:00~15:00 dzejas mirklis kopā ar Ivetu Uršuļsku)
                 - Lauku un uzņēmējdarbības centrā izstāde „Rugāji šodien”, iespēja iegādāties Rugāju suvenīrus
  - Aptiekas pagalmā (bijušās zēnu darbnīcas) – praktiskas aktivitātes
  - Stadionā –absolventu un skolēnu Zvaigžņu spēle basketbolā (pl.15:00)
  -  Skolas bērzos ugunskura vietā – zupa (līdz pl.16:30)
  -  17:00 – svinīgais sarīkojums un koncerts parkā
  -  Vakara turpinājumā:
                - Audzēkņu tikšanās „groziņu” vakarā skolas telpās
                - 22:00 – atmiņu stunda skolas zālē, turpinājumā spēlē grupa „Igauņi”
                - 23:00 – Rugāju parkā balle kopā ar grupu „Ginc un es”
                - Ieeja ballē nereģistrētajiem dalībniekiem no 4.00 EUR

Tiekamies svētkos!
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   Maijā un jūnijā Rugāju novada muzejā bija iespēja 
redzēt un iepazīt Balti-
navas, Upītes, Viļakas, 
kā arī Rugāju audēju 
darbus. Izstāde bija 
veidota, komplektē-
ta Upītes tautas namā, 
lai apvienotu vairāku 
Viļakas novada pagas-
tu un Baltinavas no-
vada rokdarbniekus, 
veicinātu savstarpēju 
sadarbību, apmainītos 
ar pieredzi un vienkārši, - lai satiktos. Izstādē 100 gadu 
jubilejā tika godināta Upītes audēja Helēna Vizule.
   9. maijā izstāde kopā ar lielu daļu pašu rokdarbnieku 
atceļoja uz Rugājiem, kur tai pievienojās arī rugājieši, tā 
kopā izliekot apskatei trīs novadu audēju darbus. Rugāju 
vidusskolas skolēni izstādei pievienojās ar zīmējumiem, 
izšuvumiem, adījumiem, putnu būrīšiem, pērļojumiem u. 
c. roku darbiem.
   Par Upītes audējiem un citiem rokdarbniekiem, viņu dar-
biem, to tapšanas procesu pastāstīja Upītes kultūrvēstures 
muzeja vadītāja Ligita Spridzāne. Viņa pati arī vada
Upītes tautas nama tekstilmākslas pulciņu, kurā iesaistī-
jušies daudzi Upītes aušanas entuziasti. Interesanti tas, ka 
aust nāk ģimenes - mātes, tēvi, meitas, dēli. 

Īpašu uzmanību Rugājos ieguva Šķilbēnu ģimenes ār-

sta Andra Spridzāna austais lupatu deķis, kā arī Anneles 
Slišānes lupatu deķis no maizes maisiņi-
em. Tas 2013. gadā bija ieguvis 1. vietu 
žurnāla „Ievas Māja’’ konkursā.
   Par baltinaviešu darbiem pastāstīja Bal-
tinavas vidusskolas aušanas pulciņa un 
Baltinavas vidusskolas Paaudžu centra 
aušanas darbnīcas vadītāja, liela aušanas 
entuziaste Iveta Gabrāne.
   Izstādē ar saviem darbiem piedalījās:
- Baltinavas vidusskolas aušanas pulciņš. 
Vadītāja Iveta Gabrāne,
- Megija Bukša,Toms Buravecs, Kristiāna 

Buraveca, Agrita Luīze Kušnire,
- Baltinavas vidusskolas Paaudžu centra aušanas darbnīca. 
Vadītāja Iveta Gabrāne, Inese Smirnova, Lāsma Mežale, 
Ilona Bukša, Antra Keiša, Tamāra Dūdele, Daina Pastare, 
Aelita Mežale,
- Upītes tautas nama tekstilmākslas pulciņš. Vadītāja Lig-
ita Spridzāne, Andris Spridzāns, Dace Spridzāne, Lolita 
Spridzāne, Annele Slišāne, Kajs Fogelis, Kate Slišāne, Sinti-
ja Vizule, Sandra Bukša, Elvita Krakope.
   Rugājos izstādei ar saviem darbiem pievienojās Rugāju 
novada vidusskolas skolēni. Vadītāji: Lolita Krēbse, Aina 
Vovere, Žanis Pērkons, Iveta Useniece

 Teksts, foto: Velga Vīcupa

Pasākumi novada muzejā Satikās trīs novadi

Novada senioru aktivitātes Rugāju novada senioru atpūta
Agrā ceturtdienas rītā seniori posās uz 

autobusu, lai brauktu ekskursijā pa plašo 
Vidzemi. Kopā ekskursijā piedalījās 39 
dalībnieki, tāpēc autobuss tika piepildīts 
pilnībā. Z/s „Sveķi” Berzaunes pagastā ap-
skatījām vistas, pīles, villainās cūkas, pērļu 
vistiņas, nūtrijas, trušu dārzs. Apskatījām 
skaistas aitas.

Tālāk devāmies uz Jaunkalsnavas arborētu-
mu, Pļaviņu novadā - tur bija iespēja nopirkt 
„Liepkalni” produkciju.

Daiļdārzā „Dzeņi”, Aiviekstes pagastā ap-
skatījām individuālo saimniecību, kur viss 
ir ļoti skaiti sakopts. Tāpat nobaudījām 
pašražoto vīnu. Koknesē apmeklējām Lik-
teņdārzu, kas ir vēl tapšanas stadijā. Vieso-
jāmies A. Pumpura muzejā Lielvārdes 
novadā un gida pavadībā guvām daudz 
jaunas un interesantas informācijas.

Izstaigājāmies pa Rumbiņas ūdenskritumu, kas, starpcitu, 
ir 1,8 m. Pastaigājāmies gar Daugavas krastu, apskatījām 
Luterāņu baznīcu.

Pēcpusdienā bijām jau nokļuvuši Ķeguma svētā krusta 
kalnā. Tālāk devāmies uz Lēdmani, lai apskatītu „Trušu 

karalisti”. Tur redzējam 
gan trušus, gan kazas, 
pīles un zosis brīvā dabā 
- mežā. Ievērojām cik 
ļoti apzinīgi iekārtota un 
izvietota teritorija. Truši-
em, piemēram, pagatavo-
tas gan mājiņas, gan alas. 
Apskates vietā no sirds 
izsmējāmies šūpojoties 
šūpolēs. Iegriezāmies arī 

Jumurdas muižā, Daugavas krastā, lai 
nobaudītu garšīgu maltīti.

Ekskursijas laikā ļoti labi atpūtāmies, 
tāpēc visi seniori bija priecīgi par labi 
pavadīto laiku.

Liels paldies jāsaka Rugāju no-
vada domei, priekšsēdētājai Sandrai 
Kapteinei par iespēju doties šajā izbrau-

kumā! Paldies arī šoferītim Valdim Blūmam par izturību!
Ja ir vēl kur paceļot, paviesoties, droši zvaniet - kopīgi 

izdomāsim maršrutu un plānosim braucienu!
Teksts: Zinaida Popova

Foto: Ludmila Logina
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Kultūras pasākumi Dalība dziesmu un deju festivalā

Ar patiesu prieku Rugāju novada svētku ieskaņas koncertā Lazdukalnā dejoja Eiropas deju senioru kopa 
„Tonuss” un dziedāja Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis. 26. jūlijā nevarējam baudīt svētku noslēgumu ar citiem 
novada ļaudīm, jo mēs savu novadu pārstāvējam Latgales novada XIII senioru dziesmu un deju festivālā Daugavpilī. 
Kopā ar mums brauca sieviešu biedrības „Ūdensroze” prasmīgas 
rokdarbnieces, piedāvājot festivāla apmēklētājiem savus rokdarbus.

Diena bija ne tikai ļoti karsta, bet arī piepildīta ar aktivitātēm: no-
tika mēģinājumi, īpašs svētku dievkalpojums, iepazīšanas ar pilsē-
tu, svētku gājiens un festivāla atklāšana pilsētas Vienības laukumā, 
Lielkoncerts Daugavpils olimpiskajā centrā.

Koncertā uzstājās tautisko deju kolektīvi, Eiropas deju kolektīvi, 
etnogrāfiskie un vokālie ansambļi, kori, pūteju orķestris „Daugava”. 
Festivāla dalībniekus ar savu dziedāšanu priecēja tautā pazistāmie 
izpildītāji Dainis Skutelis, Andris Baltacis, Inga Zeile, Vita Viļevko.

Bijam gandarītas, ka Rugāju novada vārds daudzkārt izskanēja Lat-
gales mērogā.

Stafete nākama festivāla rīkošanai 2015.gadā tika nodota Dagdai.
Paldies novada domei, kad tik saspringtajā laikā tika iedalīts transports uz festivālu un liels paldies izturīgājam un sap-

rotošajam šoferim - Valdim.
Teksts: Rugāju novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja Ludmila Logina

Foto: Anita Stalidzāne

Vasaras pilnbriedā starp daudzajiem kultūras pasākumiem 
Rēzeknē risinājās arī senioru deju festivāls „Ai, Latgale, tu 
dvēselīte mana’’. Tā iniciatore - deju kopas  „Zelta atvasara’’ 
vadītāja  Olga Deksne. Kuplajā dalībnieku pulkā bija dejotāji 
no Latgales, Vidzemes, pat Kurzemes, pavisam 17 kolektīvi.

Pasākums notika Fesivāla parka estrādē un bija kupli apme-
klēts. Dažādu tautu mūzikas ritmos ņirbēja daudzkrāsainie tērpi, 
varēja vērot gan valšus, gan polkas, gan  arī temperamentīgākas 
dejas. Ievērību izpelnījās Gulbenes deju kopa „ Reveranss’’, jo tās 
sastāvā bija gan dāmas, gan kungi.

Mūsu novada deju kopa „ Tonuss’’ uzstājās ar sešām dejām. 
Pēdējā no tām gan noritēja pamatīgā lietusgāzē, bet to izturējām varonīgi.

Pasākumu vadīja un ar dziesmām kuplināja Inga un Normunds. Svētki izskanēja ar kopēju sadancošanu un šampanieti. 

Teksts: Rasma Zuša
Foto: Anita Stalidzāne

Šī gada 4. jūlijā Rugāju novada domes „baltajā zālē” 
notika dzejas kopkrā-
juma „Vārdu gleznas” 
prezentācijas pasākums 
un tikšanās ar grāmatas 
līdzautorēm - Ivetu Uršuļs-
ku un Gunitu Dobrovoļs-
ku. Grāmatas veidotājs ir 
Nauris Gekišs. Šajā grāmatā 
ir 9 autoru dzejdarbi. Dažā-
di autori, dažādas paaudzes, 
dažādi Latvijas reģioni un dažādi dzīvesgājumi, kas rada 
atšķirīgus skatījumus uz dzīvi un literatūru, kā arī lieliski 

saskan šajā krājumā.
Šī grāmata ir kā zviedru galds, kurā katrs 

dzejas cienītājs varētu atrast kaut ko sev 
tīkamu un piemērotu. Katra autora 
dzejdarbu apkopojumam ir dots arī 
atšķirīgs nosaukums.

Ivetas dzejoļi ir apkopoti ar nosaukumu 
„Mans dzīves ceļš”. Viņas dzejoļiem cau-
ri aužas bērnības pirmās atmiņas, skolas 
gadu skaistākie iespaidi, pirmās mīlestības 
liesma, izskan pateicības vārdi vecākiem 

par rūpēm un audzināšanu.
Turpinājums 9. lpp

Grāmatas „Vārdu gleznas” prezentācijas pasākums

Deju festivāls Rēzeknē 
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Turpinājums no 8. lpp
Iveta ir veltījusi dzejoli Rugāju visusskolai un uzrakstī-

jusi veltījumu Rugājiem. Pasākumā izpildītas arī vairākas 
pašsacerētas dziesmas.

Arī Gunita pastāstīja par saviem dzejoļiem, kuri apkopoti 
ar nosaukumu „Soļi līdz sirdij”. Katrā dzejolī viņa ieliek-
usi savu sirds siltumu, jo dzejoļi ir par mīlestību. Mīlestī-
bai ir visskaistākie vārdi, visspēcīgākie spārni un tā ir vis-
patiesākais dzīves piepildījums. 

Pasākuma beigās interesenti varēja iegādāties šo jauno 

dzejas grāmatu. Grāmatas līdzautores pasākuma apme-
klētājiem bija sarūpējušas garšīgu cienastu.

Iveta un Gunita sirsnīgi pateicas Rugāju novada domes 
atsaucīgajiem darbiniekiem un visiem pārējiem pasākuma 
apmeklētājiem, kuri piedalījās šajā gramatas prezentācijas 
pasākumā.

Tas ir liels gandarījuma prieks  par paveikto darbu. Lai 
grāmatiņa labi lasās!

Teksts: Iveta Uršuļska
Foto: Sintija Lesniece

Rugāju novada festivālu „Lustīgs šur, lustīgs tur” rīkoja 
jau trešo reizi, lai lustīgi sadancotos ar draugu kolektīviem 
no visām Latvijas malām. Festivālā sadancojās:

Dricānu pagasta VPDK „Jumalēni”- vadītāja Silvija Bok-
ta; Jaunalūksnes pagasta VPDK „Kolberģis”- vadītāja Laila 
Jirgensone; Litenes pag. VPDK „Ratenieki”- vadītāja Dina 
Markova; Alūksnes novada Jaunannas pagasta SDK „Oga”- 
vadītāja Aiva Vilciņa; „Ezerrieksts” no Rugājiem (vadītāja 
Lucija Bukša)  un Rugāju novada vsk. JDK (vadītāja Astrīda 
Circene); Ķeguma tautas nama senioru deju kopa „Ķegums”- 
vadītājs Juris Driksna.

Jāpiemin DK „Rugāji” uzticamākie draugi deju kolektīvs 
„Jumalo” no Dricāniem (vadītāja Silvija Bokta), ar ko regulāri tiekamies divas reizes gadā- vienreiz pie mums, otreiz 
Dricānos. Kā arī atraktīvie „Sanācēji” no Smiltenes (Vadītāja Anda Kalniņa), kas ikreiz pārsteidz ar savu tērpu un reper-
tuāra dažādību.

Pasākumu neparastu darīja Benislavas etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Regīna Čudarāne), kas katru kolektīvu ap-
dziedāja, katram veltot īpašus vārdus.

Secinājums viens - labi, ka ir tik daudz draugu pie kā visa gada garumā ir iespējams aizbraukt koncertēt!
Paldies Rugāju novada domei gan par atbalstu pasākumu rīkošanā, gan par pretimnākšanu kolektīva aktīvas darbības 

nodrošināšanā!
Teksts: Lucija Bukša
Foto: Daiga Moroza

„Lustīgs šur, lustīgs tur”

Ar prokurora lēmumu jaunieši kļūst par
pilngadniekiem

 Taisnības dievietes Temīdas pavadīti, jaunības svētku dalīb-
nieki iesoļoja parka estrādē. Kā jau kārtīgā tiesas sēdē, proku-
rore Gunta aicināja klātesošos: „Piecelties, gaviļnieki nāk!” Pēc 
domes priekšsēdētājas uzrunas pilngadniekiem, Jaunības svēt-
ku tiesas sēde tika pasludināta par atklātu. Prokurore paskaidro-
ja: „Šajos svētkos tiesības iegūt jaunieša titulu būs 16 jauniešiem, 
kuri ir gatavojušies pārejai no bērna par jaunieti un nu stājas mūsu 
priekšā, lai izpildītu mūsu sagatavotos pārbaudījumus un  pierādī-
tu to, ka viņi tam ir gatavi. Lēmumu prokuroram palīdzēs pieņemt 
taisnības dieviete Temīda. Viņa izsvērs to vai jaunieši ir veikuši sa-
vus pārbaudījumus veiksmīgi un dos savu vērtējumu.” 

Katrs jaunietis uzklausīja prokurores izteikto apsūdzību, izpildī-
ja kādu uzdevumu vainas izpirkšanai un noklausījās Temīdas 
aizstāvības vārdus. Atelpas brīžos, klātesošajiem dziesmas dziedāja Kristiāna Zizlāne.

Pasākuma izskaņā prokurore aicināja jauniešus teikt solījumus saviem vecākiem:
„Piedodiet, vecāki, mūsu steigu un nevaļu. Piedodiet mūsu nerātnības un neizdarītos darbus- kopš bērnības visā dzīves 

garumā. Piedodiet, ka pārāk reti  Jums esam teikuši pateicības un mīļos vārdus! Mēs tomēr agri vai vēlu saprotam, ko jūs 
mums nozīmējat! Piedodiet un Paldies Jums par visu!”

Svinīgi apsolījuši, jaunieši sveica savus vecākus, kuriem šie bija tika pat lieli svētki, kā viņu atvasēm.
Teksts: Madara Balode

Foto: Jānis Rakstiņš
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Disneja multfilmu tēli - zaļais draudzīgo cilvēkēdāju pāris Šreks 
un Fiona 12. jūlijā ciemojās Rugājos, lai parka estrādē suminātu 
Bērnības svētku gaviļniekus. Jāteic, Šreks uz pasākumu ierādās sas-
kumis, jo viņam neesot draugu, visi bērni baidās jo Šreks ir zaļš ar 
lielām ausīm un nevienam tas nepatīk. Fiona steidza mierināt un sacī-
ja, ka ir bērni un pieaugušie, kas labprāt ar Šreku ne tikai draudzētos, 
bet pat kopā šūpotos sapušķotajās šūpolēs. Sapriecājies Šreks steidza 
uzpucēties.

Mazos gaviļniekus sveica novada domes priekšsēdētāja Sandra 
Kapteine, vēlot jaukus un sirsnīgus svētkus. Ar dziesmām „Labais 
Rudens” un „Lido Sniedziņ” gaviļniekus sveica arī Gerda Sietniece.

Katrs svētku dalībnieks ar saviem krustvecākiem devās šūpoties svētku šūpolēs. Gaviļnieks arī izvēlējās mazu meža 
lācīti, kam piestiprināts numuriņš, tādējādi izvēloties savu svētku davaniņu. Savukārt, krustvecākiem bija jāizvelk viens 
no apņemšanās solījumiem, ko kopīgi apsolījās arī izpildīt savam krustbērnam šajā vasarā. 

Klātesošos ar savām dziesmiņām „Pūpēdis” un „Mazā Marta” uzrunāja Marta Kočāne. Atpūtas brīdī gaviļnieki ar Šreku 
un Fionu uzspēlēja spēli „Ādamam bija 7 dēli”, kā arī noklausījās Beātes Ančas dziesmiņas „Kastanītis” un „Rīgas gailis”, 
tāpat arī Elizabetes Brezinskas dziesmiņu „Pieci mazi kukainīši“.

Pasākuma noslēgumā Šreks un Fiona pateicās visiem jaunajiem draugiem, Rugāju novada karalistei, krustvecākiem un 
visiem kas ieradās uz šo pasākumu. Un, lai prieki tik ātri nebeigtos, visi kopā uz skatuves uzspēlēja „Šreka balonu spēli”.

Teksts: Madara Balode
Foto: Jānis Rakstiņš

Šreks un Fiona sumina bērnības svētku gaviļniekus

Saulainā piektdienā pašvaldības aprūpes centra iemīt-
nieki, deputāti, iedzīvotāji, būvnieki u.c. 
interesenti pulcējās aprūpes centra ēkas 
pagalmā, lai piedalītos svinīgajā centra at-
klāšanas brīdī. Pie  ieejas durvīm deju kopas 
dejotāji turēja lenti, sagatavotu tās svinīga-
jai pārgriešanai.

Vēsturiskajā brīdī klātesošos uzrunāja 
Santa Pērkone, aicinot būt par lieciniekiem 
šajā vēsturiskajā brīdī, kad tiek iesvētīts jau-
nais nams, kura atvēršanu jo īpaši gaida iemī-
tnieki un vadītāja Sarmīte. 

Svinīgo lentu pārgriezt tika aicināti - 
Domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine, 
idejas autore Rita Krēmere, būvfirmas 
„Rufs” pārstāvis un sociālā aprūpes cen-
tra „Rugāji” vadītāja Sarmīti Pērkoni.

Lenta  nu ir pārgriezta un sociālā 
aprūpes centra jaunā ēka ir atklāta!

Aprūpes centra vadītāja atvēra jaunā 
nama durvis un prāvests Alberts  Budže 
iesvētīja jauno namu, lai te valda miers, 
mīlestība, saticība un nams dod siltumu 
un māju sajūtu tā iemītniekiem. Kamēr 
prāvests svētīja jauno namu, klātesošie 
apskatīja jaunās  telpas un ieņēma vietas 
zālē, lai kopīgi varētu iedziedāt un iedancot jauno namu.

Rugāju dāmu vokālais ansamblis ieskandināja telpu, 
nodziedot dziesmu „Veltījums“.

Pēc priekšsēdētājas uzrunas, klātesošie tika aicināti pa-
kavēties atmiņās par to, kā tapa ideja par aprūpes centra 

izveidi. Ar savu stāstu padalījās idejas autore - toreizējā 
priekšsēdētāja Rita Krēmere. 

Kad šī iecere par aprūpes 
centra ēku tiecās nokļūt uz 
papīra, to Ritai Krēmerei 
palīdzēja un tehnisko projek-
tu izveidoja Anita Laicāne, 
tāpēc arī Anita pastāstīja par 
projekta tapšanu.

2012. gada 27. septembrī 
tika uzsākta būvniecība un 
pirmais līgums parakstīts ar 
Aldi Bērziņu no SIA „As-

patts”. Taču jau 2013.gada 11. novembrī līgums tika 
parakstīts ar pašreizējo celtniecības firmu SIA „Rufs”, 
tāpēc pārstāvis Jānis Sprincis dalījās ar pārdomām un 
stāstiem par savu paveikto.

Sociālā aprūpes centra „Rugāji” vadītāja Sarmīte 
Pērkone sirsnīgi pateicās visiem, kas līdzdarbojušies šī 
labā nodoma īstenošanā. 

Arī aprūpes centra vadītāju sumināja klātesošie, 
vēlot ražīgu un rosīgu darbību. Apsveikuma vārdus 
teica novada deputāti, kolēģi no LRAC „Rasas pērles” 
priekšsēdētājas vietnieks Andris Leons u.c. Liliju stādus 
centra košumdārzam dāvāja Tatjana Kočāne.

Savu apsveikumu ar svinīgo brīdi izdejoja deju kopa 
„Ezerrieksts” un izdziedāja soliste Elizabete Brezinska.

Vēlēsim, lai centra iemītniekiem jauka un patīkama 
dzīvošana jaunajās telpās!

Teksts, foto: Madara Balode

Atklāta sociālās aprūpes centra „Rugāji”
jaunā ēka
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Pašā vasaras vidū, 12. jūlijā Jelgava uz vienu dienu 
pārvērtās par Latvijas skriešanas centru, pulcējot tur-
pat divus tūkstošus pirmā Sportland Jelgavas nakts 
pusmaratona dalīb-
niekus. Pilsētas 
iedzīvotāju un viesu 
interese par pasā-
kumu to izvērta par 
patiesiem skriešanas 
svētkiem vese-
las dienas garumā, 
noslēdzoties ar uguns 
šovu un finišu vēlā 
vakara stundā.

Sportland Jelgavas 
nakts pusmaratons, 
kas vienlaicīgi bija arī skriešanas seriāla 
„Skrien Latvija” 4.posms, citu sacensī-
bu vidū izcēlās ar neierasto starta lai-
ku, proti, plkst.18.00 pulcēja SEB bērnu 
skrējiena dalībniekus un plkst.20:00 5 
km, 10 km, pusmaratona skrējējus un 
nūjotājus.  Pateicoties sacensību speci-
fikai, dalībniekiem trasē bija iespēja 
skriet cauri Discomania disco tunelim, 
kurā skanēja skrējējus uzmundrinošas 
melodijas. Neilgu brīdi pirms apbal-
vošanas ceremonijas, kas norisinājās 
plkst. 22:30, ikvienu pasākuma dalībnie-
ku priecēja uguns šovs ungāru trupas „Fire Birds” izpildī-
jumā. Savukārt, sacensību dienā skrējējiem un ikvien-

am interesentam bija iespēja iesildīties, piedaloties Sievu 
nešanas čempionātā. Pasākumā īpaši bija padomāts arī par 
bērniem – tiem bija iespēja gan piedalīties jau par ikvienu 

skriešanas sacensību tradīciju kļuvušajā SEB 
Bērnu skrējienā, gan iesaistīties dažādās ak-
tivitātēs, kur pārliecinoši populārākā izrādī-
jās putu ballīte.

 Ar patiesu prieku Rugāju novadu distancē 
no 300 – 1000 m pārstāvēja komandas „Mēs 
varam” mazākie skrējēji: Alīna Brezinska, 
Daniels Brezinskis, Gabriels Brezinskis, 
Loreta Sviklāne, Agnese Sviklāne, Saman-
ta Pāvulāne, veiksmīgi finišējot un iegūstot 
piemiņas medaļas un saldumu maisiņus. 
Ātrumu un izturību gargabala distancēs 
skriešanā pārbaudīja Daiga Brezinska, Alek-

sejs Andrevics, Inese Brezinska, Dainis Kaņups, 
Iveta Sviklāne, pārliecinoši iekļaujoties kontrol-
laikā un iegūstot piemiņas medaļas. Uzvaru ko-
mandai „Mēs varam” atnesa un nūjošanā 5 km 
distancē 1 vietu ieguva Edmunds Sviklāns.

Pēc Jelgavas nakts pusmaratona komanda 
„Mēs varam”, izbaudot ceļotprieku, ar vēlmi 
iepazīt un izzināt, apskatīja Jelgavas pilsētu, 
8.Smilšu skulptūru festivālu un Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcu, Tērvetes dabas parku, 
Mežotnes pili, Codes „Trušu pilsētiņu”, Lik-
teņdārzu, Padomju slepenos bunkurus, Līgatnes 
dabas takas u.c. 

Teksts, foto: Iveta Sviklāne

Sporta pasākumi Komandas „Mēs varam” dalība 
Jelgavas nakts pusmaratonā un ceļotprieks.

„Skujetnieku kauss pludmales volejbolā 2014” 
rezultāti: 
Vīrieši- 1. v. Skujetnieki (Kristaps Pugačs, Rolands Gavars); 2.v. Rakstiņi 
(Elmārs Rakstiņš, Kaspars Rakstiņš); 3. v. Aiviekstes 
banāni (Didzis Usenieks, Andris Zvejnieks);
Sievietes- 1.v Rūžeņas (Kristīne Melnace, Inga Leone); 
2.v.  Komanda (Diāna Burka, Sintija Lesniece);

„Rugāji streetball 2014” 2. posma 
rezultāti:
1. v. Lazdukalns (Andis Petuks, Rolands Arelkēvičs, 
Oskars Babris, Alvis Šmagris);
2. v. Piščiki (Artūrs Ozoliņš, Kristiāns Puško,);

3. v. K.O.N. ( Oskars Piliņš, Nauris Kapteinis, Kristaps Pugačs).

Informāciju sagatavoja: Lauris Krēmers

Sporta rezultāti
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Novada svētki 2014 
„Saimnieks lūdza saiminieci”

Turpinājums no 
1.lpp

Pasākuma ietvaros 
notika dažādas sa-
censības - zirga pa-
jūga jūgšana, naglu 
dzīšana bluķī, piena 

kannu nešana, labākā siena vāla pļāvēja ar rokas iz-
kapti noteikšana. 

Zirga pajūga jūgšanā: 
1.vieta Arnoldam Zizlānam; 2.vieta Vijai Bernei; 

3.vieta  Jānim Čakānam. Atzinību ieguva  - Jāzeps 
Saidāns.

Piena kannu nešanas sacensībās - sieviešu 
konkurencē:

1.vieta  - Dace Sņegova; 2.vieta – Jeļena Zamoren-
ko 3.vieta – Helēna Meijere

Vīriešu konkurencē: 1.vieta – Elvijs Kapteinis; 
2.vieta – Valts Vīcups; 3.vieta – Ilmārs Stikiņš.

Naglu dzīšana bluķī no sievitēm veiklākās noskaidrojās:
1.vieta – Sarmīte Saleniece; 2.vieta – Jeļena Zamorenko; 

3.vieta Anda Ķeibeniece.
Vīrieši:
1.vieta – Aigars Krilovs; 2.vieta – Raivis Ozoliņš; 3.vieta – 

Aivars Žīgurs. Bērnu/ Jauniešu grupā:
1.vieta – Aleksejs Maliņš; 2.vieta – Silvis Ozoliņš; 3.vieta 

– Māris Stikiņš.                                      
Sportiskāku izklaižu cienītāji savas prasmes izmantoja 

Orientēšanās sacensībās Rugāju ciemā, basketbolā Rugāju 
stadionā. 

4 pret 4 basketbols Rugā-
ju novada svētkos:

1.v. Es mīlu Rugāju 
novadu (Oskars Piliņš, 
Kristaps Pugačs, Artūrs 
Ozoliņš, Lauris Krēmers); 
2.v. BK Lazdukalns (An-
dis Petuks, Rolands 
Arelkēvičs, Oskars Babris, 
Alvis Šmagris, Arvīds 
Vītols); 3.v. Kapteiņi (Elvijs Kapteinis, Nauris Kapteinis, 
Uvis Kapteinis, Oskars Kapteinis, Otto Kapteinis).

Orientēšanās sacensību rezultāti:
Grupa VE 1. Atis Andersons 2. Jānis Ikstens 3.Armands 

Stivriņš; Grupa V50 1. Ivars Zariņš; Grupa SE 1. Līga Pluk-
se; Grupa S12 1.Dita Stivriņa 2. Kamilla Andersone 3.San-
da Orlova; Grupa S15 1. Dārta Stivriņa; Grupa S18 1.Paula 
Plukse; Grupa S50 1. Lucija Zariņa 2. Nellija Šķena: Grupa 
SH 1. Iveta Arelkeviča

Grupa START8 (iedevām medaļas visiem) 1. Kris-
ters Auziņš 2. Elizabete Brezinska 3. Tomass Andersons 
4.Dairis Stivriņš 5.Kaspars Steļmačonoks

Interesenti izmantoja iespēju vizināties zirga pajūgā. 
Bērniem lielāko prieku sagādāja piepūšamās atrakcijas, 

kur katrs varēja no sirds izlēkāties.  Interesenti izmantoja 
arī sejas apglezošanas iespēju, kur katrs tika pie oriģināla 
sejas rotājuma. Ne mazāku prieku sagādāja arī atrakcijas 
- ūdensbumba un ūdens zābaki, kur, jāteic, izveidojās gara 
bērnu rindas. Arī nopērkamie hēlija baloni radīja īpašu 
svētku prieku, kaut vai tikai, lai noraudzītos kā šie baloni 
palaisti uzlido augstu debesīs.  

Svētku ietvaros 
noskaidrojām „Gar-
dākā siera sējēja” tit-
ula ieguvēju. Ikviens 
gardēdis nodegustē-
ja katru no 18 sieru 
veidiem un atzīmē-
ja sev tīkamākos. Kā 
gardākā siera sējē-
ji tika atzīti: 1.vieta  
Gunta Kveska  (siers 

ar dillēm) siera nu-
muriņš bija nr.9; 2.vi-
eta  Tamāra Buļmiste 
(tradicionālais siers ar 
ķimenēm) siera nu-
muriņš bija nr. 4; 3.vie-
ta  Arnita Rakstiņa (ar 
riekstiem un sēkliņām) 
siera numuriņš bija 
nr.17.

Anonīmā balsojumā 
svētku apmeklētāji noskaidroja arī foto 
konkursa „Rugāju novada cilvēks” savus 
favorītfoto . Žūrijas lēmums: 1. vietu iegu-
va fotogrāfija ar Elīnu Smoļaku „Dzimšanas 
dienas lidojums”; 2.vietu ieguva fotogrāfija, 
kurā iemūžināta sporta skolotāja Vija Lanc-
mane ar mazdēliņu basketbola spēles laikā 
sporta namā; 3. vietu ieguva Marutas Kalnē-
jas iesūtītā fotogrāfija, kurā Rinards un 
Agris Kalnēji - iemēģina ledu uz Lazdukalna 
dīķa un sacenšas soda metienos. Skatītāju 

simpātiju balva tika piešķirta fotogrāfijai, kurā iemūžināta 
mamma Iveta Kapteine un viņas dēliņš Renārs Kapteinis.

Fotokonkursa uzvarētājfotogrāfijas:

Turpinājums 13. lpp
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Pēc pusdienlaika, lauk-

saimniecības tehnikas parādes 
dalībnieki steidza reģistrēt sa-
vus transporta līdzekļus brauc-
ienam no DUS „Virši” cauri 
Rugāju ciemam līdz parkam. 
Katrs savam braucamrīkam 
piecienoja oriģinālus sarkanus 
akcentus, ka īpaši viņa trans-
portlīdzekli izceltu parādes 
braucienā. Braucienā piedalī-
jās Zs „Lāsītes” – John Deer 
traktors; Zs „Ramu” – John 
Deer kombains; ZS 
„Lizetiņas” – Avont 20 
ar piekabi; ZS „Podi” 
– MLT 735 – 120; 
ZS „Kalmes” – T-25; 
Valters Jermacāns – 
„Bizmārīte”; Armands 
Smirnovs – Bitīte; Elīna 
Briede – Pulča – Claas 
420; ZS „Podi” – Hon-
da P2X; ZS „Strautiņi” 
– Honda; ZS „Silaroz-
es”  - Valtra; ZS „Silarozes” – Bela-
rus 952,3; ZS „Mežamalas” – Claas 
Tucano 320; SIA „Linda” – All 200 
500 (Simpātiju balvu saņēma:  ZS „Si-
larozes”   - Belarus 952,3)

Braucamrīki pievienojās novada 
svētku gājienam, kurā piedalījās gan 
iestāžu pārstāvji, novada domes ad-
ministrācija, pats svētku saimnieks 
Jēkabs un saimniece Anna, skolu 
pārstāvji, gan arī radošo kolektīvu - 
pulciņu dalībnieki. Gājienā piedalī-
jās komandas ar oriģināliem no-
saukumiem: Rugāju 
novada vidusskola 
– „Brīnumzemes 
komanda”; Amat-
ierteātris „Zibšņi” 
– „Flinstonu Re-
publika”; Dāmu 
vokālais ansamblis 
– „Pūt un palaid”; 
Eglaines pamatsko-
la – Zaļā koman-
da; Rugāju novada 
dome – „Saulainie”; 
Deju kopa „Junora” 
– „Vāram, vāram zie-
pes”; Rugāju jauktais 
koris – „Bišu spiets”; 
Jauniešu deju kolek-
tīvs – „Foršākie jau-

nieši”. Piedalījās arī viesi 
– spāņu un franču jaunieši 
kopā ar Rugāju vidussko-
las komandu.

Pēc svētku gājiena, dalīb-
nieki klātesošajiem no-
vada parkā oriģināli prez-
entēja savu komandu.

Profesionālu māksli-
nieku koncertu Rugā-
ju estrādē, sniedza Na-
cionālā teātra aktieri 
- Dita Lūriņa - Egliena, 
Mārtiņš Egliens, Karī-

na Tatarinova, Mārcis Manjakovs.                                                                                                  
Pēc koncerta dalībnieku apbalvošana pa 
aktivitātēm.

Pēc koncerta viesus ar savu atraktīvo 
dziedāšanu izklaidēja „Rekavas dzin-
tars”.

Svētku noslēgumam tuvojoties, sum-
ināti tika novada svētku aktivitāšu dalīb-
nieki, uzvarētāji. 

Tika paziņoti arī rezultāti par konkur-
sa „Rugāju novada sakoptākā sēta 2014” 
laureātiem.

Kategorijā „Sakoptākā lau-
ku sēta ar lauksaimniecisko 
ražošanu“ sumināti tika: 1.v. 
ieguva „Silarozes” (Svetlana un 
sandris Romāni). 2. vietu iegu-
va „Pakavi” (Ināra un Venārs 
Dūres); 3. vietu dalīja „Laz-
das” (Ligita un Aivars Pugači)
un „Kļavas” (Ilze un Jānis Le-
snieki). 

Kategorijā „Sakoptākā lauku 
sēta- ģimenes dzīvesvieta” par 
1.vietu apbalvoti tika „Svil-

pova” (Lucija un Ivars 
Zariņi); 2.vietu iegu-
va „Silmalas”. Kopumā 
savu dalību konkursam 
pieteikuši bija 11 dalīb-
nieki.

Pēc svinīgās apbal-
vošanas ar dziesmām 
laureātus sumināja 
„Rekavas dzintars”. 

Svētku noslēgumā 
novada iedzīvotāji un viesi līdz pat rīta gaismai lustējās 
zaļumballē parka etrādē, kopā ar grupām „Zaļā gaisma” un 
„Galaktika”.

Svētki nu ir aizvadīti. Esam skaisti aizvadījuši novada 
pastāvēšanas piecgadi. 

Tiksimies nākamajos Rugāju novada svētkos - 2016!
Teksts: Madara Balode

Foto: Jānis Rakstiņš
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Jau piekto vasaru pēc kārtas Rugāju novada vidusskolas bāzēs savas prasmes un iemaņas apgūst BJBS 
„Rīga” Alfrēda Kraukļa VEF jaunie basketbolisti. Jauno basketbolistu izaugsmē lielu ieguldījumu dod pa-
reiza, sabalansēta un bagātīga ēdināšana.

Ļoti lielu paldies par garšīgu maltīšu gatavošanu vasaras sporta nometnē sakām Rugāju novada vidussko-
las pavārēm: V. Sproģei, V. Peismanei, I. Uršuļskai, L. Sproģei un abām čaklajām palīdzēm - I. Maginai un 
V. Bernei.

Sakām arī lielu paldies internāta personālam - auklītei G. Čakānei un I. Marukai. 
Uz tikšanos nakamajā vasarā!

Jauno basketbolistu nometnes vadītājs - treneris
Jānis Rimbenieks un treneris Ainārs Tomašs
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Dažādi

Ja Jums dārzā izauguši raženi 
gurķi , kabači , kāposti , āboli , ogas, 
zāļu tējas u.c., aicinām tos dāvināt 

Rugāju novada 
vidusskolas pirmsskolas grupiņu 

kopgaldam. 
Lūdzam tos nest bērnudārza 

virtuves 
saimniecēm 

laika posmā no 
18. - 22. au-

gustam.

Sirsnīgs paldies par atsaucību!

Nometnes dalībnieku un organizatoru 
pateicība

Tatjanas kočānes ziedu 
dārzā 

pilnā sparā rit krāšņais 
ziedēšanas laiks - ap 1000 dažādu 

dienziežu, 70 dažādu flokši, 
hostas, peonijas (augusta beigās).

Ja ir interese, zvaniet: 28620038

Paldies dienliliju audzētājai 
Tatjanai Kočānei par skolai 

dāvinātajiem stādiem.

Rugāju novada vidusskolas kolektīvs

Dievkalpojumi augusta mēnesī

Augustovā
3. augustā plkst.12:00
17.augustā plkst. 12:00

Skujetniekos
8. augustā plkst 12:00
29.augustā plkst. 12:00


