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Kā uzcept teātra kūku?

Forums “Ar domu par
labāku dzīvi” norisināsies
11.11.2017. Rugāju tautas
namā
Pēc dalībnieku lūguma Nevalstisko
organizāciju forums “Ar domu par
labāku dzīvi” pārcelts uz sestdienu
11.novembrī, plkst. 11:00 Rugāju tautas namā.
PROGRAMMĀ:
1. Prezentācija par novada teritorijā
reģistrētām NVO;
2. Atskatīšanās uz paveikto pēdējo 10
gadu laikā;
3. Diskusija par esošiem
izaicinājumiem un risinājumu
meklēšana;
4. Sarunas pie kafijas tases.
Pieteikšanās, zvanot Mārītei
Orniņai- tālrunis 26451959 vai
rakstot

Paziņojums par teritorijas
plānojuma publisko apspriešanu

Uz Lazdukalna pagasta amatierteātra 15 gadu jubilejas pasākumu bija ieradušies 12 dramatiskie kolektīvi
no tuvākām un tālākām vietām, kā arī īpaši tika gaidīti bijušie amatierteātra kolektīva dalībnieki un režisori. Iepriecinot skatītājus ar skečiem par ikdienišķām tēmām, kopīgi tika uzcepta arī teātra kūka.
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

28. oktobrī, Lazdukalna saieta namā valdīja
īpaša gaisotne, jo tika atzīmēta Rugāju novada Lazdukalna pagasta amatierteātra 15
gadu jubileja. Svētki tika nosvinēti godam, jo
ciemiņi, kuri bija ieradušies uz jubileju, līdzi
ņēma arī nepieciešamās sastāvdaļas, lai kopā
varētu uzcept lielo teātra kūku.
Teātra kūkas pagatavošanai ir nepieciešamas
netradicionālas sastāvdaļas. Tā, piemēram, Rugāju novada Lazdukalna pagasta amatierteātris
“Zibšņi” kopā ar vadītāju Arnitu Rakstiņu, kūkas
cepšanas sākumā, pievienoja puskilogramu
smieklu, bet otro sastāvdaļu – buntīti ņipruma,
pievienoja Bērzpils pagasta dramatiskais kolektīvs kopā ar vadītāju Lolitu Kokoreviču.
Lai kūka būtu izdevusies, noteikti ir jāpievieno arī divas ēdamkarotes asuma, un šo
sastāvdaļu pievienoja Nautrēnu pagasta
amatierteātris “Dekteri” ar vadītāju Ēriku Bozoviču.
Savukārt
Zvārtavas
pagasta
amatierteātris “Latviānis” un vadītāja Dagnija
Pakalne teātra kūkai pievienoja šķipsniņu acu
gaišuma.

Tējkaroti viltības pievienoja Madonas novada Degumnieku tautas nama amatierteātris “Cits Modelis” kopā ar vadītāju
Ivetu Šķēli, taču riekšavu mundruma - Rubeņu ciema
amatierteātris un vadītāja Mudīte Maslova. Lai teātra kūkas
sastāvs izdotos, kā plānots, nepieciešams pievienot arī pustējkaroti svaiguma, kuru labprāt pievienoja Krišjāņu pagasta
dramatiskais kolektīvs un vadītāja Inese Kalniņa. Uzcept teātra
kūku nav viegls darbs, tāpēc pašsaprotami, ka kūkai būtu
jāpievieno arī saujiņa pacietības Žīguru kultūras nama
amatierteātra izpildījumā. Teātra kūkai piestāv arī kripatiņa
mistikas, un to kūkai pievienoja Medņevas amatierteātris
“Savējie” kopā ar vadītāju Valentīnu Kaļāni.
Tā kā teātris spēj sniegt visdažādākās emocijas, tad, cepot
teātra kūku, svarīgi ir pievienot arī šķipsniņu optimisma, kuru
sev līdzi atveda Gaigalavas pagasta amatierteātris “Apīnis”
kopā ar vadītāju Valentīnu Deksni.
Viļakas kultūras nama dramatiskā kopa un vadītāja Ineta
Lindenberga teātra kūkai pievienoja divsimt gramus spēkam,
bet Gaigalavas pagasta sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu
skola” dramatiskajam pulciņam “Šādi tādi” un vadītājai Jolantai Mihailovai tika uzticēts kūkai pievienot būtisku sastāvdaļu
– pilienu sarunu.
Teātra kūkas pagatavošanas procesu noslēdza Dricānu
kultūras nama amatierteātris “Siebrineicys” un vadītāja Genovefa Jonāne, pievienojot kūkai šķipsniņu laimes.

Saskaņā ar 2017. gada 19.oktobra
Rugāju novada domes lēmumu
(Nr.211) publiskajai apspriešanai tiek
nodota Rugāju novada teritorijas
plānojuma 2.redakcija.
Teritorijas plānojuma publiskās
apspriešanas termiņš noteikts
trīs nedēļas no 01.11.2017. līdz
21.11.2017.

Informācija 3.lpp.

Rugāju novada
amatiermākslas
kolektīvu mēģinājumu
laiki
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad aktīvi darbu uzsākuši Rugāju novada amatiermākslas kolektīvi, kuros
darboties un savu brīvo laiku pavadīt
aicināti dažādu vecumu novada
iedzīvotāji. Ja arī tev ir vēlme
darboties kādā no minētajiem
kolektīviem, tad zini, ka esi gaidīts,
tikai iepriekš sazinies ar attiecīgā
kolektīva vadītāju.
Informācija 5.lpp.

Iespēja NVO sektoram
piedalīties konkursā
Sabiedrības integrācijas fonds
izsludina atklātu projektu iesniegumu
konkursu 2018.gadā īstenojamiem
projektiem Latvijas valsts budžeta
finansētās programmas „NVO fonds”
ietvaros.
Informācija 9.lpp.
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Rugāju novada domes 2017. gada 28. septembrī ārkārtas
sēdē pieņemtie lēmumi

Foto: Agrita Luža
Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Sveicināti!

Šajā tikšanās reizē, rakstot Kurmenītei, aiz loga šūpojas sarkanās pīlādžogas, iesalušas ledus mētelīšos. Esam aizvadījuši
skaistu, košiem lapu krāsu akcentiem pildītu, pirmo rudens mēnesi. Mēnesi, kura laikā turpinājās aizvadītās vasaras lietavu nodarītā
posta apzināšana. Zemkopības ministrija sniegs nelielu atbalstu
lauksaimniekiem par zaudēto ražu, kas tika pieteikta kompensācijas saņemšanai. Arī pašvaldība ir saņēmusi atbalstu no VARAM par
plūdos nodarīto zaudējumu segšanu. Atbilstoši sastādītajām darbu
tāmēm uz plūdos bojātajiem pašvaldības ceļiem tiks atjaunota un
iestrādāta ceļa seguma virskārta, labotas caurtekas.
Pāris nedēļas atpakaļ pašvaldības darbinieki devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Naukšēnu novada pašvaldību. Igaunijas
pierobežā esošās Naukšēnu pašvaldības vadītājs laipni sagaidīja,
iepazīstinot mūs ar prezentācijas materiālu. Daudzas lietas mūsu
pašvaldībām ir līdzīgas - iedzīvotāju skaits, administrācijas struktūra, taču ar nelielu skaudību lūkojāmies uz to, ka bezdarba procents Naukšēnu novadā ir vien nepilni četri procenti. Naukšēnos
joprojām darbojās daudznozaru lauksaimniecības kooperatīvs,
kas nodarbina ap 70 vietējos novada iedzīvotājus. Turpinot dienas
programmu, darbiniekiem bija
iespēja apmainīties darba pieredzē ar saviem kolēģiem Naukšēnos. Pēc pusdienām
iepazināmies ar Rūjienas pilsētu, ko atraktīvā veidā prezentēja
pašvaldības gide. Pēcpusdienā apmeklējām zemnieku saimniecību, kur neticami - 14 hektāros - pēc bioloģiskām metodēm tiek
audzēti dažādu šķirņu ķirbji. Lielās ogas tiek nodotas biezeņu
ražošanai, daļa tiek pārstrādāta uz vietas saimniecībā, ražojot sāļus
un saldus ievārījumus, cepot gardu maizi no ķirbjiem. Dienas
noslēgumā iegriezāmies vīna darītavā Naukšēnos, kur gados jauns
uzņēmējs atradis sev darbības nišu – dažādu augļu un ogu vīnu
ražošanu. Lai arī ražotnē apjomi nav milzīgi, tomēr neilgā laika
posmā uzņēmējs ir pierādījis, ka ražotie vīni ir pircēju iecienīti,
kvalitatīvi, par ko liecina daudzie sertifikāti par izcilu vīnu
kvalitāti. Ogas un augļi, kas ir izejmateriāls vīna ražošanai, tiek
izaudzēti pašu saimniecībā.
Noslēgumam tuvojas jaunā Rugāju novada pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes darbi. Iepazīšanās ar jauno plānojuma
redakciju plānota novembra mēnesī.
Pieredzes apmaiņas braucienā uz Austriju devās mūsu novada
senioru biedrības vadītāja, par redzēto un dzirdēto var lasīt arī šī
mēneša izdevumā.
Tuvojas gada tumšākie mēneši, kad vairāk varam nodoties
dažādiem izglītojošiem semināriem. Tuvākajos mēnešos mūsu
pašvaldībā norisināsies pasākumi dažādām iedzīvotāju mērķa
grupām, tuvākais būs forums ar mērķi saaicināt vienkopus sabiedriski aktīvus novada iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju
līderus. Decembrī rīkosim tikšanos ar novada uzņēmējiem. Sekojiet līdzi informācijai par pasākumiem un būsiet laipni gaidīti tos
apmeklējot.
Pēc vasaras atvaļinājumiem darbu atsākuši pašdarbības
kolektīvi. Oktobra izskaņā notika amatierteātru salidojums
Lazdukalnā. Pasākums uzlaboja garastāvokli ar priekšnesumiem,
kurus rādīja mūsu novada dramatiskā kolektīva „Zibšņi” dalībnieki un viņu draugi.
Tuvojas novembris, mūsu valsts svētku mēnesis. Mums
katram ir dzimšanas diena, arī mūsu valstij! Svētku reizē esiet
kopā ar savām ģimenēm, piedalieties rīkotajos svētku pasākumos,
kuri notiks arī mūsu novadā!
Lai gaiši svētki un uz tikšanos novembra nogalē!

Nolēma iecelt Anitu Gavari par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājas vietas izpildītāju
ar 2017. gada 2.oktobri. Vienošanos par izmaiņām darba līgumā slēgt uz noteiktu laiku līdz
2018.gada 2.februārim.
Noteica, ar 2017. gada 1. septembri, Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju
mēneša darba algas likmes:
1.Rugāju novada vidusskolas direktorei Ivetai Arelkevičai mēneša darba algas likmi – EUR
1 100, 00 (viens tūkstotis viens simts euro, 00 centi);
2.Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktoram Eduardam Stalidzānam mēneša darba
algas likmi – EUR 900 (deviņi simti euro, 00 centi), kopā par 0,8 amata vienībām – EUR
720, 00 (septiņi simti divdesmit euro, 00 centi);
3.Rugāju sporta centra direktoram Laurim Krēmeram mēneša darba algas likmi – EUR
900,00 (deviņi simti euro, 00 centi).
Noteica maksu par ēdināšanas pakalpojumiem Rugāju novada izglītības iestādēs.
Apstiprināja noteikumus Nr. 8/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2017. gada 20.
jūlija noteikumos Nr.4/2017 „Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto
maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas kārtība”.
Nolēma no Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu
saraksta izslēgt:
1. Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu - konferenču zāles noma.
2. Rugāju novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Rugāju sporta centrs”
sniegtos pakalpojumus: paklāja noma un trenažieru zāles izmantošana.
3. Rugāju novada bibliotēku sniegtos pakalpojumus.
4. Pašvaldības autotransporta – autobusu Mercedes Benz 0303 un Setra S210 HD izmantošanas pakalpojumu.
Precizēja platību zemes vienībai Rugāju novada Rugāju pagastā ar kadastra apzīmējums
3874 004 0189 no 34.0 ha uz 31.74 ha.
Precizēja platību zemes vienībai Rugāju novada Rugāju pagastā ar kadastra apzīmējums
3874 004 0190 no 33.5 ha uz 31.76 ha.
Precizēja platību zemes vienībai Rugāju novada Rugāju pagastā ar kadastra apzīmējums
3874 004 0191 no 2.5 ha uz 2.17 ha.

Rugāju novada domes 2017. gada 19. oktobra sēdē
pieņemtie lēmumi
Nolēma izīrēt Z. D. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Ezermalas ielā 6-2, Rugājos,
Rugāju pagastā, Rugāju novadā, nosakot īres maksu EUR 7,25 (septiņi euro un 25 centi)
mēnesī.
Nolēma izīrēt V. Ķ. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu “Cepurīte”-1, Rugāju pagastā,
Rugāju novadā, nosakot īres maksu EUR 4,92 (četri euro un 92 centi) mēnesī.
Nolēma izīrēt I. B. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Kurmenes ielā 20-3, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, nosakot īres maksu EUR 3,37 (trīs euro un 37 centi)
mēnesī.
Nodeva Rugāju novada teritorijas plānojuma 2. redakciju publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Apstiprināja mērķdotāciju sadalījumu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām laika periodā no 2017.
gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2017.
gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rugāju novada pašvaldības 2017.
gada budžetu”.”
Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu „Kreimenes” ar kadastra numuru 3874 018 0069
– 8,46 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, par labu E. L. Apstiprināt
nekustamā īpašuma „Kreimenes” nosacīto cenu EUR 9295,57 (deviņi tūkstoši divi simti
deviņdesmit pieci euro un 57 centi).
Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu „Krustceles” ar kadastra numuru 3874 018 0139
– 11,6 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, par labu S. P. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Krustceles” nosacīto cenu EUR 11 795,57 (vienpadsmit tūkstoši septiņi
simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi).
Nolēma ieplānot Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu projektam „From Hobby to Business – Developing Entrepreneurship in the Latvia –
Russia Border Area” 1777,78 EUR apmērā (projekta apstiprināšanas gadījumā).
Nolēma segt divām personām uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” no
Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas „Sociālais dienests”.
Apstiprināja, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem laika periodā no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim, viena audzēkņa izmaksas 2017. gada vienā mēnesī
Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs:
1. Rugāju novada Eglaines pamatskolā – EUR 157.31 (viens simts piecdesmit septiņi euro,
31 cents),
2. Rugāju novada vidusskolā – EUR 81.11 (astoņdesmit viens euro, 11 centi).
Ar pilnu domes sēžu lēmumu tekstu var iepazīties Rugāju novada pašvaldības
mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2017
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Informācija sociālajos
jautājumos

DOMES ZIŅAS/ AKTUĀLI

www.rugaji.lv
Rugāju novada Sociālā dienesta
darbiniece Anita Gavare

Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2017. gada 1.septembra līdz
30.septembrim:
GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) –
257,00 EUR
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam, trūcīgajām ģimenēm
un maznodrošinātajiem un pirmās grupas invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem)
– 378,00 EUR
Pabalsts veselības aprūpei – 595,00 EUR
Pabalsts bāreņiem – 324,00 EUR
Bēru pabalsti –300,00 EUR
Pārējie pabalsti –2189,00 EUR (pabalsts veicot sab.darbu - 28,00 EUR;
pabalsts jubilāriem – 60,00 EUR; pabalsts mācību piederumiem - 2101,00
EUR)

3

Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2017.gadam –
67030,00 EUR
Izlietotie līdzekļi septembrī – 4837,00 EUR
Izlietotie līdzekļi no gada sākuma– 41132,00 EUR
Piešķirts trūcīgas ģimenes statuss – 10 personām;
Piešķirts trūcīgas personas statuss – 9 personām
Piešķirts GMI pabalsts – 2 personām
Maznodrošinātas ģimenes statuss – 5 personām; maznodrošinātas
personas statuss - 11 personām
Ārstēšanās pabalsts – 24 personām
Apbedīšanas pabalsts – 5 personām
Piešķirts dzīvokļa pabalsts – 7 personām
Piešķirts pabalsts mācību piederumu iegādei – 138 skolēniem
Piešķirts pabalsts strādājot sabiedriski derīgo darbu – 1 personai

Paziņojums par teritorijas plānojuma publisko VID arī novembrī aicina uz bezmaksas semināriem par nodokļu
apspriešanu
reformu
Saskaņā ar 2017.gada 19.oktobra Rugāju novada domes lēmumu (Nr.211) publiskajai
apspriešanai tiek nodota Rugāju novada teritorijas plānojuma 2.redakcija.

Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas no
01.11.2017. līdz 21.11.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 16.novembrī, plkst.11.00
Rugāju novada domē, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads;
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2017.gada 21.novembrim Rugāju novada domē,
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads,
LV-4570 vai sūtot elektroniski: dome@rugaji.lv.
Ar teritorijas plānojumu var iepazīties Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48,
Rugājos, pie sekretāres domes darba laikos no 8:30 - 17:00, (pusdienu pārtraukums
no 12.30 - 13.00), interneta vietnē www.rugaji.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.

Turpinot informēt gan uzņēmējus, gan privātpersonas par
izmaiņām nodokļu reformas ietvaros, kas būs spēkā jau ar
2018.gada 1.janvāri, VID arī novembrī aicina uz bezmaksas
semināriem Rīgā un citās Latvijas pilsētās.
Rēzekne - 14. novembris plkst. 11.00 - 14.00
Jupatovkas ielā 11, mācību klasē (212.kabinetā); Jupatovka,
Griškānu pag., Rēzeknes novads
Gulbene - 24. novembris plkst. 10.00 - 13.00;
Ābeļu ielā 2, 3.stāva zālē, Gulbene
Balvi - 27. novembris plkst. 11.00 - 13.00
Brīvības ielā 46a, 2.stāva zālē, Balvi

Rugāju un Lazdukalna Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
rādītāji
Rugāju VPVKAC speciāliste Laura Konivale
2017. gada 11. un 12. septembrī Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (VPVKAC) speciālistiem norisinājās “Rudens skola”,
kuras laikā tika atspoguļota statistika par klientu apkalpošanas centriem. Rugāju novada klientu centri ir ierindojušies starp tiem centriem, kuriem ir
vairākas stiprās puses, respektīvi, klientu centri ierindojas trešajā vietā Latvijā, kur speciālisti spēj sniegt un sniedz konsultācijas un pakalpojumus par
vairākām iestādēm.
1 - Līderi VSAA dzimšanas dzīves notikuma
Salīdzinājums ar citiem klientu apkalpošanas centriem:
pabalstu pieteikumos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2 - Līderi VSAA senioru dzīves notikuma
pabalstu pieteikumos
Priekules novads
X
X
X
X
X
X
3 - Līderi VSAA nodarbinātības dzīves notikuCiblas novads
X
X
X
X
X
ma pabalstu pieteikumos
4 - Augsts ikgadējais VID pakalpojumu skaits
Rugāju novads
X
X
X
X
X
nodarbināto iedzīvotāju vidū
Daugavpils novads
X
X
X
X
5 - Līderi virzībā uz VID e-pakalpojumiem
6 - Dominē konsultācijas
Raunas novads
X
X
X
X
7 - VSAA konsultāciju līderi
Vaiņodes novads
X
X
X
X
8 - PMLP konsultāciju līderi
9 - LDC konsultāciju līderi
Naukšēnu novads
X
X
X
10 - Latvija.lv konsultāciju līderi
11 - Teritoriālie līderi
Dundagas novads
X
X
X
12 - Vienīgie teritoriāli
Pļaviņu novads
X
X
X
Jaunpiebalgas novads

X

X

Rojas novads

X

X

Rūjienas novads

X

X

Apes novads

X

Skrundas novads

X

X
X

Rucavas novads

X

Nīcas novads

X

Lubānas novads

X

Brocēnu novads

X
X
X

X

X

Statistiku sagatavoja: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu
departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas Vecākais eksperts Renārs Felcis.

VPVKAC Rugāju novada domē
LAURA KONIVALE
Tālrunis: 66954841
E-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)
No pirmdienas līdz piektdienai
plkst. 8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
VPVKAC Lazdukalna pagasta pārvaldē
VELTA LEONE
Tālrunis: 25446353
E-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Piektdienās

-

8.30 - 12.30
13.00 - 17.00
8.00 - 12.00
8.30 - 17.00
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Latgales plānošanas reģiona pašvaldības
piedalījās starptautiskā konferencē
Anīkščos
Latgales Plānošanas reģiona
Projekta vadītāja Iluta Kriškijāne

Latgales plānošanas reģions ir uzsācis projekta “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības
veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai” (Open
leadership) īstenošanu. Tā ietvaros šī
gada 3. un 4. oktobrī Lietuvas pilsētā
Anīkšči norisinājās starptautiska
konference “Inovatīvas un efektīvas
pašvaldības vadības metodes un tehnikas”, kas pulcēja vairāk nekā 150
dalībniekus no Latvijas un Lietuvas.
Latvijas delegāciju pārstāvēja
Aglonas, Balvu, Dagdas, Daugavpils,
Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu,
Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu,
Rugāju, Vārkavas, Viļānu un Viļakas
novadu pašvaldību, Daugavpils un
Rēzeknes pilsētu pašvaldību, Eiroreģiona “Ezeru zeme” un Latgales plānošanas
reģiona pārstāvji.
Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti pašvaldībās un plānošanas
reģionā, projekta
dalībnieki tika
iepazīstināti ar inovatīvu pieeju – LEAN
vadības sistēmu. Latgales plānošanas
reģiona pašvaldībām šī vadības sistēma

nav pazīstama, atšķirībā no partneriem
Lietuvā, kuri ir uzsākuši tās ieviešanu
pašvaldības un tās iestāžu darbā. Savu
pieredzi konferences ietvaros prezentēja lietuviešu kolēģi – Anīkšču rajona
un Alītas un Kauņas pilsētu pašvaldību
pārstāvji – stāstot par LEAN ieviešanas
procesu pašvaldībās, par pieredzi aktīvas pilsoniskas sabiedrības veidošanā,
kā arī par soļiem, kas tika veikti radot
tūristiem pievilcīgu galamērķi Anīkšču
pilsētu. Speciālisti arī stāstīja par uz
rezultātiem orientētu vadību, reģionu
specializāciju, vietējās pašvaldības
tēla veidošanu sociālajos tīklos un tā
nozīmi, kā arī par sociālo reklāmu
izmantošanu pašvaldībās problēmsituāciju risināšanai.
Arī Latvijas pārstāvji dalījās
savā pieredzē. Daugavpils pilsētas
domes pārstāve Inese Andiņa stāstīja par Informācijas biroja izveidi un
tā ieguvumiem, Rēzeknes pilsētas
pašvaldības pārstāve Ilona Kozlova
dalījās ar pieredzi ISO standartu ieviešanā sociālajā jomā, Līvānu novada
pašvaldības pārstāve Inese Stahovska
stāstīja par pašvaldības un uzņēmēju
sadarbību. Par pašvaldības iespējām
saglabāt kultūrvēsturiskā mantojuma
ēkas un radīt ekskluzīvu produktu –

Pieredzes apmaiņas braucienā Rugāju
novada pašvaldības darbinieki devās
uz Naukšēnu novadu

“KURMENĪTE” 2017. gada oktobris

Foto: no personīgā arhīva

Marka Rotko Mākslas centru –
stāstīja Māris Čačka.
Šis bija pirmais pasākums projekta ietvaros. Līdz pat 2019. gada
30. aprīlim vēl tiks organizētas
reģionāla un starptautiska mēroga
konferences, praktiskas apmācības
par tēla veidošanu, apmācību cikls
par pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti, stresa un konfliktu vadību, personāla efektivitāti,
pieredzes maiņas braucieni pie
Latvijas un Lietuvas pašvaldībām,
starptautiskas darba grupas kultūras

un tūrisma jomās, kā arī individuālas un grupu koučinga sesijas
LEAN vadības sistēmas kontekstā
pašvaldībās.
Projekts tiek īstenots Interreg
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. –
2020. gadam ietvaros. Šis raksts ir
sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales
Plānošanas reģions, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Foto: Mārīte Orniņa

Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības centra vadītāja Mārīte Orniņa
Foto: Mārīte Orniņa

Ikvienam ir vērtīgi ik pa laikam uz savu darbu paskatīties ar „skatu no
malas”. Tas palīdz ikdienas darbā ienest jaunas vēsmas un darīt savu
darbu ar prieku. Tāpēc pieredzes apmaiņas braucienā Rugāju novada
pašvaldības darbinieki devās uz Naukšēnu novadu, kas tāpat kā Rugāju
novads atrodas Latvijas pierobežā, robežojoties ar Igauniju, un ir piektais mazākais iedzīvotāju skaita ziņā Latvijā. Naukšēnu novadā dzīvo 1952
iedzīvotāji, Rugāju novadā – 2234.
Pieredzes apmaiņa speciālistu starpā ir ļoti vērtīga, jo darbs katrā Latvijas
pašvaldībā tiek organizēts atšķirīgi un var iepazīties ar jaunu pieredzi, jaunām
metodēm un risinājumiem gan novada apsaimniekošanā, gan izglītības, sociālo
un kultūras procesu vadībā novadā. Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Zuments mūsu delegāciju sagaidīja Naukšēnos un prezentēja

Naukšēnu novadu. Mums bija iespēja apmeklēt Naukšēnu pašvaldības kolēģus,
satikt viņus savās darba vietās un nelielās sarunās izzināt viņu darba
metodes. Mazliet varam apskaust, ka Naukšēnos ir vairāk attīstīta uzņēmējdarbība un bezdarba procents ir tikai 3,9 %. Tas ir bijis iespējams tādēļ, ka uz kolhoza «Naukšēni» un paju sabiedrības «Naukšēni» pamata 1992.gadā izveidojās daudznozaru lauksaimniecības uzņēmums SIA “Naukšēni”, kas joprojām ir
viens no lielākajiem darba devējiem Naukšēnu novadā - vasaras sezonā tiek
nodarbināti 80 cilvēki. Taču pārsvarā dzīve Naukšēnu novadā rit ļoti līdzīgi tam,
kā tas ir pie mums.
Mājupceļā izmantojām iespēju iepazīt dzīvi arī Rūjienas novadā. Pastaiga
pa Rūjienu gides Līgas Siliņas stāstījuma pavadībā bija patiešām aizraujoša un
interesanta, apskatījām vairākus vides objektus ar ko rūjienieši lepojas, tai skaitā,
par īpašu vides objektu kļuvušo veco ūdens pumpi pilsētas centrā, kas veicinājis
Rūjienas pašvaldības interesanto sadarbību ar Higašikavas pilsētas pašvaldību Japānā! Apmeklējām Jauno Rūjienas izstāžu zāli. Brauciena noslēgumā „
sildījām „ vietējo ekonomiku un apmeklējām ķirbju audzēšanas saimniecību„
Lejasvagaļi”, izpērkot lielu vairumu sagatavotās produkcijas (saimniecībā ik
gadus tiek audzēti ap 80 šķirņu ķirbji, tos pārstrādājot arī daudzveidīgā konservētā produkcijā) un pašā vakarā apmeklējām Naukšēnu vīna darītavu, kurā
saimnieks laipni izrādīja ražotni, iekārtas, stāstīja par tehnoloģiskajiem procesiem, pamatoti lepojās ar augstajiem apbalvojumiem vīniem un sidram. Lai veicas uzņēmējiem un sakām lielu paldies Naukšēnu novada pašvaldībai par laipno
uzņemšanu.
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RUGĀJU NOVADA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU MĒĢINĀJUMU GRAFIKS 2017./2018.GADA SEZONĀ
KOLEKTĪVA NOSAUKUMS

VADĪTĀJI

KURĀS DIENĀS NOTIKS
MĒĢINĀJUMI

VIETA KURĀ
NOTIKS

LAIKS

Rugāju jauktais koris

Pēteris Sudarovs

Trešdiena, ceturtdiena

No plkst. 18.00 līdz 20.00 Rugāju Tautas nama mazā zāle

Deju kopa “Rugāji”

Lucija Bukša

Ceturtdiena

No plkst. 19.00

Rugāju tautas nama lielā zāle

Deju kopa “Ezerrieksts”

Inta Sleža

Pirmdiena

No plkst. 20.00

Bērnudārza zāle

Deju kopa “Junora”

Aija Grāmatiņa

Trešdiena

No plkst. 19.30

Rugāju tautas nama lielā zāle

Jauniešu deju kolektīvs

Astrīda Circene

Trešdiena
Mēģinājumi notiks
divreiz nedēļā (otra
mēģinājuma diena pēc
deju kolektīva dalībnieku vienošanās)

No plkst. 15.00 līdz 17.00 Bērnudārza zāle

Mini studijas pulciņš

Velga Smoļaka

Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

No plkst. 15.00 līdz 17.00
No plkst. 16.00 līdz 18.00
No plkst. 15.00 līdz 16.00

Rugāju novada vidusskolas mūzikas
kabinets

Rugāju dāmu vokālais
ansamblis

Sanita Anckina

Ceturtdiena

No plkst. 16.30 līdz 18.30

Rugāju novada domes sēžu zāle

Bērnu deju kolektīvs ”Ķipari”

Lucija Bukša

Ceturtdiena
(Mēginājums notiks arī
citā dienā)

No plkst. 17.00

Rugāju tautas nama lielā zāle

Etnogrāfiskais ansamblis
”Benislava”

Regīna Čudarāne
Daiga Jēkabsone

Trešdiena

No plkst. 14.00

Lazdukalna saieta nama zāle

Garīgo dziesmu vokālais
ansamblis “Sonāte“

Aija Ikstena

Trešdiena

No plkst. 19.00 līdz 21.00 Jauniešu centra telpās Skujetniekos

Dramatiskais kolektīvs
“Zibšņi”

Arnita Rakstiņa

Sestdiena
Svētdiena

No plkst. 19.00
No plkst. 10.00

Lazdukalna saieta nama zāle

Lūcija Jermacāne

Trešdiena

No plkst. 17.00

Lazdukalna saieta nama zāle

Eiropas Senioru deju kolektīvs
“Tonuss”

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad aktīvi darbu uzsākuši Rugāju novada amatiermākslas kolektīvi, kuros darboties un savu brīvo laiku pavadīt
aicināti dažādu vecumu novada iedzīvotāji. Ja arī tev ir vēlme darboties kādā no minētajiem kolektīviem, tad zini, ka esi gaidīts, tikai iepriekš sazinies
ar attiecīgā kolektīva vadītāju.

Veiksmīgu darbību vēlot, Rugāju novada kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

Piedalās starptautiskā simpozijā Vīnē

Foto: no personīgā arhīva

Rugāju novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja
Ludmila Logina

Kopā ar Rīgas aktīvo senioru apvienību (RASA) 30. septembrī, agri
no rīta, kāpu autobusā, lai dotos uz Austrijas galvaspilsētu Vīni, lai
starptautiskajā simpozijā pārstāvētu Latgales reģiona senioru biedrību.
Plašais simpozijs norisinājās saistībā ar Eiropas Savienības senioru augstākās vadības institūcijas – EURAG – 55 darbības gadiem.
Simpozijā sprieda par paaudžu sadarbību un vienotību nākotnes labklājībai un senioru labsajūtai. Rīgas senioru vārdā 1. oktobrī, kad Eiropa
starptautiski atzīmē veco ļaužu dienu, uzstājās biedrības RASA jauniešu organizācijas vadītāja Dana Pulenčika. Biedrībai RASA bija gods prezentēt
pilsoniskās aktivitātes, kas iekļautas Latvijas Valsts jubilejas sagaidīšanas
pasākumos. Biedrība uz starptautisko simpoziju tika aicināta ar mērķi informēt starptautisko senioru sabiedrību par mūsu valsts gaidāmo 100-gades
jubileju. Tālāk no Vīnes Rīgas delegācija devās uz Berlīni, kur notika
tikšanās ar Vācijas senioru apvienības pārstāvjiem, kuri sniedza brīnišķīgo
vijolnieku koncertu, kā arī piedalījāmies Vācijas Vienotības dienas svinībās.

Berlīnē delegācija apskatīja Aleksandra laukumu, sarkano Rātsnamu, Brandenburgas vārtus, Reihstāgu. Tas bija ļoti jauks brauciens. Paldies Rugāju novada domei
par iespēju atbalstīt dalību braucienā.

Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” atzīmē Starptautisko senioru dienu
Foto: no personīgā arhīva

Kultūras pasākumu organizatore Santa Pērkone

1.oktobrī visā Latvijā tiek svinēta Starptautiskā Veco ļaužu diena jeb Senioru
diena. Arī Rugājos tā ir kļuvusi par tradīciju. Katru gadu šajā datumā Rugāju novada kultūras nodaļa sociālās aprūpes centrā „Rugāji” organizē
pasākumu mūsu novada senioriem, kuru apmeklē gan sociālā aprūpes centra
iemītnieki, gan citi seniori.
Šogad ar koncertprogrammu visus priecēja Lazdukalna Saieta nama garīgo
dziesmu vokālais ansamblis „Sonāte”, kas ar savām dziesmām raisīja pārdomas ik
katrā par rudens tumšo laiku un garīgajām vērtībām, un etnogrāfiskais ansamblis
“Benislava“, kurš klausītājus priecēja ar dziesmām, kas tuvas sirdij, piemēram,
“Zilais lakatiņš”, “Vītoliņš” u.c. Pēc koncerta daļas visi seniori kopā ar viesiem
tikai aicināti uz nelielu vakarēšanu, atzīmējot šo svētku dienu.
Paldies mūsu pašdarbības kolektīviem – garīgo dziesmu vokālajam ansamblim
„Sonāte” un etnogrāfiskajam ansamblim “Benislava” par skanīgajām dziesmām,
Rugāju novada senioriem, kas ciemojās, un visiem, visiem, kas mūsu senioriem šo
dienu padarīja gaišāku un krāsaināku.
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Dodas mācību ekskursijā
Rugāju novada vidusskolas 8. un 9. klases
audzinātājas Inga Garā, Lolita Krēbse

Agrā rītā, kad lielāko Vidzemes un Zemgales daļu vēl
sedza balta salnas kārtiņa, Rugāju novada vidusskolas
astotās un devītās klases skolēni un viņu audzinātājas
devās mācību ekskursijā uz Rīgu, jo tikai 29. septembrī Latvijas Republikas Saeima un citas valsts iestādes
piedāvāja skolēniem unikālu iespēju Atvērto durvju
dienā apmeklēt pieteiktās ēkas.
Pirmais pārsteigums, protams, bija garās skolēnu
rindas pie Saeimas ēkas, jo šajā dienā Saeimu apskatīja skolēni no sešdesmit skolām – katrs no viņiem izgāja
drošības pārbaudi, uzrādīja dokumentu un tad bija laipni
aicināts izmantot visas piedāvātās iespējas – apskatīt ēkas
zāles un noskaidrot, kas kurā tiek darīts, ierakstīt savu vārdu interaktīvajā Latvijas karogā, aizpildīt konkursa aptauju,
kurā var laimēt balvas, kā arī nosūtīt pastkartes savai skolai
un draugiem. Skolēni atzina, ka vislielākais izbrīns bija par
galvenās sēžu zāles mazo telpu. Televīzijā tā izskatās diezgan plaša, bet realitātē – samērā neliela. Pārsteidza arī citu
telpu greznība un izsmalcinātība.
Patīkama nejaušība skolēnus sagaidīja netālu no
Saeimas ēkas, jo, dodoties uz autobusu, tika pamanīts, ka
viens no dienesta pienākumu veicējiem ir mūsu skolas absolvents Nauris Kapteinis, kurš īsi pastāstīja par savu darbu. Nepamanīts nepalika policista aprīkojums – rokudzelži,
ierocis un steks.
Pēc kopīgas fotografēšanās ar Nauri skolēni, aplūkojot Latvijas simtgadei izrotātās Vecrīgas ēkas, devās uz
nākamo apskates objektu Pārdaugavā – uz Latvijas

Foto: Inga Garā

Universitātes Cilvēka patoloģijas muzeju, kur
apmēram pusotras stundas laikā atraktīvā muzeja vadītāja Valentīna Gordjušina rādīja dažādus
reizē gan apbrīnas vērtus, gan mazliet biedējošus eksponātus. Smēķētāja melnās plaušas,
cirozes skartās aknas, operācijas laikā atstāts
cilvēkā sterilais dvielis, nierakmeņu kolekcija – tie bija tikai daži no redzētajiem, bet pietiekami, lai smēķētājs divreiz padomātu, vai vēl
ņemt rokās cigareti. Redzētais skolēnus rosināja

daudz diskutēt. Pēc gūtajiem iespaidiem muzejā nākamā un pēdējā pietura bija batutu parks
„JumpSpace” astotajai klasei un atpūtas centrs
„Lido” devītajai klasei, kur pēc interesantas un
intensīvas darba dienas skolēni izkustējās, ieguva vaigos sārtumu un joprojām dalījās pārdzīvojumos par šajā dienā redzēto un piedzīvoto.
Paldies Rugāju novada pašvaldībai, skolas
vadībai un šoferim Jānim par iespēju paplašināt
zinību apvāršņus un gūt daudz atziņu!

Rugāju novada vidusskolas skolotāja
Veiksmīgi realizē projektu “Kar- Mazpulku aktivitātes
Laura Saulīte
jeras atbalsts vispārējās un profe14. oktobrī 252. Rugāju mazpulka mazpulcēni devās uz Rudens projektu forumu
sionālās mācību iestādēs”
Baltinavā. 252. Rugāju mazpulks izstrādāja projektu “Baigais gads”, tas atspoguļo
Pedagoģe karjeras konsultante
Agita Kukurāne

Šī gada pavasarī Rugāju novada vispārizglītojošās izglītības
iestādes – Rugāju novada vidusskola un Rugāju novada Eglaines
pamatskola veiksmīgi uzsāka darbu realizējot ESF projektu Nr.
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
mācību iestādēs”. Darbu uzsāka pedagoģe karjeras konsultante A. Kukurāne, ar projekta līdzekļiem tika finansēti karjeras
izglītības un atbalsta pasākumi abās novada skolās.
Skolēni varēja iepazīt jaunākās tehnoloģijas metālapstrādē
un uzzināt par izglītības iespējām šajā nozarē apmeklējot īpaši
aprīkoto “Tehnobusu”, rosinot skolēnu interesi par dabas zinībām
un ar to saistītajām profesijām un izglītības iespējām dabas zinātņu
jomā, abās skolās nodarbību “Kļūsti par biologu” vadīja Virdžīnija Vīcupa. Sākumskolas klašu skolēni darba pasauli izzināja caur
profesijas iepazīšanas darbnīcām nodarbībās “Sniegsim ēdināšanas
pakalpojumus!” un “Jaunais galdnieks”, ko turpinās arī šajā mācību
gadā.
Karjeras izglītības darbs skolās tika realizēts arī dažādos
citos ārpusstundu pasākumos - skolēni varēja noskatīties filmu
“Kvanta kods”, piedalījās “Meža ekspedīcijā”, ar biedrības “Skreine”
atbalstu varēja iepazīt amatnieku darbu. Karjeras izglītības darbs tika
veikts arī klases audzinātāju stundās un klašu ekskursijās. Arī jaunajā 2017./2018. mācību gadā darbs projekta ietvaros turpināsies. Piesaistot projekta finansējumu tiek plānotas nodarbības dažādās profesiju iepazīšanas meistarklašu nodarbībās, vidusskolas skolēniem
būs iespēja piedalīties nodarbībās profesionāla personības izaugsmes trenera vadībā, lai labāk spētu izzināt savu personību un apzināti plānot savu karjeru nākotnē. Tāpat kā iepriekšējos mācību
gados, karjeras izglītības aktivitātes tiks integrētas dažādos skolas
pasākumos un audzināšanas darbā.

1941. gada 14. jūnija iedzīvotāju izsūtīšanu uz Sibīrijas attālajiem apgabaliem.
Grupas projektā apkopota informācija par izvestajām ģimenēm: Siliņu, Dauku,
Roznieku, Maslovsku, Līdumu ģimenēm u.c., no Rugāju, Tilžas un Bērzpils pagastiem,
kas bija izmitinātas 8. vagonā ar galapunktu Sibīrija. Skolēni ir apkopojuši informāciju par
tā laika dzīvi, izsūtījumā pavadītajiem gadiem un atgriešanos dzimtenē, atdusas vietām.
252. Rugāju mazpulka pārstāves - Dita Stivriņa, Arnita Garā, Dārta Stivriņa - piedalījās 5.
pakāpes prezentācijās, tur ieguva 1. vietu par pārliecinošu projekta “Baigais gads”
prezentāciju un teicamu dalību Latvijas mazpulku projektu forumā. Projektu mazpulcēni
vēl turpinās, būsim pateicīgi, ja kādam ir informācija par radiem, kas bijuši izsūtījumā
un ir saglabājušās liecības par tur pavadīto laiku, sazinieties ar mazpulcēniem. Šo
projektu esam iecerējuši pabeigt 2018. gada novembrī, tas būs veltījums Latvijai 100 gadu
jubilejā.
Foto: Laura Saulīte

“KURMENĪTE” 2017. gada oktobris

Iepriecina pedagogus viņu profesijas svētkos

Foto: no Rugāju novada vidusskolas arhīva

Rugāju
novada
vidusskolas
Skolotāju diena paliks atmiņā
uz ilgu laiku… Svētku sajūta,
pozitīvās emocijas, gandarījums
par paveiktajiem darbiem un
sarūpētajiem pārsteigumiem skolā
valdīja visas dienas garumā.
Katru gadu izglītojamo pašpārvalde sagādā jaunus pārsteigumus
skolotājiem, šoreiz svinīgā pasākuma
temats bija veltīts Rugāju novada
vidusskolas dalībai projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.
Lai skolotāji šo pasākumu uztvertu
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Rugāju novada vidusskolas Izglītojamo pašpārvaldes
Informācijas ministre Aivita Žogota

Foto: no Rugāju novada vidusskolas arhīva

maksimāli nopietni, uz skolu tika
uzaicināts “Izglītības un zinātnes
ministrs”, lai personīgi iepazīstinātu
klātesošos ar jauno Izglītības likumu.
Jāatzīst, ka tā saturs vienaldzīgu
neatstāja nevienu. Ja vēl neesat paguvuši ar to iepazīties portālā
www.likumi.lv, varam minēt galvenās izmaiņas, kas stājās spēkā
likuma izziņošanas brīdī 5.oktobrī.
Likums paredz, ka mācību stundas
tiek atceltas, savukārt mācību procesu skolā turpmāk vada skolēni, un
viņi māca skolotājus.

Pēc ministra laba vēlējumiem
skolēni uzreiz ķērās pie likuma izpildes un pārbaudīja visu skolotāju
zināšanas ar āķīgiem jautājumiem, uz
kuriem skolotāji veiksmīgi atbildēja,
par ko saņēma apliecinājumu par apgūto vispratību.
Apsveikums skolotājiem bija
pašpārvaldes sacerētā dziesma, kas
zālē tika uzņemta ar ovācijām un
aicinājumu to atkārtot. Un, protams, kas būtu svētki bez tortes! Lai
skolotājiem dzīve būtu saldāka, mēs
uzdāvinājām viņiem gardu aveņu

Ekskursija - vērtīga diena
6.oktobra rītā Eglaines skolotāji un darbinieki devās iepazīties ar Preiļu
1.pamatskolu. Tikām ļoti viesmīlīgi uzņemti plašajās skolas telpās, kuras
ir gan vēsturiskas, gan nesen piebūvētas. Mūs sveica braši mazie dejotāji,
ar kuriem skola ļoti lepojas. Par skolu pastāstīja direktore N. Šņepste, bet
visu izrādīja viņas vietniece A. Dz. Bernāne. Iepazināmies ar
mūsdienīgiem mācību kabinetiem, kuros mācās vairāk nekā 400 skolēnu.
Skolai ir ievērojami sasniegumi, arī jaunā mācību satura ieviešanā.
Guvām jaukus iespaidus un arī ierosmes darbam.
Ar lielu interesi apskatījām leļļu muzeju. Visus pārsteidza ar apbrīnojamu
meistarību darinātās lelles. Tās pazīstamas arī aiz mūsu zemes robežām.Tika
izmantota arī iespēja apģērbties senlaicīgajos tērpos.
Gliemežu audzētavā degustējām vīngliemežus un noklausījāmies atraktīvā
saimnieka stāstījumu par to audzēšanu un ar to saistītajām problēmām.
Tālāk rudenīgā krāšņuma ieskautais ceļš mūs veda uz Aglonu. Kara muzejā aizrautīgais vadītājs stundām varēja stāstīt par eksponātiem un to vēsturi.
Aglonu nevar atstāt bez bazilikas apmeklējuma, kur atveldzi gūst dvēsele.
Pēc tam apskatījām Karaļa kalnu ar tā ainavām un mākslas darinājumiem no
koka. Paldies Līgai Ikstenai par piepildīto dienu!

Konkursā skolēniem “Šodien laukos” klašu
grupā uzvarējusi Rugāju novada vidusskola
Informācija: www.apollo.lv

Konkursa «Šodien laukos» otrajā norises gadā uzvaras laurus klašu grupā
plūkusi Rugāju vidusskola, savukārt
individuālajā vērtējumā - Elīna Staģe
no Dagdas, Lauris Botņa-Ezerskis no
Lēdurgas un Renāte Ausmane no Lažas
pagasta, informēja pasākuma organizatori.

Tāpat kā pērn, arī šogad klase balvā
iegūst ekskursiju 1000 eiro vērtībā,
savukārt individuālie dalībnieki dāvanā
saņems planšeti. Kopumā konkursa sešu
lielo uzdevumu veikšanai dalību bija
reģistrējušas 30 klases/kolektīvi un 53 individuālie dalībnieki – pavisam 427 dalībnieki.
“Visvairāk skolēniem patika uzdevumi,
kuros bija jāliek lietā fotogrāfa prasmes,
jāsēj un jāstāda, kā arī jādodas izzinošos

kūku, ko vēlāk arī draudzīgi sadalījām. Tā bija tik garšīga! Paldies cepējiem!
Mūsu svētku dienu košāku
radīja
uzaicinātie vieslektori –
Laura Konivale, Juris Bleiders, Velga
Vīcupa, Anita Magina, Rūta Sproģe,
Zane Kriviša, Uldis Melnacis, Mārīte
Orniņa, Ina Poiša, Sandra Kapteine,
Agrita Luža, Līga Kravale un Jana
Krilova. Paldies par Jūsu iedvesmojošo uzņēmību, radošumu un atsaucību!

Rugāju novada Eglaines pamatskolas
skolotāja Rasma Zuša

pārgājienos. Prieks, ka konkursa aktivitātēm seko arī vecāki. Viņi
atzīst - konkurss mudinājis bērnus doties laukā un aktīvi darboties,
pētot visdažādākās tēmas,” sacīja LLKC Lauku attīstības nodaļas
projektu vadītāja Baiba Gulbe.
Konkurss «Šodien laukos» tiek rīkots ar Zemkopības ministrijas un Valsts Lauku tīkla atbalstu. Konkursa un sociālo tīklu akcijas
mērķis ir informēt, izglītot un izklaidēt skolas vecuma jauniešus par
lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēm,
sniegt viņiem izpratni par nozaru darbību, iespējām un izaicinājumiem Latvijas laukos un nākotnes izglītības un karjeras iespējām.
LLKC darbojas kopš 1991.gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijas teritorijā. Tā pastāvēšanas mērķis ir
veicināt lauku attīstību, paaugstinot lauku uzņēmēju profesionālās
un ekonomiskās zināšanas, nodrošināt konsultāciju un mācību
organizāciju visos Latvijas novados.
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Aicina veidot vietējo mākslinieku zīmējumu izstādi –
sienu Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centrā

“KURMENĪTE” 2017. gada oktobris
Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu vadītāja
Līga Kravale

Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra aicinājumam piedalīties vietējo mākslinieku zīmējumu izstādē
paldies viņiem. Izstāde turpinās un var piedalīties jebkurš, kurš ir draugos ar iedvesmu, krāsām un otām…

atsaucās sekojoši MĀKSLINIEKI,

Lūgums ir ziedot vienu no saviem gara darbiem Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centram, lai mēs varētu veidot
vietējo mākslinieku zīmējumu izstādi – sienu!

Autore: Elvita Rizena

Autore: Zane Kriviša

Autore: Zane Kriviša

Autors: Neo Markuss Sņegovs

Autore: Marta Felicita Sņegova

Autore: Elza Boroduška

Bērni meklēs radošu un praktisku pielietojumu nevajadzīgam
kartonam, gatavojot no tā dizaina priekšmetus un mēbeles
Meklējot inovatīvus veidus, kā nevajadzīgām lietām rast atkārtotu
lietderīgu pielietojumu, “Zaļā josta” uzsākusi radošo konkursu “Mans
veltījums tīrai Latvijai”. Tā ietvaros bērni un jaunieši no visas Latvijas
gatavos funkcionāli noderīgus un praksē izmantojamus interjera dizaina
priekšmetus no kartona, īpašu uzsvaru liekot uz lietotu kartona
izejmateriālu radošu pielietošanu atkārtoti. Konkursa laureātu darbi būs
skatāmi 2018. gada pavasarī, īpašā izstādē Latvijas Dabas muzeja telpās.
Kā norāda “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa, radošā konkursa ideja radusies, iedvesmojoties no bērnu fantāzijas necilās lietās spēt saskatīt
ko pavisam citu – mašīnu vai kartona mēbeļu komplektu no elektroiekārtu
kastēm, datoru no apēsto konfekšu kārbas utt. “Kartona iepakojums ir funkcionāli ērts un dabai draudzīgs materiāls. Turklāt mūsdienās daudzas kartona
kastes tiek gatavotas tik ļoti skaistas un izturīgas, ka to nodošana pārstrādei,
kolīdz prece tiek izpakota no tām, šķiet acīmredzama vērtīgu lietu izniekošana. Aicinot bērnus šādiem kartona izstrādājumiem piešķirt jaunu pielietojumu,
ceram ne tikai veicināt visas sabiedrības attieksmes maiņu un sekmēt resursu

Informācija: SIA “Zaļā josta”

taupīšanu, bet arī vedot izpratni, ka daudzas funkcionāli noderīgas lietas varam
izgatavot pašu rokām no atjaunojamiem materiāliem,” norāda J. Lapsa.
Konkursa ietvaros “Zaļā josta” akcentē divus būtiskus radošo darbu veidošanas pamatprincipus, kas balstās uz praktiskumu un resursu taupību. Pirmkārt, darbu veidotājiem jācenšas pēc iespējas vairāk sniegt resursiem atkārtotu
pielietojumu, dizaina priekšmetu tapšanā izmantojot atkārtoti lietotus kartona
izejmateriālus. Otrkārt, arī gatavajam radošajam darbam ir jāpilda noteikta
funkcija – tam ir jābūt praktiskam pielietojumam un ērtai izmantošanas iespējai ikdienā.
Konkurss tiek rīkots kā veltījums Latvijai simtgades svinībās. Kā norāda tā rīkotāji, viena no “Zaļā josta” sarūpētajām dāvanām valsts svētkos būs
tīra vide un saudzēti dabas resursi. Konkursa ietvaros ikvienam dalībniekam ir
iespēja pievienoties šīs dāvanas tapšanā, radoši izpaužot savu personīgo veltījumu tīrai Latvijai.
Pieteikšanās konkursam un plašāka informācija: www.zalajosta.lv
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Iespēja NVO sektoram piedalīties konkursā
Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO fonds” 2018.gada projektu iesniegumu konkurss
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
„NVO fonds” ietvaros.
Programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu
sniegšanu.
Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos:
- “NVO darbības stiprināšana” – mērķis - organizētas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un NVO darbības atbalsts, stiprinot NVO institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai
valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;
- “NVO interešu aizstāvības stiprināšana” – mērķis - atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās nacionālā līmenī
un īsteno līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā.
Prioritārās jomas:
- pilsoniskās sabiedrības attīstība – pilsoniskā līdzdalība un sabiedrības iesaiste nevalstisko organizāciju darbā;
- brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšana.
Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs konkursā drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.
Kopējais 2018.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 385 696,38 EUR.
Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām
prasībām un šādiem nosacījumiem:
1) tā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā;
2) tā darbojas sabiedrībā būtisku problēmu risināšanā, plašākas sabiedrības interesēs, valstisku mērķu sasniegšanā, veicinot sabiedrības līdzdalību;
3) tā nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās, profesionālajās vai politiskajās interesēs, tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā,
risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;
4) tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas, tiek sniegti darbības pārskati;
5) tā ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.
Programmas „NVO fonds” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 21.novembris (saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā).
Projektu iesniegumus var iesniegt:
• personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: nvof@sif.gov.lv.
Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Latgales tūrisma konference
Latgales tūrisma konference šogad notiks 10.novembrī Lūznavas muižā. Aicināti piedalīties visi Rugāju novada tūrisma pakalpojuma sniedzēji - naktsmītņu
saimnieki, ēdināšanas uzņēmumu un, apskates saimniecību īpašnieki un darbinieki. Pieteikšanās pie Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra
vadītājas pa tālr. 263 55 954 vai konferences organizatoriem - Līgas Kondrātes;
ligakondrate@inbox.lv, tic@ludza.lv; +371 29467925
Laiks

Tēma (pirmā daļa)

Lektors

9.30

Pulcēšanās, ekskursija pa muižu, reģistrācija un kafija

10.00

Konferences atklāšana

Rēzeknes novada priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Lūznavas muižas
pārvaldniece Iveta Baļčūne

10.10

Atskats uz tūrisma gadu Latgalē

Latgales tūrisma asociācijas “Ezerzeme” valdes priekšsēdētāja Līga Kondrāte

10.30

Latvijas tūrisma attīstības perspektīvas

LIAA Tūrisma departamenta vadītāja Inese Šīrava

10.50

Uzņēmējdarbības vide tūrisma attīstībai Latgalē, izmaiņas un iespējas. Latgales plānošanas reģiona UAC speciālists Andris Kucins

11.10

Kā saglabāt unikālās vērtības, tās izmantojot tūrismā un radot iespēju
nopelnīt.

Vidzemes Augstskolas profesore Dr.oec., pētniece, Latvijas Ekonomistu
asociācijas biedre Agita Līviņa

11.50

Diskusijas. Viedoklis

Viesnīcas Raibie logi, īpašnieks, Kurzemes tūrisma asociācijas valdes loceklis
Guntars Seilis

13.00
13.30

Pusdienas (otrā daļa)
Asociācijas “Lauku Ceļotājs” aktualitātes Statistikas, tendenču
aktivitāšu pārskats par 2017. gadu un plāni 2018. gadam

14.15

Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā, dažādu
lauksaimniecības , zvejnie-cības, pārtikas un amatniecības mantojuma
iesaiste tūrismā, uzņēmēju piemēri Latvijā

LLTA “Lauku ceļotājs” Juris Smaļinskis

14.45

Lauksaimniecības tradīciju mantojums Latvijā – kāds tas mums ir.
Diskusijas.

Kandavas novada muzeja vēsturnieks Agris Dzenis

15.30

Labākie Latgales tūrismā 2017. Apbalvošana 6 nominācijās.
Noslēgumā kafija ar uzkodām un muzikāls sveiciens konferences dalībniekiem.

LLTA “Lauku ceļotājs” prezidente Asnate Ziemele
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Projekta „DZĪVO VESELS! – veselīga
dzīvesveida un profilakses veicināšanas
pasākumi Rugāju novada
iedzīvotajiem” aktivitātes
Rugāju novada iedzīvotājiem no 2017. gada maija ir bijusi iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īsteno Rugāju novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus. Projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses
veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem” mērķis ir veicināt
Rugāju novada sabiedrības veselības paradumu maiņu un palielināt personīgo līdzdalību par savu veselību un dzīves kvalitāti, iesaistot veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, izmantojot secīgu veselības veicināšanas pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības
vērtībās. Šobrīd jau ir noslēgušies dažu nodarbību cikli, taču nākošgad tie
atkal turpināsies.

Rugāju novada domes Projektu vadītāja
Linda Kadakovska

Fizioterapeita nodarbības

Nūjošanas nodarbības
Vasarā tika noorganizētas sešas nūjošanas nodarbības kopā ar treneri
Zinaidu Loginu. Nodarbībās bija paredzēts iesaistīt iedzīvotājus nūjošanas
kustībā, izveidojot nūjošanas maršrutu ar atpūtas vietām atsevišķos maršruta
posmos. Pašvaldības iedzīvotājiem tika radīta iespēja kļūs veselīgākiem un
darbspējīgākiem. Kā atzīst nūjošanas trenere Zinaida Logina - šie mērķi ir
sasniegti, pateicoties regulārām apmācībām nūjošanā un nūjošanas maršrutu
izstrādei gar Rugāju ūdenskrātuvi. Uz nodarbībām atnākušie cilvēki uzzināja,
ka bez kustībām cilvēks kļūst neaktīvs, sirds nedarbojas ar pilnu jaudu, kauli
kļūst trauslāki, bet kustības svaigā gaisā vispirms palīdzēja atbrīvoties no stresa hormoniem. Ar nūjošanas palīdzību var uzlabot sirds un asinsrites sistēmu,
izsargāties no sirds infarkta un insulta, protams, svarīgs ir arī uzturs, ūdens
patēriņš, par ko runājām pēc nodarbībām aktīvajā nūjošanā. Bija patīkami, ka
dažas sievietes pēc nodarbības atzina, ka jūtas labāk, un viņu slimība, hipertonija, sāk atkāpties. To viņas secināja, regulāri mērot asinsspiedienu. Pirms
nodarbībām 10-15 minūtes iesildījāmies, lai nerastos traumas, un atsildošie,
stiepjošie vingrojumi bija paredzēti arī pēc nūjošanas. Ar katru nodarbību
maršrutu pagarinājām, vienā reizē noejot 5 km. Viena no nūjotājām atzina, ka
šāda soļošana ir labsajūta viņas locītavām, jo nūju dēļ slodze tiek vienmērīgi
sadalīta uz rokām, muguru, kājām, kas atslogo locītavas. Svarīgs bija arī svaigs
gaiss, un nūjotājas nenobijās pat no lietus. Nūjošana palīdzēja arī sievietei ar
lieko svaru un biežām galvassāpēm,- pēc nodarbības viņa jutās lieliski. Vēl
kāda atziņa bija, ka nūjošana stiprina imūnsistēmu,- organisms labāk piemērojas temperatūras svārstībām. Nūjotāji uzzināja, ka arī osteoporozi novērš ne
tikai ar kalcija preparātiem, bet arī ar regulārām fiziskām kustībām. Ar nūjošanu var nodarboties, pirms locītavas skāris artrīts, tāpēc nūjojām pa zemes
ceļu, lai locītavām nav papildus slodze. Nūjotāji uzzināja, ka nūjojot 3x nedēļā
pa 45 minūtēm, var pozitīvi ietekmēt savu holesterīna līmeni, protams, neaizmirstot par pilnvērtīgu uzturu. Pārrunājām arī, kāda nozīme ir labiem apaviem
un piemērotam apģērbam.
Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva

18. oktobrī noslēdzās deviņu fizioterapeita nodarbību posms 2017. gadam, ko
vadīja SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” fizioterapeits Andris Bačuks.
Projekta laikā ieplānotas 24 nodarbības no 2017. jūnija - 2019.gada martam, organizējot vingrošanas nodarbību kursu grupās fizioterapeita vadībā, lai pēc tam
patstāvīgi vingrotu mājās.
Fizioterapeits ir ārstniecības persona ar augstāko medicīnisko izglītību, kas
nodarbojas ar rehabilitāciju, profilaksi un izglītošanu. Fizioterapeitu mērķauditorija ir ne tikai grūtnieces, jaunajās māmiņas, zīdaiņi, veci cilvēki, un jaunieši,
kuriem vajadzīga stājas korekcija, bet arī cilvēki, kuri apmeklē vingrošanas nodarbības vispārējās fiziskās sagatavotības vai darba spēju uzlabošanai. Ja vien
cilvēkam ir vēlēšanās uzlabot savu fizisko pašsajūtu, fizioterapeits var profilaktiski nodrošināt gan pret muguras problēmām, gan pret iespējamām traumām
pirms sportošanas.

Vienaudžu izglītotāju nodarbības
12. oktobrī Rugāju novada vidusskolā un Rugāju novada Eglaines pamatskola
ar vienaudžu izglītotāju nodarbībām bija ieradušies biedrības „Papardes Zieds”
pārstāvji – Rita Kubuliņa un Gatis Pavārs. Tika īstenotas piecas nodarbības,
dažādās vecuma grupās, kas ietvēra tādas tēmas kā pubertāte meitenēm un
puišiem, lēmums un atbildība par nopietnu attiecību veidošanu un dzimumdzīves
uzsākšanu, kā arī seksuālās un reproduktīvās veselības nozīmi.
Foto: no personīgā arhīva

Svarīgākā atziņa bija smaids un sajūta - nūjošana stiprina ne tikai miesu, bet arī garu un uzlabo omu. Mājās nūjotāji atgriezās sārtiem vaigiem un labā
garastāvoklī.
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Foto: no personīgā arhīva

Arī skolas un skolēni tiek iesaistīti šī projekta aktivitātēs. No 2017.
gada 3. līdz 8. jūlijam projekta ietvaros Rugāju novadā bija bērnu vasaras
dienas nometne “Green adventure, jeb zaļais piedzīvojums” Rugāju novada
Lazdukalna pagastā Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolēniem no 8 līdz
16 gadiem.
Nometnes mērķis bija nodrošināt plānveidīgu, mērķtiecīgu un izzinošu
indivīda radošās un sociālās pašizpausmes darbību un pilnvērtīgu, radošu atpūtu vasaras brīvdienās, organizējot radošās nodarbes, fiziskās aktivitātes un
noslēguma ekskursiju, tā popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu skolēnu
vidū. Attīstīt bērnos interesi, apziņu un prasmes ikdienas darbībām vides sau-

Uztura mācības praktiskās nodarbības
Noslēdzot šī gada aktivitātes, projekta ietvaros ieplānotas divas uztura mācību praktiskās nodarbības, kas notiks IK “RŪĶU NAMS” “Rūķīšī”, Egļusalā,
Rugāju pagastā 21.11.2017 un 18.12.2017. Pasākumos paredzēts iekļaut ne
tikai teorētisku uztura lekciju, bet arī praktiskas veselīga uztura pagatavošanas
nodarbības grupās. Meistarklases ietvaros speciālists kopā ar dalībniekiem no
pārtikas produktiem pagatavos veselīgu ēdienu, sniedzot dalībniekiem ieskatu
ēdiena gatavošanas procesā, informējot par ēdienu sastāvdaļām, to dažādību
un to izmantošanas iespējām ēdiena pagatavošanā, ļaujot dalībniekiem eksperimentēt. Precīzs nodarbību laiks tuvākajā laikā būs pieejams
novada mājaslapā www.rugaji.lv kā arī informācija tiks izvietota uz informācijas stendiem novada teritorijā. Aicinām visus iedzīvotājus aktīvi
iesaistīties projekta aktivitātēs!

Projekta mērķis ir veicināt Rugāju novada sabiedrības
veselības paradumu maiņu un palielināt personīgo līdzdalību
par savu veselību un dzīves kvalitāti, iesaistot veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, izmantojot
secīgu veselības veicināšanas pasākumu kopumu, pamatotu
ilgtspējīgas attīstības vērtībās. Šobrīd jau ir noslēgušies dažu
nodarbību cikli, taču nākošgad tie atkal turpināsies.

Vingrošanas aktivitātes bērniem

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Rugāju novada pašvaldība īsteno projektu „Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana”, kura ietvaros dažāda vecuma
grupu novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties projekta aktivitātes. Ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties nūjošanas nodarbībās,
Eglaines pamatskolas skolēni piedalījās vasaras nometnē Lazdukalna pagastā, tāpat tiks organizētas uztura praktiskās nodarbības un nodarbības pieaugušajiem fizioterapeita vadībā, nodarbības skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, kā arī, veiksmīgi norit vingrošanas
aktivitātes pirmsskolas grupas bērniem Rugāju novada vidusskolā un Rugāju novada Eglaines pamatskolā, VIOLETAS DOKĀNES vadībā. Violeta
Dokāne kopš 2004. gada pasniedz arī sporta nodarbības Rugāju novada Eglaines pamatskolā, un arī projekta aktivitātes vērtē pozitīvi.

Ja ir pietiekoša fiziskā aktivitāte bērnībā un tālāk pusaudžu gados, tad
vēlāk jau pieaugušo vecumā tā ir garantija labai veselībai…
Nē, garantija tā noteikti nav , bet pamats gan. Mums ir jābūt fiziski aktīviem
visu dzīvi, tāpēc jau arī šis projekts paredz dažādas nodarbības ne tikai
bērniem un pusaudžiem, bet ir padomāts arī par pieaugušo fiziskajām aktivitātēm.

Foto: no personīgā arhīva

Kāds ir jūsu vadīto vingrošanas nodarbību plāns?
Nodarbību pamatā ir dažādi vispārattīstošie vingrojumi kustību koordinācijai,
līdzsvara, veiklības, lokanības, spēka attīstīšanai un stājai. Tā kā nodarbībās
ir pārsvarā bērnudārza bērni, tad ļoti svarīgs elements ir rotaļas ar vingrošanas
elementiem.
Kādas aktivitātes bērniem, pēc jūsu novērojumiem, ir vissaistošākās?
Bērniem patīk vingrinājumi ar sīko inventāru – dažādas bumbiņas, rinķi, aukliņas, līdzsvara celiņi, ezīši, lielās bumbas utt., bet vissaistošākās, protams, ir
rotaļas un spēles.
Vai vingrošanas nodarbību apmeklētāji ar entuziasmu iesaistās un pilda
jūsu norādījumus?
Vispār jau interese ir , bet, lai to noturētu, ik pa brīdim ir jādomā un jāpiedāvā
kaut kas jauns, jo mazie bērni ir ļoti kustīgi.
Cik nozīmīgas, jūsuprāt, ir minētās projekta aktivitātes?
Esmu dzirdējusi labas atsauksmes par nodarbībām pieaugušajiem fizioterapeita vadībā. Vecākā meita piedalījās vasaras nometnē Eglainē, un viņai tā ļoti
patika. Domāju, ka cilvēkiem katra fiziska aktivitāte un iespēja uzzināt vai apgūt ko jaunu nāk tikai par labu, tāpēc uzskatu, ka šīs nodarbības ir nozīmīgas.
Vai piekritīsiet apgalvojumam, ka sportiskās aktivitātes ietekmē cilvēka
veselību, raksturu un dzīves uztveri? Vai to skaidrojiet arī skolēniem?
Veselību noteikti ietekmē, to pati izjūtu skolēnu brīvdienās, kad vairākas
dienas jāpavada kursos sēžot. Tad sāk sāpēt mugura, arī nogurums parādās
ātrāk. Skolā bieži sanāk ar bērniem runāt par savu emociju kontrolēšanu, par
māku zaudēt, par to, ka noteikumi pastāv un tie ir jāievēro ne tikai rotaļās un
spēlēs, bet arī dzīvē ārpus stundām. Aktuāla tēma ir skolēnu stāja.

Kā izlēmāt savu ceļu saistīt ar sportu?
Vienkārši tam tā bija jānotiek. Es beidzu Latgales Amatniecības meistaru skolu
ar kvalifikāciju - arodmācību skolotājs, bet Eglainē tobrīd nebija sporta skolotāja. Tā vienu gadu nostrādāju un sapratu, ka jāiet mācīties. Pēc četriem gadiem
atgriezos jau kā diplomēta sporta skolotāja.
Vai mūsdienu jaunieši ir sportiski?
Uzskatu , ka lauku bērni ikdienā pārsvarā ir pietiekami sportiski un aktīvi, bet,
lai pievērstos nopietnākai sportošanai, ir vajadzīgs gribasspēks, disciplinētība,
neatlaidība un bieži vien tā pietrūkst vai nepietiek lielāku mērķu sasniegšanai.
Tāpat laukos ir aktuāla arī finansiālā puse - ne visiem ir iespēja izbraukāt uz
sporta skolām.
Kā pati vērtējat šāda projekta lietderību Rugāju novadā?
Vērtēju, protams, pozitīvi. Ir labi, ka novadā raksta projektus un dod iespēju gan
lieliem, gan maziem vietējiem iedzīvotājiem uzlabot savu veselību un fizisko
formu.
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TUVĀKIE KULTŪRAS PASĀKUMI
RUGĀJU NOVADĀ

Starp dzīvības svaigznēm daudzām,
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem,
Vecāku mīlošā sirds.

3. novembrī no plkst. 10.00 Rugāju tautas nama mazajā zālē
Interesenti aicināti piedalīties Psalmu dziedājumos par Rugāju novada
Lazdukalna un Rugāju pagastu mirušajiem.

Saulaini sveicieni Karīnai Zušai un
Aivaram Žīguram meitiņu auklējot!

4. novembrī plkst. 20.00 Lazdukalna saieta namā
Novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums
“EiroDivīzija”

Rugāju novada dome

11. novembrī plkst. 17.00 Rugājos Lāčplēša dienai veltīts pasākums
Pulcēsimies pie Nacionālo partizāņu piemiņas akmens. Tad sekos gājiens, kura
laikā izgaismosim Kurmenes ielu līdz Rugāju skvēram, kur notiks dziesmotā
vakara junda, kopīgi izdziedot latviskās dziesmas. Apmeklētājus sildīs
ugunskurs un tēja. Ejot uz pasākumu ņemiet līdz svecītes un lāpas. Pieminot
tos, kuri atdeva dzīvības par Latvijas brīvību un neatkarību, aicinām šajā
vakarā pulksten 19.00 māju logos iedegt svecītes.

Sveicam cienījamo Rugāju novada
vidusskolas skolotāju Margaritu Stradiņu ar
Nikodema Rancāna specbalvas saņemšanu
par ieguldījumu kultūrvēstures un
novadmācības ieviešanā un iedzīvināšanā
skolā!
Mēs, Rugāju vidusskolas 1961. gada 13. izlaiduma absolventi, noliecam
sirmās galvas mūsu skolotājas Margaritas Stradiņas priekšā, vēlot viņai
veselību, spēku, enerģiju, saulītes siltumu un daudz, daudz…gaišu un
baltu gadiņu!
Ar saulainiem sveicieniem sakām paldies Rugāju novada
priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei, mūsu aprūpes centra vadītājai Sarmītei
Pērkonei par mūsu mīļo, sirsnīgo aprūpi mūsu dzīvē un par siltajām jaunajām
mājām. Liels paldies mūsu mīļajām, jaukajām pavārītēm par garšīgo
mielastu un saldumiem. Paldies visām aprūpētājām par sirds
siltumu, mīļu un sirsnīgu aprūpi. Paldies mūsu jaukajai, sirsnīgajai
puķu meitenei - Ilonai, par skaistajiem ziediem gan apkārt mūsu
mājai, gan arī istabiņās. Lai Dieva svētība, veselība katrā dienā Jums visiem.
Mīļi pateicos manai Dzintrai Karulei ar bērniem, par manu piederīgo
kapu sakopšanu, kā arī kapusvētku, svecīšu vakaru svētbrīžiem. Lai Dieva
svētība, veselība, enerģija katrā dzīves un darba dieniņā! Paldies mūsu
mīļajai, sirsnīgajai pastniecei Janīnai Sergai ar meitu Kristīni, lai dzīvē
laime, prieks, enerģija, veselība, Dieviņa svētība katrā dieniņā.

18. novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā
Aicinām apmeklēt Latvijas Republikas valsts svētku pasākumu „Mūsu dziesmas un mūzika - Latvijai”, koncertē Dagmāra Laicāne un Dāvis Lāpāns.
Dodoties uz pasākumu vēlams līdzi ņemt svecītes, ar kurām pēc pasākuma laukumā pie skolas veidosim “Gaismas mirkli Latvijai”. Pulksten 21.00 visi
kopīgi savu māju logos iededzot svecītes, dāvāsim vairāk gaismas Latvijai.
18. novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā
Balle kopā ar Kasparu Maku. Ieeja brīva. Var līdzi ņemt groziņu un rezervēt
galdiņu.
1.decembrī plkst. 19.00 Lazdukalna saieta namā
Rugāju novada bērni un jaunieši, ievadot Adventi, sniedz Ziemas dziesmu
koncertprogrammu.
4.decembrī plkst. 9.00 Rugāju novada bērni un jaunieši sniedz Adventes
ieskaņas koncertu Rugāju tautas namā
Gaidīsim, un uz tikšanos pasākumos!
Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

Visiem Sociālās aprūpes centra “Rugāji“ darba darītājiem Lai Laima Jūs visus vada pa rožu ielejām un zem kājām kaisa
neaizmirstlītes!
Patiesā cieņā, iedzīvotājas Lucija Pokratniece, Ausma Erika Zeķīte

Lūgums piederīgajiem, kuru tuvinieki apglabāti Bolupes kapos,
materiāli atbalstīt kapsētas labiekārtošanas darbus. Ziedojumus
ieskaitīt kontā – LV75HABA0551037542129 Aivai Vērdiņai.
Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcā 04.11.2017. plkst. 14.00
aizlūgums par mirušajiem un kapu kopšana.

Dievkalpojumi NOVEMBRA mēnesī
AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
1. novembrī plkst. 12.00 Visu svētos diena
2. novembrī plkst. 12.00 Visu ticīgo mirušo piemiņas diena
5. novembrī plkst. 12.00, mēneša I svētdiena
19. novembrī plkst. 12.00
Dievkalpojums SKUJETNIEKU baznīciņā
9. novembrī plkst. 12.00
Dievkalpojumi RUGĀJU Romas katoļu baznīcā
1. novembrī plkst. 14.00 Visu svētos diena
2. novembrī plkst. 14.00 Visu ticīgo mirušo piemiņas diena
5. novembrī plkst. 14.00, mēneša I svētdiena
19. novembrī plkst. 14.00

Izdevējs:

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48,
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570,
Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22
Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

Izdevumu sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža
tālr.: 25446474, 27843383
e-pasts: kurmenite1@inbox.lv
agrita.luza@rugaji.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,
tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

