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Verot vaļā dziesmu skreini, aizvada 
etnogrāfi skā ansambļa “Benislava” 
30 gadu jubileju

Agrita Luža
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

“Kas būtu Latvija bez bērziem 
un kas būtu Lazdukalns bez et-
nogrāfi skā ansambļa “Benisla-
va”!”. Tā savā uzrunā, ansambļa 
trīsdesmit gadu jubilejā, teica 
bijušais Lazdukalna pagasta 
padomes priekšsēdētājs ēvalds 
Stērnieks. Patiesi, jo ansambļa 
vēsture ir zīmīga – nosaukumu 
“Benislava” tas ir ieguvis no pirmā 
Latgales kora, kurš dibināts 
Benislavā. Ansambļa vadīšanu, 
šos ilgos gadus, savās rokās tur 
Regīna Čudarāne, un pat laika 
gaitā, mainoties dziedātāju sas-
tāvam, etnogrāfi skā ansambļa 
stiprais latgaliešu dziedāšanas 
gars nav zudis, gluži otrādi, tas 
ir tikai stiprinājies, par ko liecina 
arī aizvadītā ansambļa trīsdesmit 
gadu jubileja, kopīgi verot vaļā 
dziesmu      skreini     un     ritinot 
skaistās atmiņas.
      “Šodien ir svētki Lazdukalnā, 
šodien jau viss zaļo un zied ķirši. 
Šodien skaisti sapucēti zied arī, vie-
na   no    vecākajiem    pašdarbības 
kolektīviem Rugāju novadā, dalīb-
nieki. Mēs varam priecāties par 
bagāto dziesmu pūru, par 

mantojumu, kas pieder jums jau trīsdesmit gadus. Bet kas tad ir trīsdesmit gadi 
viena cilvēka mūžā? Tas ir pats skaistākais laiks un tieši tik skaists laiks ir arī 
ansambļa jubileja, šis ir jūsu laiks!” vēlot  izturību un veselību ansambļa dalībnie-
kiem, Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine ansambļa vadītājai 
pasniedza augstāko Rugāju novada apbalvojumu – Goda rakstu par izcilu darbu un 
sasniegumiem tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā 
un pārmantojamībā.
                Uz etnogrāfi skā ansambļa jubilejas pasākumu bija ieradies arī ansambļa 
“krusttēvs” Arvīds Zelčs, atzīstot, ka viņam nav tiek liela paldies, lai pateiktos par 
titulu, kas viņam piešķirts – būt par šī ansambļa krusttēvu. “Pa šiem daudzajiem 
gadiem,  ne  mazums  ūdeņu  pa  Palaciņas, Saipītes un Pokrateņas upītēm ir aizte-
cējis  uz Aivieksti.  Pa  šiem daudzajiem gadiem daudz kas ir mainījies līdz nepazī-
šanai, taču nemainīgs ir palicis latgaliešu stiprais gars, latgaliešu tradīcijas, kultūras 
un dziesmas. Atceroties vairākus gadu desmitus atpakaļ, izņemot kolhoza darbus, 
gribējās arī ko skaistu, tāpēc atbalstījām, gan kultūru, gan skolu, gan sportu, un 
priecājos, ka tas viss dzīvo un attīstās arī šodien. Ziniet, ir tāds teiciens - “Veselība 
ir viss, bet viss nav nekas bez veselības. Lai ikdienā raits solis un veicas darbi!” 
dziedātājiem un vadītājai vēlēja A. Zelčs.
             Etnogrāfi skais ansamblis “Benislava” pirmsākumos savus mēģinājums 
vadīja Rugāju novada Eglaines pamatskolas telpās. “Esmu gandarīts, ka varu 
sveikt ansambli jubilejā arī tāpēc, ka starp dziedātājiem ir Eglaines pamatskolas 
skolotājas. Tad, kad 1987. gadā sāku strādāt par skolas direktoru, blakus manam 
kabinetam notika mēģinājumi. Droši vien man jau vajadzēja iemācīties dziesmu 
tekstus,  dzirdot  tik  skanīgas  balsis!”  smaidot  noteica  Rugāju  novada  Eglaines 
pamatskolas direktors Eduards Stalidzāns, novēlot veselību un vēl vairāk ansam-
bļa draugu.
              Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule, savā uzrunā etnogrāfi s-
kajam   ansamblim,   atzina,   ka   daudzus  gadus strādājot kultūras jomā, ar katru 
kolektīvu sasaistās kas ļoti īpašs, ko nevar aizmirst. “Atceros 1990. gada Dziesmu 
svētkus, kad biju kopā ar Balvu rajona lielo pašdarbnieku saimi. Darba bija daudz, 
man brīžiem pat aizmirsās paēst. Gāju pie etnogrāfi skā ansambļa, Regīna man 
grieza biezu riku no maizes kukuļa, lika virsū sviestu un uzmanīja, lai es paēdu. 
Tāpēc jāsaka paldies jums par uzmanīšanu un kopā būšanu,” teica R. Cibule.

turpinājums 12. lpp.

Pašvaldību 
vēlēšanas 2017

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, 
Latvijā notiks republikas pilsē-
tas domes un novada domes 
vēlēšanas, kurās būs jāievēl 
deviņu republikas pilsētu un 110 
novadu domju deputāti. 
      Plašāka informācija 7. lpp. 

Dienas programmā:
-Akcija ”Atvērto durvju 
diena Rugāju novada uzņēmu-
mos un saimniecībās”
-  Akcija ”Balvu garša”  Balvu 
novada kafejnīcās
- Seminārs uzņēmējiem 
Lazdukalna Saieta namā
 - Koncerts un balle.

www.rugaji.lv

30.06.-01.07 

Aicina pieteikties 
apmeklējumam 

pie zobu higiēnistes 
Rugājos šī gada 

31. maijā

     Aicina     izmantot    iespēju   
un pieteikties pie zobu higiēnis-
tes Rugājos. Pieteikties var arī 
apmeklējumam šī gada 31. 
maijā. Informējam,  ka  Rugāju 
zobārstniecības kabinetā (Liepu 
iela 4, Rugāju pag., Rugāju nov.) 
ir pieejami arī zobu higiēnistes 
Evijas Sapažkovas pakalpojumi. 
Bērniem līdz 18 gadu vecumam, 
zobu higiēnista pakalpojumi ir 
valsts apmaksāti, tāpēc izman-
tojiet iespēju un piesakieties 
zobu higiēnai.
    Darba laiks: trešdienās no 
plkst. 9.00 - 17.00 (pēc iepriekšē-
ja pieraksta, tālr.: 26318099).

“Baznīcu nakts 2017“ 
    Šogad dalību pieteikušas 180 
baznīcas visā Latvijā. Baznīcu 
nakts        norisināsies      piekt-
dienas, 2. jūnija vakarā laikā 
no pulksten 18.00.
     Pasākumā piedalās arī Rugāju 
novada      Augustovas      svētās 
Elizabetes  Romas   katoļu  baz-
nīca. Pasākuma programma 
16.lpp. 
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Imants Ziedonis ir teicis - “Laiki nav svarīgi. 
Svarīgs ir cilvēks.” Mums jābūt svarīgiem paš-
iem sev,  mums  jāzina,  kuri  cilvēki mums ir sva-
rīgi. Tāpat ir ar darāmajiem darbiem – ja vari 
izdarīt šodien, tad neatliec uz rītdienu, jo tas ir 
svarīgi. 
        “Latgalietis XXI gadsimtā” – tāds ir nesen 
izdotās fotogrāmatas, kurā ir arī Rugāju novada 
iedzīvotāju iesniegtās fotogrāfijas, nosaukums. Ar 
grāmatu, suminot Latviju simtgadē, tās autors ir 
gribējis parādīt gan Latvijas, gan Latgales cilvēku 
vērtību. Grāmatu ir vērts apskatīt, jo ikvienai bildei 
klāt nāk sava pievienotā vērtība – cilvēka skaistums 
un pieredzētais jebkurā vecumā. Un arī šomēnes, 
aizvadot pasākumus novadā, varēja vilkt paralēles 
starp paaudzēm un to skaistumu. Vērojot pašus 
mazākos novada iedzīvotājus Mazuļu salidojumā, 
bija priecīgi, jo viņi ar neviltotu bērna prieku, kopā 
spēlējoties, dibināja vienas no pirmajām draudzības 
saitēm. Taču, sanākot kopā etnogrāfiskā ansambļa 
“Benislava” dalībniekiem, 30 gadu jubilejas pasā-
kumā, pārņēma labi padarīta sajūta, jo dziedātāji 
kopā ar ansambļa vadītāju, godam ir turējuši dzies-
mas sparu un jubilejā to pierādīja izdziedot arī pirmo 
dziesmu ar kuru sākusies ansambļa darbība. 
         Labi padarīta darba sajūta ir vajadzīga, lai 
tiešām varētu novērtēt to, kas ir paveikts. Nozīmīgu 
darbu ir paveikusi arī Irēna Paidere, kura kopā ar ģi-
meni ir izpētījusi savu dzimtu. Intervijā viņa atzīst, 
ka zināt savu vietu pasaulē taču ir ārkārtīgi svarīgi, jo 
ja zini savas saknes, tad vari nedaudz iepazīt arī sava 
likteņa līkločus. 
       Sākoties jaunajai tūrisma sezonai, man bija 
iespēja doties ciemos uz “Zvejnieku mājām”, kuras 
ieskauj Lubāna ezers. Kopā ar sešu novadu tūrisma 
speciālistiem, tika atklāts jaunais ceļvedis “Lubāna 
ezera noslēpumi 2017”. Kāds varbūt teiks – tas ir ti-
kai ceļvedis. Bet es saku – tas ir ceļvedis, kurš ied-
vesmo iepazīt, ieraudzīt un izbaudīt tās skaistās vie-
tas, kas ir tepat tuvumā. Ceļvedis, kurš ļaus uzzināt 
uzņēmīgo cilvēku veiksmes stāstus un, ieklausoties, 
liks pašam apjaust, ka varbūt arī man ir laiks uzdrīk-
stēties pamēģināt ko jaunu. 
      Šī mēneša informatīvā izdevuma numurā, ir pub-
licēti raksti, kuri apliecina, ka svarīgi ir uzdrīkstēties. 
Vai tas būtu noderīgs pieredzes apmaiņas brauc-
iens, vai realizēti projekti, kuri ir un būs nozīmīgi 
iedzīvotājiem, vai piedalīšanās nodarbībās, kuras ļauj 
ieskatīties dažādās profesijās un kalt plānus nākot-
nei. Tas viss ir cilvēka uzdrīkstēšanās un apņēmības 
rezultātā. Laiks iet uz priekšu, lietas un notikumi 
mainās un ik dienu ir jāpieņem arvien svarīgāki lē-
mumi.   Jebkurš   lēmums   ir   svarīgs   un tas ir tikai 
paša   cilvēka    rokās,   jo   tiem   mainīgajiem  “lai-
kiem” visdrīzāk nepajautāsi un nepateiksi – kā tev 
šodien veicas? Vai zini, ka esi man svarīgs? 

Lai izdodas! 

Rugāju novada domes 2017. gada 18. maija sēdē 
pieņemtie lēmumi Nolēma slēgt nomas līgumu ar Balvu rajona 

Rugāju pagasta zemnieku saimniecību “PIEN-
AVOTI”, Reģ. Nr. 42401017027, par rezerves 
zemes fondā esošās zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 3874 005 0165 – 5.13 ha 
platībā, iznomāšanu, bez apbūves tiesībām, 
lauksaimniecības vajadzībām. Zemes nomas 
līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas 
maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas 
maksai iznomātājam maksā Latvijas Repub-
likas likumos noteiktos nodokļus.

Nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam ar 
kadastra numuru 3864 008 0002, kura sas-
tāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
3864 008 0107 – 10.0 ha platībā, nosaukumu 
“Līdzenumi”.

Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Gaiga-
las” ar kadastra numuru 3864 007 0431, starp-
gabala platībā 8.21 ha, kas atrodas Lazdukalna 
pagastā, Rugāju novadā. Nolēma apstiprināt 
pārdošanas cenu – EUR 6295.57 (seši tūkstoši 
divi simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi), 
maksājumi veicami simtprocentīgi euro.

Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Rogi 1” ar kadastra numuru 3874 008 0057 – 14.29 ha 
kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.

Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Skaidas” ar kadastra numuru 3864 004 0157 – 2.2 ha 
kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pa-
gastā.

Nolēma pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar 
J. B., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0033 – 6.0 
ha platībā, iznomāšanu. Zemes nomas maksu gadā no-
teikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nom-
nieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvi-
jas Republikas likumos noteiktos nodokļus.

Nolēma slēgt nomas līgumu ar biedrību “MMK 
Mieriņi”, Reģ. Nr. 40008041399, par pašvaldības tie-
siskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 3874 012 0610 – 2.5 ha platībā, iznomāšanu. 
Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas 
maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam 
maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.

Par Rugāju novada pašvaldības Goda raksta piešķir- 
šanu
       Pamatojoties uz Rugāju novada Kultūras nodaļas 
vadītājas Guntas Grigānes iesniegumu Rugāju novada 
domei par Goda raksta piešķiršanu etnogrāfiskā ansam-
bļa “Benislava“ vadītājai Regīnai Čudarānei, Rugā-
ju novada domes 2017. gada 18. maija sēdē tika no-
lemts apbalvot Regīnu Čudarāni ar Rugāju novada 
pašvaldības Goda rakstu par izcilu darbu un

Rugāju novada dome 
izsludina zemes 
vienības nomas tiesību 
rakstisku izsoli

Rugāju novada dome izsludi-
na atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu „Būdinieki”

   Tiek  izsludināta  Rugāju novada 
domei piekrītošās zemes vienības – lauk-
saimniecības zeme, ar kadastra apzīmē-
jumu 3864 001 0140, Lazdukalna pagastā, 
Rugāju novadā, 1.1364 ha kopplatībā, no-
mas tiesību izsole. 
       Ar  izsoles  noteikumiem var iepazīties 
Rugāju      novada     pašvaldības     mājaslapā 
www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, Kur-
menes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugā-
ju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 
līdz 17.00.
   Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var 
iesniegt Rugāju novada domē, ne vēlāk kā 
līdz 2017. gada 16. jūnija plkst. 11.00. Visiem 
pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas node-
va EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) 
Rugāju novada domes, Reģ. Nr.90009116736, 
norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta 
Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas 
nodeva netiek atmaksāta. 
     Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes 
ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju 
novada     domes    sēžu    zālē    2017.  gada 
16. jūnijā plkst. 11.00.

        Rugāju novada dome (turpmāk – Dome) izsludina 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu „Būdinieki”, kadastra Nr. 3864 007 0061, 
2.85 ha platībā Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. 
Izsoles sākotnējā cena ir EUR 2795.57. Izsoles solis – 
EUR 50.00.
        Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju no-
vada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv vai Domē, 
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju  no-
vadā,  katru  darba  dienu  no 9:00 līdz 17:00, interesen-
ti var arī apskatīt izsolāmo objektu. Izsoles pretendenti 
pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Domē ne vēlāk kā 
līdz 2017. gada 22. jūnijam plkst.10:30.    Visiem   pre-
tendentiem,   kuri   vēlas  iegādāties  nekustamo īpašumu, 
līdz 2017. gada 22. jūnijam plkst. 10:30 jāiemaksā reģis-
trācijas maksa EUR 10.00 un drošības nauda 10% apmērā 
no izsoles sākumcenas EUR 279.56 Domes norēķinu 
kontā reģ. Nr. 90009116736, AS Citadele banka, kods: 
PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. 
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājuma   naudu,  par   nekustamo  
īpašumu  jāsamaksā līdz 2017. gada 6. jūlijam.
       Izsole notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, 
Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā 2017. gada 
22. jūnijā plkst. 11:00. 

sasniegumiem tautas nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā 
un pārmantojamībā (lēmums Nr.99., pro-
tokols Nr.6,1)
        Goda raksts tika pasniegts 2017. gada 20. 
maijā etnogrāfiskā ansambļa “Benislava“ 30 
gadu jubilejas pasākuma laikā. 

Informācijai: Rugāju novada domes juriskonsulte Laura Konivale, tālrunis: 28611083; 
e-pasts: laura.konivale@rugaji.lv . 

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties mājaslapā www.rugaji.lv sadaļā 
Pašvaldība/Domes sēdes/Lēmumi 2017

Agrita Luža
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Viesojas Telšiai (Lietuva) rajona 
pašvaldībā Linda Kadakovska

Rugāju novada domes 
projektu vadītāja

Pēc pirmās tikšanās ar lietuviešu partneriem Rugājos, tika nolemts sa-
darboties   kopēja   projekta  izveidošanā   The  Interreg V-A Latvijas - 
Lietuvas 2014-2020 programmas ietvaros. Tā kā bija nepieciešams iz-
runāt un vienoties par dažādiem jautājumiem saistībā ar projekta dar-
bībām,  Telšiai rajona pašvaldības administrācija aicināja Rugāju no-
vada domes pārstāvjus uz tikšanos vizīti 2017. gada 16. maijā Telšiai 
rajona pašvaldībā. 
     Telšiai pašvaldībā Rugāju novada domes pārstāvjus sagaidīja mērs Petras 
Kuizinas, izpilddirektors Saulius Urbonas, nodaļu vadītāji un deputāti. Tika 
pārrunāta kopējā vīzija par projektu, kā arī sadalīti darba uzdevumi. Tā kā 
projekts skar tieši sociālo jomu, dienas gaitā sekoja Telšiai dienas centra 
un Telšiai rajona Senioru aprūpes nama apskate, kā arī viesošanās Telšiai 
Naujamiestis skolā, kurā visu nedēļu mācās un uzturas trīsdesmit skolēni 
ar īpašām vajadzībām. Noslēdzot tikšanos viens otram vēlējām  kopīgajai 
sadarbībai augt plašumā, jo tas būs noderīgi gan iedzīvotājiem un mūsu 
ciematiem.

Foto: no personīgā arhīva

“Rasas   pērles”   iežogo  augļu   koku 
dārzu un iekārtos jaunu autostāvvietu

Ilze Andža 
Latgales Reģionālā atbalsta 

centra “Rasas pērles” direktore

Pateicoties Balvu rajona part-
nerības atbalstam, “Eiropas 
Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA)” Atklāta projektu 
iesniegumu konkursā Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020.gadam apakšpasā-
kuma 19.2. „Darbības īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes 19.2.2. „Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas”, 
esam saņēmuši publisko finansē-
jumu € 12535.20 (attiecināmās 
izmaksas € 13928.00) augļu koku 
dārza iežogošanai un autostāv-
vietas iekārtošanai ārpus centra 
iežogotās teritorijas.

      Augļu koku dārzs centram līdz 
šim  bija “sāpju bērns”, jo garauši 
un stirnas to regulāri apciemoja, 
nošķinot tikko iestādīto kociņu un 
krūmu zarus. Rezultātā mēs katru 
gadu esam stādījuši, bet ražu tikai 
no ogulājiem daļēji sagaidījuši.
Tagad ir lielas cerības, ka tikko fir-
mas “RUFS ”apvilktais žogs būs 
vērā ņemams apgrūtinājums meža 
kārumniekiem. Šogad augļu kokus 
stādīsim ar cerību, ka drīzumā cen-
tra klienti varēs mieloties ar pašu 
audzētiem āboliem un bumbieriem. 
Plānots paplašināt arī ogulāju stādī-
jumus.

Daina Tutiņa
Rugāju novada 

pašvaldības izpilddirektore

Ierīkots apgaismojums 
Skujetnieku ciemā

Katru gadu, atbilstoši pašvaldības 
budžeta  iespējām,  noteikta līdze-
kļu daļa tiek atvēlēta pašvaldības 
ielu apgaismojuma ierīkošanai no-
vada ciemos. Pēdējos gados no jau-
na apgaismojums tika ierīkots atse-
višķos ielu posmos Benislavas ciemā 
(Upes, Lazdu, Skolas un Bērzu 

ielās) un Rugāju ciemā (Skolas 
ielā un Kurmenes ielas posmā 
-pretim aprūpes centram).
      Šogad budžeta līdzekļi tika 
ieplānoti apgaismojuma  ierīkoša-
nai  Skujetnieku ciemā, Liepu ielā. 
Tika     meklēts     optimālais    ri-
sinājums,    jo     pašvaldība    par 

saviem budžeta līdzekļiem, ielu ap-
gaismojumu drīkst ierīkot tikai  savā 
nekustamajā  īpašumā. Tika ne ti-
kai izbūvētas kabeļu līnijas un ielu 
apgaismojuma balsti, nodrošināts 
elektrības pieslēgums, bet arī veik-
ta dzīvojamās mājās, Liepu ielā 4 
un Liepu ielā 6, kopējās elektrības  
sadales iekārtas atjaunošana.  Darbus 
veica SIA “Aiva V” , darbu izmak-
sas  EUR 4007,10 (bez pievienotās 
vērtības nodokļa).
       Pašvaldības    dzīvojamā    mājā, 

Liepu ielā 6 tika atjaunota  elektrības 
padeve gan kāpņu telpā, gan pagrabtelpā.  
Lūgums mājas iedzīvotājiem rūpēties 
par apgaismojumu un nomainīt iekštelpu 
gaismekļus nepieciešamības gadījumā.  
       Vienlaicīgi vēršu iedzīvotāju uz-
manību, ka ielu apgaismojums nebūs 
visu nakti. Arī privātmājās saimnieki 
neatļaujas visu nakti lietot apgaismo-
jumu savu  māju pagalmos. Savukārt 
rudenī un ziemā,  apgaismojums tiks 
pielāgots atbilstoši nepieciešamībai un 
diennakts tumšajam laikam.  

Daina Tutiņa
Rugāju novada 

pašvaldības izpilddirektore

Kapsētu uzturēšana

Viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt 
par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu, tajā skaitā kapsētu iz-
veidošanu un  uzturēšanu. Rugāju no-
vada pašvaldībā nav noteikta  maksa 
par kapsētu uzturēšanu (apsaimnie-
košanu), kā tas ir citās pašvaldībās, un 
ko pēc tam izlieto kapsētu uzturēšanai. 
Mūsu pašvaldībā pārsvarā piederīgie 
paši  rūpējas par kapu sakopšanu un 
dažādu darbu veikšanu. Pašvaldība, ja 
nepieciešams,  sniedz  palīdzību  ar  teh-
niku vai strādniekiem, veic appļaušanu, 
vai veic  citus darbus.
    Tuvojas vasara un kapusvētki, un 
kā parasti notiek arī vislielākie darbi 
kapsētu teritoriju sakopšanā. 2017.gada 
pašvaldības budžetā ir ieplānoti līdzekļi 
kapsētu uzturēšanai EUR 2000 apmērā. 
Ja ir nepieciešams finansiāls atbalsts, 
piederīgo pārstāvim, kurš organizē darbu 
veikšanu un ir nepieciešama  materiālu 
iegāde, nav jāraksta iesniegums domei, kā 
bija iepriekšējos gados. Pārstāvim (kapu 
vecākajam) ir jāsazinās ar Saimnieciskās 
nodaļas darbiniecēm Līgu Cepurnieci vai 
Dzidru Šmagri un jāvienojas par veica-
majiem darbiem un nepieciešamajiem 
materiāliem.  Tāpat kā iepriekš, atvēlētais 
finansējums ir 70 euro materiālu iegādei 

vai       pakalpojuma       veikšanai 
vienas kapsētas teritorijā. Pieņemot, 
ka visām kapsētām nebūs vajadzīgs 
finansējums,  nepieciešamības gadī-
jumā summa varēs būt lielāka.
         Kā  lielākais  darbs,  ko  pašval-
dība veiks ir Pokrotas kapu  kapličas, 
kas ir valsts aizsargājams vietējās 
nozīmes       kultūras          piemine-
klis,  atjaunošana. Pēc Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas norādījumiem ir ne-
pieciešams veikt apakšējā guļbaļķa 
nomaiņu un logu apkopi. Lai varētu 
veikt tāmes izstrādi un  saskaņo-
jumus ar inspekciju par kapličas 
atjaunošanu, kā arī pēc tam veikt 
darbus, sākotnēji ir nepieciešama 
īpašumtiesību sakārtošana.
       Ja   kapsētu  teritorijā  nepiecie-
šama koku ciršana, lūgums in-
formēt pašvaldību, iesniedzot in-
formāciju par kapu kopiņu piederī-
go sanāksmes pieņemto lēmumu. 
Normatīvie akti  nosaka, ka koku 
ciršanas nepieciešamība  kapu teri-
torijā ir jāizvērtē pašvaldībai, kā arī 
tai jāpieņem lēmums.

Skvēra labiekārtošana Daina Tutiņa
Rugāju novada 

pašvaldības izpilddirektore

Šobrīd notiek darbi skvērā Rugāju ciemā, kur atrodas piemiņas akmens no-
vada represētajām  personām. 
Izveidojot piemiņas vietu  Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušajiem rugājiešiem 
un, atklājot piemiņas plāksni 2016.gada 11.novembrī, bija  nepieciešams gan pār-
plānot  ietves, gan izveidot jaunas ietves un laukumu. Bez tam esošajai ietvei  un 
tiltiņam bija nepieciešama atjaunošana. Darbus paredzēts pabeigt līdz 2017.gada 
10.jūnijam. Darbus veic  SIA „BTRS”, izmaksas EUR 8947,23 (bez pievienotās 
vērtības nodokļa).

Apstiprināti uzņēmēju  
projektu vērtējumi

Daina Tutiņa
Rugāju novada 

pašvaldības izpilddirektore

2017.gada 23.maijā notika nozīmī-
ga Balvu rajona partnerības, kur arī 
Rugāju novada dome ir biedrs, valdes 
sēde.  Sēdē  projektu  vērtēšanas  komi-
sija    informēja    par    uzņēmēju    un 
mājražotāju  iesniegto  projektu  izvēr-
tēšanas rezultātiem.
      Stratēģijas īstenošanas procesā šis bija 
otrais projektu konkurss.  Kopumā, no 
četriem novadiem - Rugāju, Baltinavas, 
Balvu un Viļakas, tika iesniegti 28 

projekti, ar pozitīvu komisijas vērtē-
jumu saņēma 24 projekti, tajā skaitā 
4 Rugāju novada uzņēmēju  projekti 
un      arī      vienīgais       iesniegtais 
mājražotāja projekts (no Lazdukalna 
pagasta). Cerams Lauku atbalsta 
dienesta vērtējums arī būs labvēlīgs 
projektu īstenotājiem. Veiksmīgu 
biznesa ideju īstenošanu! 
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Rugāju novada pašvaldība aicinās iedzīvotājus iesaistīties veselības veicināšanas pasākumos

Linda Kadakovska
Rugāju novada domes 
projektu vadītāja

Rugāju novada iedzīvotājiem no 
2017. gada maija līdz 2019. gada 
jūnijam būs iespēja iesaistīties 
dažādos veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumos, 
kurus īstenos 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 pro-
filakses 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, iz-
mantojot secīgu veselības veicināšanas 
pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējī-
gas attīstības vērtībās.
     Aktivitātes, kurās plānots iesaistīt 

vairāk nekā 450 iedzīvotājus, norisināsies 
visā Rugāju novada teritorijā. Regulāri 
tiks  rīkoti   semināri  un  interaktīvas  no-
darbības par slimību profilakses jautā-
jumiem un veselīgu uzturu; meistarklasēs 
varēs smelties zināšanas veselīga ēdie-
na pagatavošanai; būs arī ģimeņu sporta 
pasākums, fizisko aktivitāšu veicināšanas 
pasākumi visai sabiedrībai un fiziotera-
peita nodarbības. Informatīvi pasākumi 
un interaktīvas nodarbības par dažādām 
veselības veicināšanas tēmām ir paredzē-
tas arī skolās un bērnudārzos kā arī tiks 

rīkotas vasaras nometnes.
     Projekta ietvaros plānots ie-
gadāties inventāru bērnu vin-
grošanas grupām, nūjošanas grupas 
inventāru,   strītbola   turnīra   orga-
nizēšanai nepieciešamo aprīkoju-
mu, inventāru ģimeņu sporta fes-
tivālam kā arī nepieciešamos ma-
teriālus projektu nedēļai skolās un 
uztura mācību praktiskajām nod-
arbībām. Realizējot šo projektu, 
pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus 
pozitīvai paradumu maiņai.

Projekta darba plāns 2017. gadam

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 30 709,00 eiro. No tām 85% jeb 26 102,65 eiro ir ESF līdzfinansējums, bet 15% jeb 4606,35 – valsts budžeta 
līdzekļi.
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Skeitparka lietošanas noteikumi 
Cienījamie Rugāju novada iedzīvotāji! Informējam, ka Skeitparkam ir 
izstrādāti lietošanas noteikumi, kuri jāievēro ikvienam, kurš atrodas uz 
Skeitparka iekārtas vai tās tuvākajā apkārtnē! Atcerēsimies, vecāki, ka 
mēs paši esam atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem.
        Informējam, ka šī gada jūnija sākumā notiks Rugāju skeitparka atklāšanas 
pasākums ar profesionāļu sagatavotiem paraugdemonstrējumiem (informāci-
ja par precīzu laiku un datumu tiks publicēta Rugāju novada pašvaldības mā-
jaslapā www.rugaji.lv). 
1.Skrituļošanas rampas ir paredzētas lietošanai ar skrituļslidām, skrituļdēļiem, 
skrejriteņiem un  BMX velosipēdiem.
2.Skeitparka iekārta ir izgatavota atbilstoši LVS  EN 14974+AT.2010 drošuma 
prasībām un var tikt lietota bez papildus uzraudzības, to lietotājiem uzņemoties 
pilnu atbildību par savu rīcību. 
3.Atrodoties skeitparkā ieteicams lietot aizsarginventāru. Apmeklētājiem, kas 
jaunāki par 18 gadiem OBLIGĀTI nepieciešams lietot aizsargķiveri.
4.Lietot skeitparku, apzinoties savu iespēju robežu, un nepārvērtēt savas spējas.
5.Izmantojot skeitparku, apmeklētāju pienākums ir aplūkot skeitparku un 
pārliecināties vai tas ir pietiekami drošs, lai uzsāktu tā lietošanu. Novākt visus 
gružus, kas varētu traucēt drošai konstrukciju izmantošanai. Nepieciešamības 
gadījumā ziņot par skeitparka bojājumiem biedrības „ Mēs pasaulē” pārstāvim 
uz tālruni 264 51 959.
6.Nelaimes gadījumā nekavējoties izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
7.Apmeklētājs vai viņa vecāks/aizbildnis uzņemas pilnu atbildību par savu/bēr-
na veselību atrodoties skeitparka teritorijā, kā arī par skeitparka apmeklētāja 
personīgajām mantām.
8.Skeitparka administrācija nenes nekādu atbildību par apmeklētāju gūtajām 
traumām un nelaimes gadījumiem, kas notikuši skeitparka lietošanas laikā.
9.Papildus šiem noteikumiem skeitparka teritorijā ir spēkā Latvijā esošā likum-
došana un normatīvie akti
Skeitparka teritorijā aizliegts:
-Smēķēt.
-Lietot alkoholu un jebkādas apreibinošas vielas.
-Piegružot teritoriju.
-Apzināti bojāt konstrukcijas vai skeitparka aprīkojumu.
-Traucēt lietot skeitparku citiem skeitparka apmeklētājiem.
-Fiziski aizskart vai jebkādā veidā apvainot citus skeitparka apmeklētājus, 
  lietot necenzētus vārdus un izteicienus, kauties. 
-Sēdēt uz skeitparka konstrukcijām, ja tas traucē citiem skeitparka 
  apmeklētājiem.

Informē SIA “ZAAO“
AKcIjA LAUKSAIMNIEKIEM “TĪRA SēTA – LABA SēTA”

Līdz 23.jūnijam notiek ZAAO organizēta bezmaksas lauksaimniecībā izman-
totā iepakojuma savākšanas akcija “Tīra sēta – laba sēta”. Akcijas laikā nododot 
ZAAO vismaz 1m3 otrreizējai pārstrādei derīga materiāla - ruļļu plēves, bedru 
plēves, Big-Bag maisus, HDPE kannu plastmasas iepakojuma, iespējams laimēt 
lauksaimniecības preču veikala SIA “Agroserviss Valmiera” dāvanu kartes.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS 
NOZARES AKTUALITĀTES

Ar 2017.gada 1.janvārī spēkā stājas grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, 
kas paredz dabas resursu nodokļa (DRN) par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
pieaugumu 2017.gada laikā no 12 eiro par tonnu uz 25 eiro par tonnu. DRN 
likme turpinās augt, līdz 2020.gadā sasniegs 50 eiro par tonnu, tāpēc ir ļoti 
būtiski ikdienā šķirot sadzīvē radušos atkritumus, nododot to otrreizējai pār-
strādei.



Realizēts projekts ”Skatuves aprīkojuma iegāde 
un uzstādīšana Lazdukalna saieta namā”,2016/
AL19/1/A019.2206/7 Gunta Grigāne

Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja

Realizējot šo projektu, esam sasnieguši svarīgus mērķus. Projekta mērķis ir iegādāties un 
uzstādīt skatuves aprīkojumu Lazdukalna saieta namā. Ieviešot modernās tehnoloģijas 
skatuves aprīkojumā tiks dota iespēja pilnveidot Lazdukalna pagasta kultūras dzīvi un at-
vieglos pasākumu organizēšanu. Šis aprīkojums ir nozīmīgs katrā organizētajā pasākumā.
           Ar projekta palīdzību ir iegādāta un uzstādīta gaismu sistēma skatuves apgaismojumam, 
iegādāts un uzstādīts skatuves vizuālais ietērps: aizkari, sofītes, kulises, kas rada pievilcīgu skatuvi 
un dod iespēju organizēt kvalitatīvākus pasākumus, līdz šim skatuvei to nebija. Pēc šāda aprīko-
juma jau sen bija ļoti liela nepieciešamība, diemžēl pašvaldības finansējums nav pietiekošs, lai 
varētu visu nepieciešamo iegādāties, taču pateicoties projektam un pašvaldības līdzfinansējumam 
ir izdevies iegādāties un uzstādīt skatuves aprīkojumu.  Līdz ar to uzlabojās darba apstākļi un darba 
iespējas Lazdukalna pagasta kultūras dzīves organizācijā.
         Rodoties iespējai 2016.gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts „Skatuves aprīkojuma 
iegāde un uzstādīšana Lazdukalna saieta namā” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa apakšpasākuma 19.2. “Dar-
bības īstenošana saskaņā ar virzītās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā”  rīcībā  2.6. Sabiedrisko  aktivitāšu  dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem.
         Šis projekts bija nepieciešams gan saieta nama pasā-
kumiem, gan skolas pasākumu dalībnieku vajadzībām. Taču 
mūsu novada daudzveidīgiem pasākumiem bagātā kultūras 
dzīve izvirza arvien jaunas prasības arī tehniskā aprīkojuma 
nepieciešamībai.
         Šis projekts dod iespēju iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegādei    un     uzstādīšanai    un     infrastruktūras    izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klu-
bu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pa-
vadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
         Projekts ir realizēts un izvirzītais mērķis sasniegts - 
iegādāts un uzstādīts skatuves aprīkojums Lazdukalna saie-
ta namā. Kopējās projekta izmaksas sastāda 19511.25 euro 
ar PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda 16125,00 
euro.    Publiskais   finansējums,    ko   pašvaldībai   atmaksā 
ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 90% no attiecinā-
majām izmaksām – 14512,50 euro.Rugāju novada domes 
līdzfinansējums 10% apmērā sastāda 1612,50 euro, kā arī 
PVN 3386,25 euro ko  maksā pašvaldība.
        Paldies   Balvu   rajona  partnerībai,  kura  projektā  sa-
skatīja mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamī-
bu un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas 
iespējas lauku apvidū. Lielu paldies šī projekta realizācijas 
iespējā sakām Rugāju novada domei, kura piekrita šī pro-
jekta līdzfinansējumam. Tāpat paldies jāsaka ikvienam, kurš 
līdzdarbojās šī projekta realizācijā. Liels paldies visiem 
kultūras pasākumu apmeklētājiem, kuri rosina motivāciju 
rakstīt šādus projektus, jo viņi ir tie, kuri prot novērtēt šo 
finansiālo ieguldījumu skatuves aprīkojumā.  Lai iegādātais 
aprīkojums kalpo ilgi un  uzlabo mūsu kultūras organizācijas 
apstākļus. Prieks par to,   ka   ieguvēji   esam   mēs  visi – gan   
pašdarbnieki,  gan skatītāji.

Realizēts projekts „TAUTAS DZIESMA UN TAUTU 
TēRPS KOPĀ ROKU ROKĀ 30 GADUS .”NR16-07-
AL19-A019.2207-000003 Gunta Grigāne

Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja
Projekta vadītāja

Ar   patiesu   prieku  un  gandarījumu  jāatzīst,  ka  Rugāju  novadā  ir  vairāki pašdarbības 
kolektīvi un gandrīz katrā otrajā ģimenē ir kāds, kas ņem dalību mūsu novada pašdarbības 
kolektīvos. Diemžēl pašvaldības finansējums nav pietiekošs, lai varētu visus kolektīvus no-
drošināt ar jauniem, tīkamiem tērpiem, tāpēc tiek meklēti risinājumi, kā to izdarīt ar pro-
jektu palīdzību.
           Tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda    lauku    attīstībai   (ELFLA)   atklāta    projektu    iesniegumu   konkursa   apakšpasākuma 

19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar virzītās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritori-
jā” rīcībā 2.7.Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un 
popularizēšana.
        Projekta realizācijas mērķi tiek īstenoti:iegādāti jauni 
tautu    tērpi   14    sievu   tērpu  komplekti  un  4 vīru tērpu 
komplekti Benislavas etnogrāfiskajam ansamblim. 20. 
maijā notika ansambļa   30    gadu   jubilejas  pasākums,  
kurā  tika  prezentēti jaunie ansambļa tērpi. Ar šiem tērp-
iem tika sagādāts patīkams estētiskais baudījums apmēram 
80 skatītājiem. Jaunie tērpi kopā ar dziedātajām tautas 
dziesmām šajā pasākumā popularizēja nemateriālo kultūras 
mantojumu. Uzņemot pasākuma video norisinājās ansam-
bļa darbības digitalizācijas un dokumentēšanas darbi. 
      Kopējās projekta izmaksas sastāda 4836,49 euro ar 
PVN. PVN sastāda 839,39 euro. Publiskais finansējums, 
ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par ši projekta realizāciju 
sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – 3597,39 euro.
pašvaldības līdzfinansējums 10%-399.71 euro un PVN at-
maksa 839,39 euro.
          Paldies  Balvu  rajona partnerībai  un Lauku atbal-
sta dienestam,  kuri  projektā saskatīja mūsu būtisku va-
jadzību pēc ši projekta realizācijas.Lielu paldies šī projekta 
realizācijas iespējā sakam Rugāju novada   domei,   kura   
piekrita   šī   projekta  līdzfinansējumam 10% apmērā. Pro-
jekta realizācijai pašvaldība neņēma aizņēmumu Valsts 
kasē, bet veica par saviem līdzekļiem.

6 PROjEKTI www.rugaji.lv “KURMENĪTE” 2017. gada maijs
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PAŠVALDĪBU VēLēŠANAS 2017
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese

330.     Lazdukalna saieta nams Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, 
Rugāju novads

333. Rugāju novada dome Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, 
Rugāju novads

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
Pirmdien  29. maijā 16.00 - 20.00
Otrdien  30. maijā 9.00 - 13.00
Trešdien  31. maijā 17.00 - 20.00

Ceturtdien 1. jūnijā
Piektdien 2. jūnijā 

Sestdien (vēlēšanu dienā) 3. jūnijā 

9.00 - 12.00
10.00 - 16.00
7.00 - 22.00

Balsošana vēlētāja 
atrašanās vietā
      No 29. maija līdz 3. jūnijam, vēlētā-
ji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt 
vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu 
savā dzīvesvietā. Šo iespēju vēlētāji var 
izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies 
sava    vēlēšanu     iecirkņa    teritorijā. 
Lai         pieteiktu     balsošanu      dzīves-
vietā, jāuzraksta    iesniegums  kurā  jāno-
rāda: vēlētāja vārds, uzvārds, personas 
kods; adrese, kur jāierodas vēlēšanu 
komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds 
ir, un kontakttālrunis (iesnieguma 
paraugs pieejams mājaslapā www.cvk.
lv). Iesniegums jānogādā iecirknī, 
kurā vēlētājs reģistrēts. Iesniegumu 
iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētā-
ja uzticības persona. Vēlētāja uzticības 
persona iesniegumu vēlētāja vārdā var 
aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī. 
Pieteikt balsošanu    vēlētāja     atrašanās

vietā var arī vēlēšanu dienā pēc pulksten 
12.00, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā 
vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja 
varēs    paspēt    ierasties   vēlētāja atrašanās 
vietā līdz balsošanas beigām, pulksten 
22.00. Pieteikt   balsošanu   vēlētāja  
atrašanās  vietā var arī vēlētāja aprūpētā-
js. Lai izmantotu šo iespēju, aprūpētājam 
jābūt iekļautam aprūpējamā vēlēšanu ie-
cirkņa sarakstā.

Iepriekšējā balsošana: 3 (trīs) dienas pirms 
vēlēšanām:

Trešdien 31. maijā 17.00 - 20.00

Ceturtdien 1. jūnijā 9.00 - 12.00

Piektdien 2. jūnijā 10.00 - 16.00

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā – 3.jūnijā - no plkst. 
7.00 līdz 22.00. Balsošanas dokumenti: Piedaloties pašvaldību 
vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

 1. SARAKSTS “VIENOTI NOVADAM“
Nr. p. k. Kandidāti

1.  SANDRA KAPTEINE
 Rugāju novada domes priekšsēdētāja

2.  ANDRIS LEONS
 Rugāju novada domes priekšsēdētājas vietnieks
 SIA “Leandris“ valdes loceklis
 Biedrības “Lazdukalna mednieki” valdes loceklis

3.  EDUARDS STALIDZāNS
 Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktors

4.

5.

6.

 AGRIS KALNējS
 Rugāju novada domes Saimnieciskās nodaļas  
 darbinieks; ZS “Jaunsiliņi“ īpašnieks
 SARMīTE PēRKONE
 Sociālās aprūpes centra “Rugāji“ vadītāja
 jāNIS IKSTENS
 Rugāju novada vidusskolas skolotājs

7.  ANDREjS STEPāNS
 Rugāju novada domes būvvaldes vadītājs

8.  jURIS BLEIDERS
 SIA “Jaunais jumis” valdes loceklis 

9.  AIVARS PUGAČS
 ZS “Lazdas īpašnieks“

10.  AIjA KINDZULE
 ZS “Ievas” īpašniece

1.  LAURIS KRēMERS
 Rugāju sporta centra direktors

2.  LAURA KĻAVIŅA
 Lauku atbalsta dienests Vecākais referents

3.  IVETA ARELKEVIČA
 Rugāju novada vidusskolas direktore

4.

5.

6.

 KASPARS DUĻEVSKIS
 Rugāju novada domes datorspeciālists
 ANDIS PETUKS
 SIA “AA agro” valdes loceklis
 VALDA ŠMAGRE
 Skujetnieku bibliotēkas vadītāja

7.  VALDIS BLūMS
 Rugāju novada dome autobusa vadītājs

8.  UģIS OZOLIŅŠ
 ZS ‘’Kotiņi’’ Agronoms

9.  jāNIS RAKSTIŅŠ
 Jaunsardzes informācijas centrs Jaunsargu 
 instruktors

10.  GINTS BūDNIEKS 
 ZS ‘’Podi’ līdzīpašnieks

 2. SARAKSTS “RUGĀjU NOVADAM BŪT!“

Nr. p. k. Kandidāti

1.  MARUTA PAIDERE
 Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centra 
 koordinatore

2.  IRēNA LESNIECE
 Z/S”Pļaviņas I”

3.

5.

9.

 VITA ZUŠA
 NMPD Balvi ārsta palīgs

 AIjA SOCKA 
 Ludzas novada vakara vidusskola, latviešu 
 valodas  un literatūras skolotāja

 VIjA BIRKOVA
 SIA’’Balvu autotransports” vecākā dispečere

6.  HEDMUNDS LANCMANIS
 SIA”Balvu autotransports” autobusa vadītājs

10.  ANNA PASIKOVA 
 IK “AP Vītoli” vecākā pārdevēja

7.  KRISTīNE GALEjA 
 Rugāju novada Eglaines pamatskola 
 skolotāja palīgs

8.  LIDIjA LOGINA
 Feldšeru-veselības punkts”Skujetnieki” ārsta  
 palīgs

Izglītība

Augstākā

Vidējā

Augstākā

Augstākā

Augstākā

Augstākā

Augstākā

Vidējā speciālā

Vidējā speciālā

Vidējā speciālā

IzglītībaKandidātiNr. p. k. 

Augstākā

Augstākā

Augstākā

Vidējā

Augstākā

Vidējā speciālā

Vidējā speciālā

Augstākā

Augstākā

Vidējā

 3. SARAKSTS “PAR GODĪGU RUGĀjU NOVADU!”

1.  KāRLIS BRūVERS
 SIA “Kalegnum” vadītājs Vidējā 

Izglītība

 4. SARAKSTS “MŪSMĀjAS”

IzglītībaNr. p. k. Kandidāti

Augstākā

Augstākā

Augstākā

4.  LAURIS CāLERS
 Z/S “Lāsītes” vadītājs

Augstākā

Vidējā speciālā

Pamatizglītība

Pamatizglītība

Augstākā

Augstākā

Vidējā

11.  VALERIjS GRāVīTIS
 SIA”Aiztilte” īpašnieks

Vidējā

12.  IMANTS PILāTS
 Bezdarbnieks

Vidējā speciālā

Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu 
komisijai iesniegtajā redakcijā.

Ar priekšvēlēšanu programmām var iepazīties 
izdevuma 8.lpp. un 9.lpp. 
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Priekšvēlēšanu programmas
 1. saraksts “Vienoti novadam“

1.Teritoriālais plānojums
-Nodrošināt novada līdzsvarotu attīstību.
-Saglabāt iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamības punktus ar centriem Rugājos 
un Benislavā.
-Izstrādāt Rugāju novada teritorijas plānojumu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu no-
vada teritorijas attīstību un investīciju piesaisti.
-Turpināt darbus pie infrastruktūras sakārtošanas novada ciemos.
2.Izglītība
-Nodrošināt izglītības pieejamību novadā- saglabāt Rugāju novada vidusskolas 
statusu un citas esošās izglītības iestādes, nodrošināt kvalitatīvu izglītības ieguvi 
visās izglītības programmās, atbalstīt speciālo izglītības programmu pieejamību 
bērniem ar īpašām vajadzībām.
-Nodrošināt skolēnu nokļūšanu uz skolu, bezmaksas mācību ekskursijas, 
nokļūšanu ārpusskolas pasākumos, konkursos, olimpiādēs, sacensībās.
-Turpināt materiāli stimulēt skolēnus par sasniegumiem.
-Uzlabot Rugāju sporta centra infrastruktūru.
-Iespēju robežās rast līdzekļus materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai izglītības 
iestādēm.
3.Sociālā palīdzība
-Paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu- ierīkot sociālo dzīvokli Skujetniekos.
-Iesaistīties un realizēt projektu par sociālo pakalpojumu centra izveidi Rugā-
jos- dušas, fizioterapeita kabineta, veļas mazgātavas ierīkošanu.
-Turpināt nodrošināt iedzīvotājus ar  ilgstošas veselības aprūpes pakalpojum-
iem. 
-Saglabāt esošos pabalstus - dzimšanas, apbedīšanas, represētajām personām, 
kancelejas piederumu iegādei skolēniem, apmaksāt brīvpusdienas novada skolu 
skolēniem.
-Nodrošināt zobārstniecības kabineta darbību.
-Realizēt novadā Deinstutionalizācijas procesu iedzīvotājiem ar īpašām va-
jadzībām, projekta ietvaros uzbūvējot atbilstošu infrastruktūru.
-Realizēt projektu par  veselīgu dzīves veidu novadā, iesaistot visu vecumu 
mērķa grupas.
-Ārkārtas gadījumos sniegt materiālu palīdzību mājsaimniecībām.
Saglabāt feldšeru punktus .
4.Novada ekonomiskā attīstība
-Sniegt iedzīvotājiem informāciju par struktūrfondu pieejamajām programmām.
-Piesaistīt ES finanšu līdzekļus projektu realizācijai infrastruktūras sakārto-
šanai. 
-Rast līdzekļus trotuāra un apgaismojuma ierīkošanai Rugāju un Skujetnieku 
ciemos.
-Realizēt projektu sadarbībā ar vadošo partneri Latgales programmā, degradēto 
teritoriju sakārtošanu novadā, infrastruktūras izbūvi, iesaistot novada

uzņēmējus, radot jaunas darba vietas.
-Izveidot novada uzņēmēju konsultatīvo padomi.
5.Kultūrvide
-Turpināt esošās kultūras tradīcijas novadā.
-Realizēt projektu - veikt parka estrādes rekonstrukciju.
-Turpināt attīstīt sporta tradīcijas novadā: basketbolu, hokeju, volejbolu, futbo-
lu.
-Saglabāt esošās bibliotēkas, uzturēt interneta pieejas punktus.
-Atbalstīt Rugāju Romas katoļu baznīcas celtniecības pabeigšanu.
-Atbalstīt visu kristīgo konfesiju darbību novadā.
6.Iedzīvotājiem labvēlīga vide
-Rīkot tikšanos ar iedzīvotājiem, lai uzklausītu vēlmes un vajadzības.
-Turpināt sakārtot un uzturēt kartībā pašvaldībai piederošos ceļus.
-Rast līdzekļus un turpināt strādāt pie pašvaldības īpašumu nostiprināšanas 
zemesgrāmatā, dodot iespēju šos īpašumus atsavināt novada iedzīvotājiem no 
pašvaldības.
-Rast finansējumu norāžu zīmju uzstādīšanai novada teritorijā.
-Uzturēt kārtībā pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
-Rūpēties par teritorijas sakopšanu novadā.
-Ierīkot un iekārtot skvēru Rugājos.
-Atbalstīt novada teritorijā esošo kapsētu sakopšanu un uzturēšanu.
-Rūpējoties par pakalpojuma pieejamību lauksaimniekiem novadā, saglabāt 
lauku attīstības speciālista amatu.
-Veikt pašvaldības ceļu pārbūvi Lauku atbalsta programmas ietvaros Lauku at-
tīstībai, turpināt strādāt pie iesāktā projekta par autoceļa Pāliņi- Gailīši rekont-
rukcijas iespējām.
-Informēt novada  daudzdzīvokļu māju īpašniekus par ēku siltināšanas projektu, 
projekta realizācijas gadījumā  finansiāli atbalstīt  energoaudita izdevumus no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
-Vecā dzelzceļa posmā ierīkot “zaļo taku”, lai veicinātu aktīvu dzīves veidu 
iedzīvotājiem un tūristiem.
-Rīkot mājražotāju tirdziņus.Turpināt sadarboties ar Ziemeļlatgales biznesa 
centru, iesaistot projektos novada uzņēmējus.
-Rast līdzekļus no  pašvaldības budžeta līdzekļiem, lai rīkotu konkursu uzņēmē-
jdarbības uzsākšanai, jaunajiem uzņēmējiem.
-Lai uzlabotu satiksmes drošību Rugājos, pārcelt gājēju pāreju un ierīkot ietvi 
Liepu ielā.
-Rūpēties par sabiedrisko kārtību novadā.
-Rast iespēju par projekta līdzekļiem iztīrīt ūdens krātuvi Benislavā.
7.Informācijas un komunikāciju nodrošināšana
-Izdot pašvaldības informatīvo izdevumu “Kurmenīte”.
-Nodrošināt  iedzīvotājus ar kvalitatīviem sabiedriskā interneta pieejas pakalpo-
jumiem.

 2. saraksts “RUGĀjU NOVADAM BŪT!”
Nepieļausim  citus  variantus:  Rugāju  novads  ir un BŪS!   Mēs esam pārlieci-
nāti, ka Rugāju novads ir vislabākā dzīves, darbošanās vieta Latvijā un novadu 
raksturo enerģiski iedzīvotāji, kuri visos laikos savas spējas ir pierādījuši ar 
darbiem- 2009.gadā esam izveidojušii savu novadu, aktīvi piesaistām ārvalstu 
finansējumu,  mūsu  ciemi  un  viensētas  tukšojas  lēnāk  salīdzinot  ar  kaimiņ-
novadiem. Bez cilvēkiem nebūs nozīmes ne skolām, ne ceļiem, ne kultūrai. 
Šobrīd daudzi izteikušies, ka nejūt vajadzību būt piederīgiem novadam. Sa-
biedrībā valda uzskats, ka ir radušies draudi mazo novadu pastāvēšanai. It kā 
dzīvot dzīvojam, bet zudusi pārliecība par dzīvi ilgtermiņā. Vēlētāju apvienības 
kandidātus apvieno atziņa, ka mūsu novada izaugsmei nepieciešams jauns skatī-
jums uz aktuālām problēmām, kuru risināšana jānosaka kā prioritāte, jo tas tieši 
ietekmē uzņēmēju, darbaspēka un līdz ar to iedzīvotāju skaitu novadā. Kad nau-
das ir maz un problēmu daudz, ir jābūt divkārt uzmanīgiem. Visiem kopā sap-
rotamā veidā jāstrādā viena mērķa virzienā. Tāpēc esam apvienojušies, nosakot 
galvenās darbības prioritātes: 

1.Rugāju novada saglabāšana un attīstība:
•Būsim paši saimnieki  savā novadā un nepieļausim novada likvidāciju;
•Ar novada saglabāšanu saistītos jautājumus risināsim ar entuziasmu,  novērtē-
jot visu iesaistīto pušu stiprās puses un nodrošinot darbu dalīšanu kvalitatīvam 
rezultātam. 
2. Uzņēmējdarbības veicināšana: 
•Regulāri uzklausīsim  un iedziļināsimies uzņēmēju vajadzībās, veidosim vis-
iem saprotamu sadarbības tīklu un uzņēmēju interešu aizstāvību vietējā, reģiona 
un valsts līmenī;
•Sakārtosim uzņēmējdarbībai nepieciešamo, kā galveno prioritāti nosakot no-
vada ceļu sakārtošanu;
•Sniegsim dažāda veida atbalstu, lai ieinteresētu cilvēkus darboties laukos;

•Veidosim sadarbību starp uzņēmējiem un novada skolām, lai ilgtermiņā jau-
nieši atgrieztos novadā kā jaunie speciālisti.  
3. Novada skolu saglabāšana, nodrošinot kvalitatīvu izglītību: 
•Saglabāsim novada skolas, jo zinām, ka skolas ir Rugāju un Benislavas 
virzītājspēks;
•Pierādīsim Izglītības, ka esošais skolu tīkls novadā ir optimāls; 
•Stiprināsim Eglaines pamatskolā speciālās izglītības programmu, nosakot to kā 
galveno attīstības prioritāti;
•Nodrošināsim Rugāju novada vidusskolā kvalitatīvu izglītību, stiprinot kar-
jeras izglītību kā saikni starp novada uzņēmējiem un potenciālo darbaspēku.  
4.Plānveidīga un mērķtiecīga ceļu tīkla sakārtošana: 
•Izstrādāsim un realizēsim ceļu sakārtošanas plānu;
•Organizēsim efektīvu novada ceļu uzturēšanas tehnikas un resursu izman-
tošanu. 
5. Dzīvojamā fonda inventarizācija:
•Veiksim dzīvojamā fonda inventarizāciju, meklējot risinājumus tā sakārtošanai 
un jaunas dzīvojamās platības radīšanai.
6.Pārdomāta resursu pārvaldība un interešu pārstāvniecība:
•Rēķināsim ilgtermiņā. Nodrošināsim pārdomātu pašvaldības resursu pārval-
dību, neatliekot aktuālos  un neērtos jautājumus;
•Ar pašvaldības naudu strādāsim atbildīgi un caurspīdīgi;
•Iesāktos darbus paveiksim no idejas līdz rezultātam, nodrošinot darba kvalitāti 
un kontroli;
•Noteiksim prioritātes kultūrā, sportā, tūrismā u.c. jomās, atbalstot kvalitāti;
•Nodrošināsim sociālo palīdzību, virzot un veicinot darba spējīgo atbalsta 
saņēmēju atgriešanos darba tirgū; 
•Meklēsim sadarbības iespējas ar citiem novadiem, pārstāvot pašvaldības inte-
reses reģionālā un valsts līmenī.

PAŠVALDĪBU VēLēŠANAS 2017 
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 3. saraksts “Par godīgu Rugāju novadu!”
DZīVOŠANAI LABVēLīGS NOVADS 

Skola, ģimenes un bērni
Mūsu  novadā  tas  nav  ne  prestižs,  ne  arī kāds  uzņēmums ar daudzām darba 
vietām, kas rada dzīvot vērtu vidi – tā ir skola. Tikai ar skolu mēs novadā 
noturēsim ģimenes, jauniešus, kultūru un dzīvību. Tikai ar skolu mēs radīsim 
vidi, kurā cilvēki vēlas dzīvot, bet uzņēmēji radīt uzņēmumus un darba vietas. 
Ja Latvijas valdība to nav sapratusi, tad pašvaldībai tas jāsaredz kā pienākums 
pret novada iedzīvotāju, darīt visu – ja nepieciešams, ejot līdz pat Eiropas Sa-
vienības tiesai,  lai saglabātu skolas mūsu novadā.  Jārīkojas ir tagad! Mums 
ir japierāda, ka mūsu skolas ir dzīvotspējīgas un kvalitatīvas. Jāsaglabā un 
jāpaaugstina skolas reitings. Vienlaicīgi ir jāpaaugstina skolotāju algas līdz šai 
profesijai cienīgam atalgojuma līmenim.

Novada pensionāri
Mēs nevaram veidot pozitīvu un atbildīgu Rugāju novada tēlu, ja esam aizmir-
suši par mūsu novada vecāko paaudzi. Lai atvieglotu kaut nedaudz pensionāru 
dzīvi attālajos lauku apvidos, mans mērķis ir izveidot pašvaldības finansētu kur-
jera pakalpojumu. ŠĪ pakalpojuma sniedzējs regulāri apbraukās visus vientuļos 
pensionārus lauku apvidos un piegādās tiem pasūtītās pirmās nepieciešamības 
preces un zāles. Iesim pa priekšu visiem novadiem ar pozitīvu piemēru! 

Atklātība un taisnīgums
Kā deputāts nepieļaušu pašvaldībai piederošo mežu atdošanu par „sviestmaizi”

 

šauram  interešu  lokam.  Tajā  vietā  pašvaldība pati veiks ilgtspējīgu apsaim-
niekošanu, kuras rezultātā novadam būs ilglaicīgi regulāri ienākumi.
Es iestāšos par to, lai pašvaldības pasūtījumus gūst nevis tie uzņēmumi, kas 
pieder pie šaurā interešu loka, bet  gan tie, kas rīkojas sociāli atbildīgi, maksā 
algas un nodokļus.  Es rūpēšos par to, lai pašvaldības noslēgtie līgumi ar 
piegādātājiem un būvniekiem būtu izdevīgi un patiešām novada iedzīvotāju 
interesēs.

Darbs
Kapēc uz mūsu novadu nav atnācis neviens ārvalstu investors, lai celtu šeit 
ražotni un radītu kvalitatīvas darba vietas? 
Mans mērķis, kā novada deputātam, būs tiešā veidā uzrunāt un pārliecināt po-
tenciālus investorus Vācijā un Austrijā, ka var ieguldīt līdzekļus tieši mūsu no-
vadā, ražotņu un darba vietu radīšanai. Pārliecināt viņus, ka pie mums netiks 
radīti mākslīgi šķērsļi kukuļa izspiešanai. Korupcija mūsu valstī ir visslielākais 
šķērslis ekonomiskai izaugsmei. Cīnīšos par atklātību mūsu novadā.
Es  iestāšos  par  to,  lai  pašvaldības  izsludinātajos  darba  vietu konkursos ne-
figurētu vieni un tie paši trīs uzvārdi un vakance tiktu piešķirta pēc godīgiem 
un taisnīgiem principiem – pretendentam, kurš pārliecinoši var aprakstīt savu 
pieredzi, pamatojumu, kāpēc tiecas pēc šī amata, savus konkrētos ilgtermiņa 
mērķus.

 4. saraksts “Mūsmājas“
Mēs,vēlētāju apvienības”Mūsmājas”deputātu kandidāti,piedaloties pašvaldību 
vēlēšanās apzināmies,ka Rugāju novads ir mūsu mājas,tāpēc mūsu pienākums ir 
rūpēties par tā saglabāšanu,sakārtošanu,attīstību un iedzīvotāju labklājību.Mēs 
ikviens esam gatavi ar savām zināšanām,pieredzi,prasmēm un darbu piedalīties 
novada ekonomiskajā darbībā,vienojot mūsu novada iedzīvotājus kopīgam 
darbam,jo tikai vienots darbs un radošas idejas ir virzošs spēks labklājības no-
drošināšanā.

*Nodrošināsim  novada  ilglaicīgu  un līdzsvarotu attīstību,saimnieciski un eko-
nomiski  izmantosim  budžeta  līdzekļus  un  resursus pašvaldības funkciju rea-
lizēšanai.
*Veicināsim novadā mūžizglītības attīstību.
*Radīsim labvēlīgus apstākļus jaunu darbavietu veidošanai,individuālajam dar-
bam,lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem,uzņēmējdarbībai.
*Nodrošināsim atklātu un saskaņotu novada domes darbību,kas vērsta uz 
iedzīvotāju interešu aizstāvēšanu un atklātību,kā arī informācijas pieejamību 
par novada domes un tās iestāžu darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu.
*Nodrošināt mācību iestāžu ,sporta un jauniešu centru ,muzeja,bibliotēku,sai-
eta un tautas namu saglabāšanu,sekmēt visu iestāžu materiāltehniskās bāzes 
uzlabošanu.
*Nodrošināt izglītojamo nokļūšanu uz skolām,tam izmantojot novada auto-
busus,atmaksājot biļetes par braucienu sabiedriskajā transportā,atmaksāt trans-
porta izdevumus bērnu nokļūšanai uz bērnudārzu.
*Nodrošināsim visiem skolēniem bezmaksas ēdināšanu.
*Saglabāt un dažādot interešu izglītības pulciņus,nodrošināt vadītājus ar darba 
samaksu.
*Izveidot bērnu rotaļu laukumu pie Eglaines pamatskolas.
*Labiekārtot bērnu laukumus un teritoriju Skujetniekos,Lieparos, Benislavā,uz-
turēt kārtībā sporta laukumus.
*Saglabāsim un pilnveidosim esošo sociālo pabalstu veidus,/ik gadu piešķirsim 
Veselības pabalstu ikvienam novada iedzīvotājam,pamatojoties uz dokumentālu 
apliecinājumu,neatkarīgi no viņa materiālās situācijas/un sociālo pakalpojumu 
pieejamību.
*Nodrošināsim līdzsvarotu un godīgu sociālo palīdzību novada iedzīvotā-
jiem,atbalstīsim iedzīvotājus ar zemiem ienākumiem-daudzbērnu un jaunās 
ģimenes, bezdarbniekus,  represētos,  invalīdus, vientuļos  pensionārus, kā  jeb-
kuru, kas dažādu apstākļu pēc nonācis grūtā situācijā.
*Saglabāt  ģimenes   ārsta  praksi  un  zobārstniecības  kabinetu  Rugājos, 

feldšeru-veselības punktus Skujetniekos un Benislavā.
*Atbalstīt Sociālās aprūpes centra”Rugāji”darbību un attīstību.
*Nodrošināt ar pašvaldības transportu iedzīvotāju nokļūšanai pie ārstiem uz 
konsultācijām.
*Realizēt sociālo pakalpojumu centra izveides projektu Rugājos ar dušas un 
veļas mazgāšanas pakalpojumu telpām, masiera un fizioterapeita kabinetiem.
*Atbalstīsim sporta  un brīvā laika pavadīšanas iespējas novada ciemos,sporta 
tradīcijas,novada sporta svētku rīkošanu.
*Realizēt Rugāju estrādes rekonstrukcijas un parka labiekārtošanas projektu. 
Atbalstīt kultūras pasākumus.
*Sakārtot pašvaldības daudzdzīvokļu māju dzīvojamo fondu  Skujetniekos 
,Tikaiņos Strados.
*Atbalstīsim vietējos uzņēmējus,lauksaimniekus  un zemniekus sniedzot kon-
sultācijas,metodisko palīdzību investīciju piesaistē,projektu sagatavošanā.
*Atbalstīsim privāto iniciatīvu darba vietu radīšanā,sekmēsim novada  mazās  
uzņēmējdarbības  un mājražošanas  attīstību ,nodrošinot ar aktuālo informāci-
ju par pieejamajiem pasākumiem novada,Latvijas un ES mērogā.
*Finansiāli atbalstīt jauno un esošo lauksaimnieku un uzņēmēju attīstības pro-
jektus un biznesa idejas.
*Uzlabosim  novada Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra darbu, reg-
ulāri organizējot iedzīvotājiem seminārus un apmācības,kas rosinātu apgūt 
jaunas prasmes, uzsākt mājražošanu, uzņēmējdarbību, kā arī iesaistīties pro-
jektu rakstīšanā.
*Veicināt lauku tūrisma attīstību novadā,izveidot skaidru tūrisma koncepciju.
Gādāt par kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanu un saglabāšanu novadā.
*Realizēt ielu un trotuāru apgaismojuma izbūvi Rugājos un Skujetniekos.
Sekmēt arī ciematu centru sakārtošanu.
*Uzturēt kārtībā realizētās ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas.
*Sakārtot un regulāri uzturēt kārtībā pašvaldības ceļus, palīdzēt tos sakārtot 
uz uzņēmējiem,  un  tūrisma saimniecībām, kā arī uz viensētām, kurās ir veci 
,vientuļi cilvēki un bērni.
*Rūpēties un uzturēt kārtībā pagastu teritorijas,kapsētas ,atbalstīt  novada ba-
znīcu un  draudžu darbību.
*Organizēt konkursu”Sakoptākā lauku sēta” un novada svētkus.
*Veicināsim novada NVO darbību, līdzfinansēsim projektus un ideju konkur-
sus.
*Turpināt izdot avīzi”Kurmenīte”un uzturēt novada mājaslapu.

 Statistika
 Kandidātu skaits 33

 Sarakstu skaits 4

  Dzimums   Kandidātu skaits   Procenti
  Vīrieši   19

  Sievietes   14 42,42 %

57,58 %

  Vecums   Kandidātu 
skaits

  Procenti

21-30 gadi
31-40 gadi
41-50 gadi
51-60 gadi
61-70 gadi
71-80 gadi

6
7
9
7
3
1

21,21 %
27,27 %
21,21 %
9,09 %
3,03 %

18,18 %

  Vidējais vecums

* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts
   uz vēlēšanu dienu - 2017. gada 3. jūniju.

  Vecākais kandidāts
  jaunākais kandidāts

44,2 gadi
75 gadi
24 gadi

  Pilsonības
  valsts

  Kandidātu 
  skaits

  Procenti

  Latvija

  Vācija

33

1

100,00%

3,03 %
Tautība Kandidātu 

skaits
Procenti

  Latvietis/
latviete

33 100,00%

* Piezīme: procentu summa nevei-
do 100%, jo kandidātiem iespēja-
mas vairākas pilsonības.

Dzīves-
vieta

Kandidātu 
skaits

Procenti

Rugāju 
novads 33 100,00%



Karjeras izglītības nodarbības Agita Kukurāne
Pedagoģe karjeras konsultante

Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros šinī pavasarī abu mūsu no-
vada skolu skolēniem bija dota iespēja piedalīties kar-
jeras izglītības nodarbībās „Kļūsti par biologu”, kuras 
vadīja Rugāju novada vidusskolas absolvente, nu jau 
LVU Bioloģijas fakultātes studente Virdžīnija Vīcupa.

        Šo nodarbību mērķis bija rosināt skolēnu interesi par 
dabaszinātņu nozari un ar to saistītajām profesijām, sniegt 
informāciju par tālākās izglītības iespējām. Šī iespēja tika 
piedāvāta 5.- 12. klašu skolēniem. Nodarbību vadītāja 
vispirms skolēniem sniedza informāciju par nākotnes kar-
jeras veidošanas iespējām dabaszinātņu nozarē, pastāstīja 
par izglītības iespējām katrā no LVU Bioloģijas fakultātes  
katetdrām, augstskolas piedāvātajām prakses iespējām, kā 
arī par  savu studiju  pieredzi šajā fakultātē, atbildēja uz 
skolēnu jautājumiem. Nodarbības otrajā daļā skolēniem bija 
iespēja pašiem darboties ar mikroskopiem pētot dažādus 
Daugavā iegūtus vienšūņus. Šo  praktiskā darba materiālu 
jauniešiem Virdžīnija arī  sagādāja pati, ievācot tos ar ūdens 
paraugiem. Jāpiebilst, ka ir gandarījums par tādiem mūsu 
novada jauniešiem kā Virdžīnija, kas pārliecinoši studē iz-
vēlēto zinātņu nozari un atrod laiku, lai ar savu aizrautī-
bu ieinteresētu un motivētu dzimtā novada skolu skolēnus 
domāt par savu tālāko izglītību.

Nodarbības meistarklasē „jaunais galdnieks”

       Divu dienu laikā- 15. un 16. 
maijā, Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas  skolēni apmeklēja 
mūsu novadā zināmā amatnieka 
jura Bleidera darbnīcu, lai gūtu 
priekšstatu   par    galdnieka  profe-
siju, amatnieka ikdienu un šīs noza-
res darba un peļņas iespējām.
        Meistars ne vien izrādīja sava dar-
ba valstību - materiālus, instrumentus 
un stāstīja par tiem, bet arī sniedza 
bērniem iespēju darboties ar, no koka 
darinātām, puzlēm, spēlēt paša gata-
voto koka boulingu, rosināja skolēnu 
atjautību ieinteresējot ar atjautības 
uzdevumiem. Veiklākie un erudītāk-
ie dalībnieki pat pamanījās nopelnīt 
meistara sarūpētās saldumu balvas.
     Taču vislielāko gandarījumu 
skolēni guva praktiskajā nodarbībā, 
kur katrs skolēns izgatavoja lietderīgu 
koka izstrādājumu. Sākumskolas 
vecuma bērni gatavoja atslēgu pa-
karamos, kura forma arī  bija kā liela 
koka atslēga. Vidējā un vecākā skolas 
vecuma grupu skolēni darināja sunīša 
un lāčuka formas pakaramos. Patiesu 
sajūsmu par iespēju iededzināt kokā 
zīmējumu, darboties ar urbi, āmuru, 
naglām  un  citiem amatnieka darba- 

rīkiem pauda tieši jaunāko klašu bērni, kas, pēc at-
griešanās skolā, pēcpusdienā vēl un vēl ar smilšpapīru 
uzlaboja savu koka atslēgu izskatu.  Skolēni ievēroja arī 
tos amatnieka darbus, kas rotā viņa māju un pagalmu- 
interesanto žogu, vēja zvanus, tādējādi gūstot plašāku 
priekšstatu par galdniecības nozari un amatniecību, par 
biznesa iespējām šajā jomā.

Sniegsim ēdināšanas 
pakalpojumus!
Ar šādu mērķi sākumskolas vasaras olimpiādes nedēļas 
praktisko aktivitāšu dienās 17. un 18. maijā Rugāju no-
vada vidusskolas 1.-4. klašu skolēni apņēmīgi devās uz 
lauku tūrisma mītni „Rūķīši”, lai uzņēmējas Margitas 
Štāles vadībā iepazītu dažādas ēdināšanas pkalpojumu 
sniegšanā iesaistītās profesijas.
        Katra klase šo dienu laikā izspēlēja divas lomu spēles 
„Darbinieki” un „Viesi”. Nodarbības pirmajā daļā saimniece 
izrādīja tūrisma mītnes objektus, pastāstot par šī biznesa 
specifiku- ko dara saimniece un darbinieki sagaidot viesu, 
kādus pakalpojumus sniedz šī lauku tūrisma mītne. Kā arī 
par daudzajām nepieciešamajām zināšanām, kas vajadzī-
gas šāda uzņēmuma vadīšanai un darbam tajā. Nodarbība 
turpinājās  viesu   nama  virtuvē,  kur  bērni  ar  darbinieces 
Daces palīdzību vispirms iejutās pavāru lomās. Turpinājumā 
skolēni mācījās galda klāšanu un viesu apkalpošanas kultū-
ru. Darbs tika organizēts tā, lai katram darbiniekam būtu 
jāapkalpo katram savs klients no „Viesu” lomā ieradušās 
klases. Un tad jau virtuves priekšauti bija jānomaina pret 

oficiantu tērpiem un jāsagaida viesi. „Darbi-
nieku” vidū valdīja neliels satraukums, bet 
„Viesi”, savukārt, jutās mazliet samulsuši, jo 
viss taču šeit notika pa īstam, reālā vidē, nevis 
rotaļās.   Arī  „Viesi”  mācījās  uzvedības  kul-
tūru - kā jāuzvedas kafejnīcā vai restorānā, kā 
jālieto ēdamrīki, kā rīkoties dažādās situācijās 
pie galda. Pēc „Viesu” pavadīšanas skolēni 
darbojās  kā  trauku  mazgātāji  un  telpu  uzko-
pēji.
   Skolēni guva vispusīgu priekšstatu par 
dažādām šinī nozarē iesaistītajām profesi-
jām un tajās nepieciešamajām zināšanām un 
prasmēm. Lielākā daļa skolēnu līdz šim pat 

nebija   aizdomājušies,   ka   labi    jāpārzin  ne 
tikai ēdienu gatavošana, bet arī  matemātika, 
svešvalodas, ētika, ka arī pēc viesu aiziešanas 
darbiniekiem vēl daudz jāstrādā.  Skolēniem 
ļoti patika praktiskā darbošanās. Daudzi bērni 
apstiprinoši atbildēja uz jautājumu, vai kāds 
nākotnē iedomājas strādāt ēdināšanas nozarē, 
bet   vēl   daudz  vairāk  atzina,  ka  vēlētos  lai 
viņiem pašiem piederētu  šāda veida uzņē-
mums. Par tādu atbildi īpaši gandarīta varētu 
būt saimniece Margita, jo viņa ar prieku piekri-
ta piedāvājumam vadīt šīs meistarklašu nodar-
bības tieši tāpēc, lai bērni apzinātos dzīvošanas, 
darba un biznesa iespējas tepat Latvijā.
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Piedalās Erasmus + programmas kursos

Liene Pipure
Rugāju novada vidusskolas 
direktores vietniece izglītības jomā

Rita Pipure
Rugāju novada vidusskolas 

sākumskolas skolotāja

Šogad agrā pavasarī devos uz Itāli-
jas galvaspilsētu Romu, lai Eras-
mus+ programmas ietvaros no 26. 
līdz 31.martam piedalītos mācību 
mobilitātē „Non-formal education 
at school. Methods and tools to 
empower students learning” (Ne-
formālā izglītība skolā. Metodes 
un rīki, lai motivētu skolēnus 
mācīties), ko nodrošināja „Enjoy 
Italy di Alessandro Gariano”.
      Kursos piedalījās piecu valstu 
pārstāvji –  četras   rumānietes,   grie-
ķiete, spāniete, latviete (es), tos vadī-
ja itālis. Ņemot vērā mūsu nacionālo 
daudzveidību, apmācību laikā runā-
jām par savas valsts tradīcijām, dalī-
jāmies pieredzē par mācību procesa 
organizēšanu.   Bija    interesanti   uz-
zināt, ka Grieķijā augstākā atzīme ir 
20 balles, savukārt Itālijā izglītības 
iestāde drīkst noteikt sešas mācību 
dienas nedēļā, bet Rumānijā nesvin 
1.septembri, jo viņi mācību gaitas sāk 
tikai septembra vidū, toties mācās il-
gāk vasarā. Apmācības notika katru 
dienu, apmeklējām trīs vidusskolas, 
kas tiek uzskatītas par labākajām 
skolām Itālijā, izmantojām iespēju 
piedalīties matemātikas stundā.
    Kursos vairākkārtēji izskanēja 
doma, ka skolotājs nedrīkst būt tikai 
pasīvs   informācijas   sniedzējs skolē-
niem, viņam ir aktīvi jāpiedalās mācī-
bu      procesā,     jāpalīdz    skolēniem 
izprast    viņiem   pieejamo   informā-
ciju   un    jāveicina   izpratne  par mā-
cību stundās apgūtajām tēmām. Tāpat 
diskutējām    par   „apgrieztās”  klases 
(flipped classroom) metodi – tā 
paredz, ka mācību vielu skolēni ap-
gūst mājās pirms plānotās stundas, 

bet stundās norit grupu darbs, in-
tervijas, pētījumi, un citas aktivitātes, 
kas palīdz izprast mācību vielu. No 
tā secināms, ka skolēnam jābūt mo-
tivētam, lai nepieciešamo informāciju 
apgūtu jau pirms stundas. 
     Kursos guvu šādu atziņu – mo-
tivētam ir jābūt ne tikai skolēnam, 
bet arī skolotājam jābūt vēlmei 
mainīties, pielāgoties skolēniem 
un nepārtraukti papildināt savas 
zināšanas. 
        Vēl viena atziņa - mācību pro-
cesam jābūt jautram, skolēnu 
zinātkāri veicinošam. Kursu vadītā-
js aicināja mūs spēlēt Pilsētas bingo 
– mums bija jāsameklē atbildes uz 
pasniedzēja uzdotajiem jautājumiem 
par Itālijas vēsturiskajām vietām, cil-
vēkiem, notikumiem, kā arī jānofilmē 
mūsu    atbildes    īsā   klipiņā,   tāpat 
vietējiem iedzīvotājiem mācījām savu 
dzimto valodu, no tā izriet trešais 
secinājums – latviešu valodu var 
apgūt ikviens, pat Romā dzīvojoša 
brazīliete.
         Kad       viesojāmies       Itālijas 
vidusskolās bija redzams, ka viņu 
klases nevar salīdzināt ar mūsējām! 
Tukšas, blāvas sienas, galdi un krēs-
li, pilnīgs košuma trūkums! Skolās 
neliela sporta zāle un mini volejbola 
laukums ar mākslīgo segumu. Kad 
pastāstīju, ka Rugāju novada viduss-
kola atrodas upes ielokā, blakus ir sta-
dions un čivina putni, Itālijas labāko 
skolu skolotāju acīs varēja manīt ne-
lielu skaudību. Bet pēc uzaicinājuma 
saņemšanas paviesoties Rugājos, viņi 
kļuva priecīgāki.
      Kursi ļāva secināt, ka mēs esam 
kā grāmatas bibliotēkas plauktos – 
katram savs neatkārtojamais stāsts, 
un visvairāk labuma mēs gūstam, 
kad ar iegūtajām zināšanām 
dalāmies ar citiem. 

No 2. līdz 6. maijam apmeklēju 
Erasmus+  mobilitātes kursus Itāli-
jas galvaspilsētā Romā. Kursu tēma 
bija „Entrepreneurship education 
at school: creative and effective 
methods and tools.”
       Kursos kopā bijām 8 dalībnieki no 
Somijas, Dānijas, Spānijas un Latvi-
jas. Lai gan uzņēmējdarbības mācīša-
na nav nekas jauns, tomēr guvām 
atziņu, ka ir jārīkojas aktīvāk, 

Lai iegūtās teorētiskās zināšanas varē-
tu pielietot praksē, svarīgi izmantot ār-
pusstundu pasākumus, kuru pamatā ir 
princips - “mācīties darot”. Piemēram, 
iesaistot skolēnus mini-uzņēmuma 
veidošanā, dodot jauniešiem iespēju 
kaut  ko     lietderīgu     paveikt,    just 
atbildību par  sava  darba rezultātiem, 

lai veicinātu uzņēmējdarbībā vajadzī-
go prasmju izkopšanu visos izglītības 
līmeņos - no pirmsskolas līdz pat 
augstākajai izglītībai.
    Uzņēmējdarbības izglītība ir instru-
ments, kas var palīdzēt jauniešiem at-
tīstīt uzņēmējiem raksturīgas spējas. 

Tā nozīmē ne tikai mācīšanos veikt 
uzņēmējdarbību, bet vispārēju kom-
petenču kopuma apguvi, kas piemēro-
jamas visās dzīves jomās. Tā ietver 
visus mācīšanās, izglītības un ap-
mācības     veidus,       kas      veicina 
uzņēmējdarbības garu, kompetenci un 
rīcību - ar komerciālu mērķi vai bez 

bez tā. Uzklausot kolēģu pieredzi, 
secinājām, ka labākais risinājums 
ir integrēt šīs darbības mācību pro-
grammās, iekļaujot tajās vienkāršotu 
ekonomisko modeļu izpēti, projektu 
izstrādāšanu,    lietišķās     spēles    un 
vietējo uzņēmumu apmeklējumus. 
Pamatskolas pēdējās klasēs vajadzētu 
veicināt skolēnos radošu pieeju ide-
ju meklēšanā, iedrošināt viņus, lai, 
izmantojot vietējos resursus, savas 
idejas iemiesotu konkrētu lietu izga-
tavošanā, palīdzēt skolēniem pārdot 
izgatavotās lietas skolas tirdziņos un 
novērtēt    iegūtos    rezultātus.  Vidus-
skolas līmenī svarīgi padziļināt 
zināšanas par uzņēmējdarbību, veidot 
skolēnos uzņēmējdarbības veikšanai 
nepieciešamās prasmes un attieksmes. 

iegūt patiesu priekšstatu par ražošanu. 
Ir pašsaprotams, ka skolotājiem 
šajā procesā ir galvenā loma. Viņi ir 
mācīšanās koordinatori un ideju vai-
rotāji. Viņi nosaka mācīšanās procesu 
virzību un var palīdzēt audzēkņiem 
sasniegt uz uzņēmējdarbību orientē-
tus mācību rezultātus — konkrētas 
zināšanas, prasmes un attieksmi. 
Erasmus+  kursos gūtā pieredze ir 
ļoti nozīmīga manā profesionālajā 
pilnveidē. Ieguvu jaunas ierosmes 
turpmākajam darbam, uzdrošināties 
veidot mūsdienām atbilstošāku mācī-
bu vidi, kas rosinātu bērnus aktīvāk 
darboties, eksperimentēt, pētīt. Kur-
su laikā apmeklējām Mamiani Valsts 
ģimnāziju un notika arī ekskursija pa 
Romas kultūrvēsturisko centru.

Piedalās izteiksmīgās runas konkursā 
“Vuolyudzāni” Natālija Garā

Rugāju novada vidusskolas skolotāja

Aprīļa beigās, Rēzeknes  
Valsts  1. ģimnāzijā noris-
inājās jau septiņpadsmitais 
skatuves runas konkurss   
“Vuolyudzāni”, kurā 
piedalījās arī      Rugāju      
novada vidusskolas skol-
nieces.  
       5. - 8. klašu  grupā, god-
algoto     1.   vietu      ieguva 
Rugāju      novada       vidus-
skolas 6. klases skolniece 
Meldra Nazarova, savukārt 
pateicību par piedalīšanos 
konkursā     saņēma      Anda 
Laganovska.   
     Skatuves runas konkurss 
“Vuolyudzāni” tika iekļauts 
arī Latgales kongresa simt-
gades     pasākumā.    Dalīb-
nieces konkursam sagatavo-
ja skolotāja Natālija Garā. 
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Lustīgs dziedu, lustīgs deju
Agrita Luža
Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dziedošo, dejojošo un muzicējošo 
bērnu saiets, Lazdukalna saie-
ta namā, bija īsti svētki pašiem 
pasākuma dalībniekiem un ap-
meklētājiem, jo gan dziedātāji, 
gan dejotāji lustējās no sirds pa-
tikas.
        Bērnu deju kolektīvs “Ķipariņi” 
kopā ar vadītāju Luciju Bukšu bija 
sagatavojuši dejas, kuras ar prieku 
rādīja skatītājiem. “Ķipariņi” dejoja 
gan jau zināmas dejas, dejojot veda 
rotaļas ar Gaili (lomā iejutās 

Sarmīte Akmentiņa) un Kaķi (lomā 
iejutās Klinta Andža) un pierādīja, ka 
māk dejot arī pie kārtīgas rokmūzikas. 
Pasākumā izskanēja arī dziesmas, ar 
kurām iepriecināja Estere Kapteine, 
Ilze Pasikova, Dita Petuka, Santa 
Kupča un Amanda Zuša, kā arī Eg-
laines pamatskolas skolēni kopā ar 
skolotāju Aiju Ikstenu.
    Pārsteigums bija pasākuma 
noslēguma deja, kuru “Ķipariņi” de-
joja kopā ar vecākiem. Ģērbušies 
dažādu dzīvnieku tērpos, dejotāji ļāva 
ieskatīties džungļu pasaulē. Pēc pasā-
kuma, dalībnieki turpināja priecāties 
un ēda svētku kliņģeri.

Mazuļu salidojums Rugājos priecē jau 
sesto reizi Agrita Luža

Rugāju novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

jau   sesto   gadu   pēc   kārtas, no-
risinājās ballīte mazākajiem Rugā-
ju novada iedzīvotājiem. Mazuļu 
salidojumā tikās iepriekšējā gadā 
dzimušie bērniņi, lai iepazītos, sad-
raudzētos, kopīgi spēlētos, dziedātu 
un arī uzdejotu. Šogad uz pasākumu 
tika aicināti 9 bērniņi – 5 meitenes 
un 4 puiši.
      Mazuļu salidojumā, kopīgiem 
spēkiem un pavisam nenopietni vecāki 
pārbaudīja savas zināšanas dažādos 

mācību priekšmetos, lai pārliecinā-
tos, ka viņi saviem bērniņiem māca 
pareizas lietas gatavojoties skolas 
gaitām.   Nosaucot   sevi   par  saga-
tavošanas grupiņu “Zvaigznītes” 
vecāki aktīvi iesaistījās sagatavota-
jos uzdevumos.
       Latviešu   valodā   tika  pārbau-
dīti dažādi izrunas vingrinājumi, 
savukārt literatūrā vajadzēja pareizi 
uzminēt   latviešu    vecvārdu

skaidrojumus. Nonākot pie 
matemātikas zināšanu pārbaudes, 
smaidu izraisīja sagatavotais 
uzdevums – “2016.gada 25.mai-
jā dzimusī Dafne rāpo ar ātrumu 
5 km stundā, savukārt 2016.gada 
14.jūnijā dzimušais Artūrs rāpo ar 
ātrumu 6 km/h. Dafne dodas no 
Rugājiem virzienā uz Lazdukalnu 
plkst.12 dienā, bet Artūrs tajā pat 
laikā dodas no Lazdukalna uz 
Rugājiem. Kur satiksies Dafne un 
Artūrs?” Pareizā atbilde bija tikai 
un vienīgi loģiska, jo visi satikās 
Mazuļu salidojumā. Pārbaudītas 
tika arī zīmēšanas prasmes, kuras

izrādījās ļoti labas, jo kopā tika uzzīmēta 
skaista ainava. Godam izturot pārbaudī-
jumus mazuļi ar vecākiem piedalījās arī 
izlaidumā. Svinīgajā brīdī mazuļi saņēma 
tautasdziesmu grāmatas, dāvanas un zie-
dus. Mazuļus un viņu vecākus iepriecinā-
ja arī dziedātājas Gerda Sietniece, Marta 
Kočāne,  Beāte  Ančāne  un  Elizabete Bre-
zinska.
       Taču pasākuma organizatore Liene Pi-
pure atgādināja, ka tas, kas bērniem palīdz 
augt, tāpat kā uzplaukt ziediem, ir gādība, 
veltītais laiks un rūpes par viņiem, tāpēc ir 
tik svarīgi būt kopā, atpūsties, padauzīties, 
izdarīt kādas blēņas, lai vēlāk visiem kopā 
ir ko atcerēties.

Turpinājums no 1.lpp. “Verot vaļā dziesmu skreini, aizvada etnogrāfiskā ansam-
bļa “Benislava” 30 gadu jubileju “

Atklāta fotogrāmata “Latgalietis 
XXI gadsimtā”

No kreisās: jānis Rakstiņš, Daiga Moroza, Igors Pličs, Alise Romāne.

Preiļos, 3. Maijā, Latgales simtgades kongresa programmā, ar 
vairākiem pasākumiem tika prezentēta fotogrāmata “Latgalietis 
XXI  gadsimtā”, kurā   ievietoti   gan   profesionāļu,  gan  amatieru 
darbi.
         Grāmatas idejas autors ir fotogrāfs Igors Pličs, tās tapšanai tika 
rīkots īpašs fotokonkurss. No iesūtītajām 130 autoru 2 618 fotogrāfi-
jām žūrija, kurā darbojās māksliniece Daina Salmiņa, Rēzeknes teh-
noloģiju akadēmijas docētājs, dizainers Ēriks Zlatkus, Preiļu kultūras 
centra māksliniece Silvija Berezovska, Rēzeknes novada mājas lapas 
redaktore, dzejniece Anna Rancāne, Daugavpils fotokluba “Ezerzeme 
F” vadītājs Linards Onzuls, Daugavpils universitātes docents Valentīns 
Lukaševičs, Krāslavas foto mākslinieks, Ukrainas foto mākslinieku 
savienības biedrs Anatols Kauškalis, atlasīja darbus gan grāmatai, gan 
ceļojošai fotoizstādei.
          “Ar  savu arodu, ar saviem biedriem - fotogrāfiem gribam sumināt 
Latgales simtgadi ar skaistu albumu. Mūsu mērķis bija parādīt mūsu 
dzimtenes, mūsu Latvijas, šoreiz Latgales cilvēkus, jo tā ir viena no 
galvenajām valsts vērtībām,” stāsta fotogrāfs Igors Pličs. 
       Lepojamies  arī  ar  Rugāju novada aktīvistiem, kuri piedalījās 
konkursā   un   iesūtīja   fotogrāfijas   grāmatai.  Fotogrāmatā  “Latgalie-
tis XXI gadsimtā” ir publicētas arī Daigas Morozas, Jāņa Rakstiņa un 
Marutas  Kalnējas  fotogrāfijas,  taču  daudzas  rugājiešu  fotogrāfijas  ir 

Foto: no personīgā arhīva

Agrita Luža
Rugāju novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Izmantota informācija arī no interneta ziņu portāla www.delfi.lv

Skaistajā jubilejā ciemiņus sumināt 
ieradās ar Lazdukalna bibliotēkas vadītā-
ja Ligita Kalnēja, pastāstot, ka ansamblis 
vienmēr ir atsaucīgs un sadarbojas ar 
bibliotēku. “Kā bibliotekārei pienākas, 
zinu daudz stāstus un pasakas, un šajā 
jubilejas reizē, domājot par dāvanu, 
ienāca prātā Karlsons, tāpēc nesu jums 

nevis vienu torti un trīsdesmit 
svecītes, bet gan trīsdesmit kūkas 
un   vienu   sveci!”.   Savukārt   dra-
matiskais kolektīvs “Zibšņi” 
kopā ar vadītāju Arnitu Rakstiņu, 
dziedātājiem veltīja pašu sacerētu 
dziesmu un dāvināja īpaši jubilejai 
veltītus pūšamos instrumentus.

       Ansambļa vadītāja Regīna Čudarāne, pasakoties atbalstītājiem, saviem 
dziedātājiem un mīļajai meitai Daigai, kura palīdz arī ansambļa vadīšanā, veltīja 
vislielāko paldies arī Rugāju novada Kultūras nodaļai par ilgo sadarbību un to, 
ka pateicoties uzņēmībai rakstīt projektu, ansambļa dalībnieki, jau īpašajā jubi-
lejas pasākumā, varēja priecāties par jaunajiem tērpiem.
       Etnogrāfiskais ansamblis “Benislava”, tā pastāvēšanas laikā, ir ieman-
tojis daudz draugu, un uz jubileju bija ieraudušies arī ciemiņi no Bērzpils, 
Briežuciema, Tilžas, Eiropas deju dāmu kopa “Tonuss”, Rugāju novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks Andris Leons, prāvests Oļģerts Misjūns, sakot paldies 
par saritinātajām dziesmām trīsdesmit brīnišķīgos un skanīgos kamolos.

iekļautas arī grāmatas bukletā. “Pasākums  bija  pārdomāts,  bija ieradušies gan pašvaldī-
bu priekšnieki, gan 12. Saeimas deputāti. Pasākuma dalībniekus uzrunāja arī pats 
grāmatas autors Igors Pličs, stāstot par grāmatas tapšanu, kā arī režisors Jānis Streičs, 
kurš ar humoru pasniedza interesantus stāstus par Latgali. Katrā ziņā esmu priecīgs, 
ka grāmatā ir tikušas rugājiešu fotogrāfijas. Pieļauju domu, ka, ja būtu iesūtījuši vairāk 
bilžu, tad grāmatā arī būtu redzamas vairāk, bet mērķis priekš šīs grāmatas temata ir 
sasniegts,” pastāstīja viens no pasākuma dalībniekiem Jānis Rakstiņš, pieminot arī to, 
ka nu jau norisinās jauns konkurss, kurš aicina iesūtīt bildes ar Latgales dabas ainavām, 
kuras tiks apkopotas grāmatā, kura tiks veltīta Latvijas simtgadei.

Foto: Agrita Luža
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Norisinājies tūrisma ceļveža 
“Lubāna ezera noslēpumi 2017” 
atklāšanas pasākums

Agrita Luža
Rugāju novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

      Zvejnieku sētas saimnieki Anna un Jānis Macāni bija parūpē-
jušies par to, lai ciemiņi viesošanās laikā gūtu tikai pozitīvas emoci-
jas. Saimniece Anna, kura ir lietpratēja Latgales kulinārā mantojuma 
tradīcijās un sniedz gida pakalpojumus pa Īdeņas zvejniekciemu un 
Teirumnieku purva taku, bija sarūpējusi gardu zivju zupu, savukārt 
saimnieks Jānis, kurš ir slavens ar savām žāvētajām zivīm, rūpējās 
par humora pilniem stāstiem saistībā ar Lubāna apkārtnes vēsturi.
     “Mūsu mājā, pagājušajā gadā, apgrozījās četri tūkstoši cilvē-
ku no visdažādākajām pasaules malām – Eiropas valstīm, no Sin-
gapūras, Jaunzēlandes, Austrālijas, Japānas. Un ziniet, viņi mums 
māca savādāk domāt, jo viņiem patīk mūsu daba. Viņi to visu tik ļoti 
novērtē, saka, ka pat saulriets pie mums ir savādāks un skaistāks!” 
pastāstīja J. Macāns, atzīstot, ka beidzot ir iemācījies arī palielīties 
ar savu darbu. Savukārt Madonas novada pašvaldības tūrisma darba 
organizatore Sanita Soma, prezentējot tūrisma ceļvedi, pateicās visu 
novadu pašvaldībām, kuras ir radušas līdzekļus,    lepojas   un    at-
balsta    savus   novada   iedzīvotājus un uzņēmējus. “Salīdzinājumā 
ar pagājušo gadu, ceļvedis vizuāli ir saglabājies gandrīz tāds pats, 
tikai šogad nav akcijas. Šogad ceļvedis ir izdots divās valodās – lat-
viešu un angļu valodā. Kas attiecas uz jaunumiem šī gada ceļvedī, 
tad apkārt Lubāna ezeram ir iezīmēts velomaršruts, taču plānojam at-
jaunot arī maršruta marķējumu. Esmu atzīmējusi putniem nozīmīgās 
vietas, kas ir arī Natura teritorijas. Ceļvedī šogad ir redzami lielāk-
ie pasākumi, kas notiek katrā novadā, tāpēc tas ir ērti tūristam, jo 
viņš vienkopus var redzēt, kas notiek reģionā viņa ceļojuma laikā. 
Patīkami, ka esam iekļāvuši vēl piecus jaunus objektus un tagad tie 
ir jau trīsdesmit. Ceļotājiem būs iespēja vērot putnus un šo iespē-
ju nodrošinās Lubāna mitrāja informācijas centrs. Balvu novadā ir 
iekļauts Ičas apmetnes ciems no Bērzpils, bet no Lubānas novada 
klāt ir nākusi lauku māja “Zvaigznīte” Aiviekstes krastā, kur piedāvā 
arī dažādu sieru siešanu un degustēšanu. Jaunums no Lubānas pilsē-
tas – Lubānas vīnotava, kuras saimnieks ir vīndaris Oskars Žvagiņš, 
kā arī ceļvedim pievienojas Rugāju novada briežu dārzs “Mežsētas”, 
ar ceļvedi iepazīstināja S. Soma.

Ģimenes diena kopā ar Rīgas 
Evaņģēlisko draudzi

Agita Kukurāne 
Rugāju novada vidusskolas 1. klases 

audzinātāja

Foto: Ieva Sīle

jāatzīst, ka nu jau lielākā daļa Rugā-
ju novada vidusskolas skolēnu savas 
skolas gaitas 1. klasē uzsākuši saņemot 
skaistu dāvanu- skolas somas, piepildī-
tas ar skolēnu darba piederumiem, ko 
ar sirsnību un dāsnumu  sarūpējuši Rī-
gas Evaņģēliskās draudzes locekļi. Bet 
nu, jau piekto gadu pēc kārtas, 1.klas-
es bērni mācību gada beigās saņem vēl 
vienu skaistu dāvinājumu- pilnībā ap-
maksātu ekskursiju uz Rīgu, kas sevī 
iekļauj īpašas pusdienas un atrakciju    
atpūtas    centrā    „Lido’’, baznīcas ap-
meklējumu un viesošanos draudzē, kā 
arī ekskursiju Vecrīgā.
        Mūsu viesošanās Rīgā šogad no-
tika īpašā svētdienā-Mātes dienā. Tādēļ 
mācītājas Ievas Puriņas dievkalpojumā 
teiktie vārdi par ģimenes stiprumu, vecā-
ku lomu mūsu katra dzīvē uzrunāja jo   
īpaši.    Vēlāk,     kopējā     tējas   pēcpus-
dienā, mūsu  bērni pastāstīja arī par sevi, 
savām ģimenēm, vecākiem. Pavadīja lai-
ku sarunās un kopīgi izdziedātās latviešu 
tautas dziesmās, bija patiesi mīļi un sirsnī-
gi uzņemti. Viesošanās noslēgumā katrs 
bērns saņēma dāvanu - skaisti darinātu 

grāmatzīmi ar eņģelīti.        Diena turpinājās ar 
ekskursiju Vecrīgā, kur Rutas kundze aizrau-
jošos nostāstos atklāja daudzus senās pilsētas 
noslēpumus. Līvu laukumā atradām vietu, kur 
plūdusi sen zudusī Rīdzenes upīte. Apskatī-
jām barikāžu laika piemiņas zīmi un Saeimas 
namu,Pulvertorni un Doma laukumu. Ize-
jot cauri šaurākajai  Vecrīgas ielai nonācām 
Rātslaukumā. Skatījām Melngalvju namu un 
Pēterbaznīcu. Pārrunājot ekskursijas iespai-
dus, bērni atcerējās gan Trokšņu ielas stāstus, 
gan Melno kaķi uz ģildes jumta, stāstu par 
seno bendi un viņa meitiņu. Daudzi atzina, ka 
pirmo reizi ir bijuši baznīcā un stāvējuši pie 
Brīvības pieminekļa. 
        Visas dienas garumā ar mums kopā bija 
Dzintras  un  Ingas  kundzes, kas ar lielu sirs-
nību  rūpējās par mums un atbildēja uz 
daudzajiem bērnu jautājumiem.  Bērni patiesi 
priecājās satiekot prāvestu Klāvu Bērziņu, jo 
tieši viņš kopā ar Dzintru Bungs rudenī mēro-
ja ceļu uz Rugājiem un viesojās mūsu klasē. 
Patīkamās emocijas un jaunie iespaidi nesuši 
vēl  kādu  brīnišķīgu  gaismas staru mūsu bēr-
niem un viņu vecākiem. Gaismas un siltuma 
staru no sirds uz sirdi. 

9. maijā, zvejnieku sēta 
“Zvejnieki” pie Lubāna 
ezera, uzņēma ciemiņus 
no visām šī ezera pusēm. 
Sešu novadu Lubānas no-
vada, Rēzeknes novada, 
Balvu novada, Rugāju 
vada, Varakļānu novada,

Madonas novada un pārstāvji tika 
aicināti piedalīties tūrisma ceļveža 
“Lubāna ezera noslēpumi 2017” at-
klāšanas pasākumā.

Bibliotēku nedēļas aktivitātes 
Lazdukalna bibliotēkā

Ikgadējās bibliotēku nedēļas ietvaros Lazdukalna bibliotēka 
rīkoja virkni pasākumu dažādām lietotāju grupām.
      Bibliotēku nedēļa iesākās ar akciju “ Grāmatas otrā elpa”, kuras 
laikā ikviens interesents tika aicināts dāvināt bibliotēkai grāmatas 
un žurnālus. Liels paldies visiem, kas atsaucās šim aicinājumam, tie 
ir Arnis Gabrāns, Nauris Gekišs, Maruta Kalnēja un īpašs paldies 
Irēnai Svilānei par bagātīgo grāmatu dāvinājumu. Pateicoties Jūsu

Ligita Kalnēja
Lazdukalna bibliotēkas vadītāja

dāvinājumiem bibliotēkas grāmatu plauk-
tus kuplinās vairāk kā divdesmit grāma-
tas, kas noderēs gan interesantai brīvā 
laika pavadīšanai, gan arī sniegs padomus 
veiksmīgas savas dzīves veidošanai.
   21. aprīlī bibliotēkā notika, Lauku at-
tīstības konsultantes Veltas Leones noor-
ganizētā,  LAD   konsultāciju   diena  bib-
liotēkā par platību maksājumu 
aizpildīšanu, konsultācijas un palīdzību 
dienas garumā saņēma 22 interesenti.
    28. aprīlī bibliotēkā darbojās radošā 
darbnīca “ Grāmatzīme tavai grāmatai”, 
kuru vadīja skolotāja Iveta Useniece, ra-
došo darbnīcu apmeklēja un grāmatzīmes 
izgatavoja 32 skolēni, lai nebūtu drūz-
mēšanās skolēni bibliotēku apmeklēja pa 
klašu grupām sev atvēlētajā laikā. Par šo 
pasākumu stāsta 4. klases skolniece Dace 
Grāvīte: “ 28. aprīlī Lazdukalna bibliotēkā 
notika     radošā     darbnīca “Grāmatzīme 
tavai    grāmatai”.    Šo   darbnīcu   vadīja 
bibliotekāre Ligita un skolotāja Ive-
ta. Darbnīcā varēja izgatavot dažādas 
grāmatzīmes. Dažas grāmatzīmes bija 
saistītas ar Māmiņu dienu, citas tika 
laminētas, pītas un locītas. Šī darbnīca 
mudināja bērnus un jauniešus būt sau-
dzīgiem pret grāmatu, nelocīt un neizdarīt 
nekādas atzīmes uz grāmatas lapām. 

Visiem    sanāca   un     jaukas    grāmatzīmes.   
Katram,      kurš       gatavoja      grāmatzīmes 
bibliotekāre pasniedza Pateicību par aktīvu 
piedalīšanos grāmatzīmju gatavošanā. 
       Bibliotēku nedēļas aktivitātes noslēdza 
1. klases ekskursija uz bibliotēku “ Gribu būt 
lasītājs”, bibliotēku 2. maijā apmeklēja pieci 
skolēni un audzinātāja. Skolēni uzzināja daudz 
jauna par bibliotēku, tās izmantošanas notei-
kumiem, to kā bibliotēkā  izkārtotas grāmatas 
un cik daudz to ir. Kopīgi tika nosvērta lielākā 
un mazākā grāmata, kas atrodas bibliotēkā, kā 
arī apskatīts kādas formas ziņā daudzveidīgas 
grāmatas ir bibliotēkas fondos. Uzzināja kā 
pareizi jānoliek plauktā izņemtā grāmata un 
to, ka grāmatām nemaz nepatīk būt netīrām 
un sasvītrotām. Tika minētas burtiņu mīklas 
no grāmatiņas “ Bilžu mīklas” un izspēlētas 
spēles.   Bibliotekāre   visiem  dāvināja  “Bib-
liotēkas mājiņas”, kuras apskatot varēja uz-
zināt bibliotēkas darba laiku un to, kas patīk 
un kas nepatīk grāmatām, kā arī katrā mājiņā 
bija noslēpies salds našķis. Bibliotekāre cer, 
ka šīs klases skolēni tagad būs ne tikai čakli 
bibliotēkas  lasītāji,  bet arī pratīs saudzīgi ap-
ieties ar grāmatām.
         Paldies visiem, kas palīdzēja organizēt 
un    ar    savu    līdzdalību    atbalstīja   biblio-
tēku nedēļas pasākumus. Lai Jums daudz 
košu mirkļu un labestīgu cilvēku līdzās!

Foto: no personīgā arhīva
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“Lai nekas nebūtu 
vien tukši un ārēji”

Agrita Luža
Rugāju novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste
No šī gada 3.jūnija, Rugāju 
novada muzejā, būs skatāma 
IRēNAS PAIDERES dzimtas 
izstāde “Dzimtas rakstu raks-
ti”.  “Izjūtu Laika un Notikumu 
paātrinājumu, kad šķiet – par 
katru cenu jāpaspēj sadzirdēt, 
pierakstīt, apkopot. jo cilvēki ai-
ziet. Bet tas nozīmē – aiziet lik-
teņi, atmiņas, padoms un gudrī-
ba…” tā intervijas sākumā teiks 
I. Paidere, kura kopā ar ģimeni ir 
paveikusi nozīmīgu darbu savas 
dzimtas izpētē. Viens no darbiem,  
ar  kuru  lepoties, ir arī savas - Pai-
deru dzimtas ģerbonis. “Dzimtas 
ģerbonis simbolizē dzimtas kopē-
jo pasaules redzējumu, vērtības, 
piederības izjūtu savai zemei, 

tautai un dzimtai. Pūšot lieliem 
pasaules vējiem, mums ir va-
jadzīgs vairogs, vējtveris, zīme 
dzimtai, kas apvieno mūsu do-
mas, sapņus, pagātni, tagadni un 
mūs, kopā darot stiprākus, virza 
uz nākotni.“ Tāda šķiet arī in-
tervijas varone - ar nelaužamu 
apziņu par piederību savai 
dzimtai. Ar tādu eneģiju, kura 
iedvesmo meklēt atbildes pat uz 
vissarežģītākajiem jautājumiem, 
jo kas zina - varbūt tieši vienas, 
piecu vai spetiņu paaudžu at-
stātais mantojums sevī glabā ko 
ļoti īpašu.  

Kad un kā radās doma par savas 
dzimtas pētīšanas darbiem? 

Interese  par  dzimtas  vēstures  izpē-
ti,  par  savām  saknēm,  pie  manis  
atnāca sasniedzot zināmu briedumu, 
kad pašai jau bērni lieli, aug maz-
bērni un mazmazbērni, kad zaudēti 
vecvecāki, vecāki. Nāk apjausma, 
ka nav vairs kam pajautāt, kas bija 
tas onkulis vai tante, kad un kā ir 
notikuši konkrētie notikumi. Izjūtu 
Laika un Notikumu paātrinājumu, 
kad šķiet – par katru cenu jāpaspēj 
sadzirdēt, pierakstīt, apkopot. Jo cil-
vēki aiziet. Bet tas nozīmē – aiziet 
likteņi, atmiņas, padoms un gudrība. 
Mans gadījums ir veiksmes stāsts, jo 
mana mamma Paulīna agrāk daudz 
stāstīja par mūsu dzimtu. 

Arī šodien jums ir kam pajautāt 
faktus par dzimtas vēsturi?

Mammas māsas Anzelma Ivanāne 
un Antoņina Grāvere labprāt dalās ar 
nevainojamām un plašām zināšanām 
dzimtas koka tālajos senčos. Interesi 
par dzimtas vēstures izpēti atbalstī-
ja un šajā procesā aktīvi iesaistījās 
visi mani tuvākie radi - brālis Pēteris 
Pošivs, manas meitas, brāļu bērni un 
citi radinieki. 

Dzimtas vēstures izpēte ir ļoti 
svarīgs un apjomīgs darbs.

Mēs visi dzimtas vēstures izpētē 
saskatām lielāku jēgu. Izzinot savas 
ģimenes vēsturi, mēs noteikti varam 
labāk izprast paši sevi. Dzimtas pēt-
niecība ļauj labāk izprast Latvijas 
vēstures līkločus un to, kā šie līkloči 
ir ietekmējuši mūsu senču likteņus. 
Turklāt, es domāju, mums vajag 
atstāt pēcnācējiem senču pieredzes 
lādi, gudrības aku, kur pavērties, 
pasmelties, kad grūti, kad trūkst 
spēka. Jā, un arī tad, kad priecīgi un 
gaiši! 

Irēna Paidere blakus savas dzimtas ģerbonim. 2016.gada augustā dzimtas 
ģerbonis tika izvērtēts un akceptēts Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa iz-
veidotajā Valsts heraldikas komisijā. Kultūras ministre deva noslēdzošo ap-
stiprinājumu, informācija par ģerboņa reģistrāciju tika publicēta laikrakstos 
“Latvijas Vēstnesis”, “jurista Vārds” un ieguva de facto un de iure statusu.

“Dzimtas pētniecība ļauj labāk izprast 
Latvijas vēstures līkločus un to, kā šie līkloči ir 

ietekmējuši mūsu senču likteņus. 
Turklāt, es domāju, mums vajag atstāt 

pēcnācējiem senču pieredzes lādi, gudrības aku, 
kur pavērties, pasmelties, kad grūti, kad trūkst

 spēka. jā, un arī tad, kad priecīgi un gaiši!” 

un sadarbojoties ar praktiskās heraldikas 
dižmeistariem, tika izveidots mūsu 
dzimtas ģerbonis. 2016.gadā augustā 
dzimtas ģerboni izvērtēja un akceptē-
ja Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
izveidota Valsts heraldikas komisija, 
Kultūras ministre deva noslēdzošo ap-
stiprinājumu, informācija par ģerboņa 
reģistrāciju tika publicēta laikrakstos 
“Latvijas Vēstnesis”, “Jurista Vārds” 
un ieguva de facto un de iure statusu.

Kas ir tas, kas varētu raksturot jūsu 
dzimtu? 

Savos senčos un pēcnācējos es varu 
vērot kopēju iezīmi: mūsu dzimtas 
ļaudīm ir bijis svarīgi piedomāt pie tā, 
lai nekas nebūtu vien tukši un ārēji, bet, 
lai būtu dziļāk, vairāk iekšēji. Viscaur ir 
jūtama uzņēmība, mērķtiecība un rūpes

par nemitīgu pašizaugsmi. Katrs dzimts 
cilvēks ir bijis un ir, kā pasaule pasaulē. 
Darbs ir veidojis mūsu pašcieņu un sta-
bilitāti. Ir izteikta vēlme izzināt pasauli, 
sevi, savu vietu pasaulē.

Padalieties ar jūsu dzimtas intere-
santākajiem faktiem. 

Manuprāt, mūsu dzimtā ļoti intere-
santas ir pēctecības līnijas. Piemēram, 
daiļamatniecība. Mana vecvecmamma 
Tekla Grāvīte –Briede bija rokdarb-
niece, vectēvs Kazimirs Kaļva – drēb-
nieks, vecmamma Anete Kaļva - šuvēja 
un izcila rokdarbniece. Mana mamma 
Paulīna Pošiva (Kaļva) un viņas māsas 
Anzelma Ivanāne un Antoņina Grāvere 
– tautas daiļamata meistares. Mamma 
auda ļoti krāšņas segas, galdautus, pala-
gus. A. Ivanāne darina tautas tērpus. 

jūs veidojat arī lielo dzimtas 
koku?

Dzimtas izpētē mēs izmanto-
jām mutvārdu liecības (radu at-
miņas), rakstītos avotus (laulības, 
dzimšanas un miršanas apliecības, 
pases, izrakstus no arhīviem, 
dzimtsarakstu nodaļām, pagastu 
padomēm u.c.) un monumentālos 
avotus (kapu pieminekļus). Visa in-
formācija tika apkopota, digitalizēta 
un šobrīd ir izveidota ciltskoka dia-
gramma, kurā iekļautas 7 paaudzes, 
informācija kopskaitā par 1009 per-
sonām un izdota Dzimtas grāmata 
2 sējumos. Šobrīd tiek strādāts arī 
pie fotogrāfiju digitalizācijas un 
perspektīvā tiks izdota arī Dzimtas 
fotogrāmata. Jāpiebilst, ka darbs 
pie dzimtas vēstures izpētes un cilt-
skoka pilnveides turpinās. Veicam 
arī Baznīcu grāmatu, pagastu valžu 
fondu, dvēseļu revīziju jeb tautas 
skaitīšanas dokumentu izpētes, kas 
ir laikietilpīgs process un šī darba 
rezultāti būs redzami tikai nākotnē. 
Domāju, ka dzimtas ciltskoks – tā ir 
mūsu Dzīvā vēsture tik ilgi, kamēr 
mēs šo ciltskoku nododam tālāk 
saviem pēctečiem. 

Pastāstiet, lūdzu, par jūsu dzim-
tas ģerboni. 

Izzinot dzimtas koku un pētot dzim-
tas vēsturi, mēs nonācām pie dzim-
tas ģerboņa. Ģerboņa izveidei nav 
nepieciešami nedz karaliski radi, 
nedz augsti tituli. Dzimtas ģerbonis 
simbolizē dzimtas kopējo pasaules 
redzējumu, vērtības, piederības iz-
jūtu savai zemei, tautai un dzimtai. 
Pūšot lieliem pasaules vējiem, 
mums ir vajadzīgs vairogs, vējtver-
is, zīme dzimtai, kas apvieno mūsu 
domas, sapņus, pagātni, tagadni un 
mūs, kopā darot stiprākus, virza 
uz nākotni. Trīs gadu garumā, 
iedziļinoties heraldikas vēsturē 

Foto: no personīgā arhīva
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A. Grāvere ir balto smalko darbu izcila meistare. Arī mans vaļasprieks ir adīšana 
un tamborēšana. Jāpiebilst, ka visiem šis arods ir pastāvējusi līdzās pamatdar-
bam.  Senču prasmes daiļamatniecībā ir pārmantojušas arī manas meitas, manu 
brāļu meitas un mazmeitas. Piemēram, brāļa Pētera meitai Evitai Kapteinei 
rokdarbi ir viņas profesija. Mūsu dzimtā paaudzēs pārmantots, ir arī aktīvs un 
sportisks dzīvesveids, kurā šobrīd ir iesaistītas četras paaudzes. Mūsu dzim-
tas “Sporta čībiņu stāsts” 2014. gadā tika atspoguļots ekspozīcijā Liktens lietu 
muzejā un 2015.gadā Rugāju novada muzejā. Interesants, paaudzēs pārmanto-
tas ir arī zemkopības, militārā un citas jomas.

jūnija sākumā Rugāju novada muzejā tiks izstādīta jūsu dzimtas izstāde 
“Dzimtas rakstu raksti”. Ko mēs tajā varēsim apskatīt? 

Izstādē ir eksponēts dzimtas senču un pēcnācēju (manas vecvecmammas, 
vecmamas, vectēva, mammas, mammas māsu, mans, manu bērnu, mazbērnu, 
mazmazbērnu, brāļu un brāļu bērnu, mazbērnu un jau arī viņu ģimeņu) ne-
materiālais kultūras mantojums, kas atspoguļo vienas dzimtas stāstu dažādos 
laikos un jomās. Tā ir raudzīšanās pagātnē ar cieņu, pietāti, godinot to labo, 
kas mums bijis, ko esam sasnieguši, panākuši, izcīnījuši paši savām rokām un 
sirdīm. Starp interesantākajiem eksponātiem varu minēt, senas dzimtas lūgšanu 
grāmatas, senču darbarīkus, 100 gadīgus rokdarbus, austus, tamborētus, adītus, 
izšūtus rokdarbus, Latvijas Valsts prezidenta dāvanu, Saeimas un visu ministriju 
apbalvojumus, sporta balvas un daudz ko citu.

Vai esat guvusi kādu būtisku atziņu, pētot savu dzimtu? 

Raugoties plašāk, dziļāk, no ezotēriskā skatupunkta, – mēs, te dzimušie un au-
gušie, esam tie paši, kas šeit dzimuši, auguši un aizgājuši veļos sendienās. Mēs 
esam tie, kas bijām vakar, un mēs esam tie, kas būsim rīt. Mēs pārdzimstam, 
pārmantojamies, pārtinamies kamolos… Tas, kādi mēs bijām vakar, nosaka to, 
kādi esam šodien un būsim rīt, bet katra nākotne sākās šodien un to nosaka arī 
devīze mūsu dzimtas ģerbonī.

jūsu dzimtas un Rugāju novada vārds Latvijas valsts simtgades kontek-
stā ir izskanējis Latvijas televīzijā, Latvijas radio, presē, Latvijas valsts 
simtgades mājas lapā, Latgales kongresā un citur. Ko jūs varētu novēlēt 
Latvijai valsts simtgades svētkos? 

Es domāju, mums visiem daudz darāmā stāv priekšā, lai turpinātu veidot valsti, 
ar kuru visi mēs varētu būt lepni. Iesim un darīsim, jo mēs to varam un spējam! 
Es ticu Latvijas nākotnei un novēlu darīt katram visu iespējamo, lai Latvija 
pastāvētu mūžīgi.

“Mēs esam tie, kas bijām vakar, un mēs 
esam tie, kas būsim rīt. Mēs pārdzimstam, 
pārmantojamies, pārtinamies kamolos… 

Tas, kādi mēs bijām vakar, nosaka to, kādi 
esam šodien un būsim rīt, bet katra nākotne 

sākās šodien...”

Irēna Paidere strādājot pie dzimtas ciltskoka izpētes un izveidošanas.

Irēna Paidere pasniedz dzimtas ģērboni ģērboņa mantiniecei Daigai Brez-
inskai un viņas ģimenei.

Piedalīties Latgales kongresa pasākumos tika aicināta arī Irēnas Paideres 
dzimta no Rugājiem. 

Irēna Paidere pasniedz dzimtas ģērboni ģērboņa mantiniekam Aigaram 
Pošivam un viņa ģimenei.

INTERVIjA

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva

Foto: no personīgā arhīva



16 “KURMENĪTE” 2017. gada maijswww.rugaji.lvDAŽĀDI

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.

Rugāju novada Augustovas svētās Elizabetes 
Romas katoļu draudzes organizētie „Baznīcu 

nakts” pasākumi 2.jūnijā
Sirsnīgi sveicam Māri un Eviju Vilkastes 

dēliņu auklējot!

Vismīļākie sveicieni Armandam Miščenko 
un Alisei Melnei meitiņu audzinot!

Rugāju novada dome 

PAZIŅOJUMS SENIORIEM, KAM 60 UN VAIRĀK!

EKSKURSIJA 13.07.-14.07.
Ekskursijas 1. diena

Izbraukšana plkst. 6:00 no Rugājiem (pieturā) 
Maršruts - RUGĀJI-RĪGA-BROCĒNI-SALDUS-AIZPUTE.

Nakšņošana Cīravas profvidusskolas dienesta viesnīcā.
Ekskursijas  2. diena

PĀVILOSTA-LIEPĀJA-LIETUVAS augšdaļa-mājupceļš. 
Līdzi jāņem laba oma, možs garastāvoklis, stipra veselība, 

pensionāru apliecība un 35 eiro. Pieteikšanās līdz 1.jūlijam.
Pie Zinaidas t.26307184; Nellijas t.28458880. Vietu skaits ierobežots!

PASĀKUMI JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ 
RUGĀJU NOVADĀ

 No 3. jūnija Rugāju novada muzejā apskatāma Irēnas  
 Paideres dzimtas izstāde „Dzimtas rakstu raksti”.
 14. jūnijā plkst. 11.00 Komunistiskā genocīda upuru 
 piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis Rugāju skvērā.
 23. jūnijā ielīgosim Vasaras saulgriežus Lazdukalna Saieta 
 namā.
 15. jūlijā plkst. 11.00 Rugāju novada Bērnības svētki. 
 Aicinām piedalīties 2012.gadā dzimušos bērnus kopā ar 
 vecākiem un krustvecākiem.
 22. jūlijā plkst. 20.00 Rugāju novada Jaunības svētki. 
 Aicinām piedalīties 1999.gadā dzimušos jauniešus.
 30. jūnijā Lazdukalnā saieta namā notiks Ziemeļlatgales 
 uzņēmēju dienas aktivitātes, kuras noslēgsies ar vakara 
 koncertu un nakts balli kopā ar ansambli “Ginc & ES”.

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā Vasarsvētki 
2017. gada 3. jūnijā plkst. 18.00

Dievkalpojumi JŪNIJA mēnesī  prāvesta O.Misjūna 
vadītajās draudžu baznīcās

AUGUSTOVAS  Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
02.06. no plkst. 18.00 BAZNĪCU NAKTS PASĀKUMI
04.06. plkst. 12.00 mēneša I svētdiena. SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA 
(Vasarsvētki)
18. 06. plkst. 12.00 svinēsim KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASINS 
dienu (Sakramenta diena)
27.06. plkst. 19.00 Nemitīgās Palīdzības Dievmātes godināšanas svētki. 
Draudzes svētki. Piedalīsies vairāki priesteri, pēc Mises procesija. Svētk-
us kuplinās garīgo dziesmu vokālais ansamblis ”Almus.”
30.05. plkst.  9.00 Aizlūgums par Ziemeļlatgales lauksaimniekiem un 
uzņēmējiem.

RUGĀJU Romas  katoļu baznīcā
04.06. plkst. 14.00 mēneša I svētdiena. SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA 
(Vasarsvētki)
18.06. plkst.  14.00 svinēsim KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASINS 
dienu (Sakramenta diena)
SKUJETNIEKU  baznīciņā
03.06. plkst. 12.00 SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA (Vasarsvētki)

KAPUSVĒTKU LAIKI 
2017. GADĀ 

17.JŪNIJĀ
Plkst.12.00 – Sudarbes kapos
Plkst.14.00–Auškas kapos
Plkst.12.00–Dubļukalna kapos
Plkst.14.30–Reibānu kapos

1.JŪLIJĀ
Plkst.12.00-Bēržu kapos
Plkst.12.00-Golvoru kapos
Plkst.15.00-Cepurnieku kapos
Plkst.15.00–Putrānu kapos
Plkst.12.00 -Čušļu kapos
Plkst.15.00- Kraukļevas kapos

8.JŪLIJĀ
Plkst.12.00– Lieparu kapos
Plkst.14.00–Mastarīgas kapos
Plkst.16.30– Stāmeru kapos
Plkst.12.00– Cūkusalas kapos
Plkst.14.00– Vilkavas kapos

9.JŪLIJĀ
Plkst.14.30-Kaupiņu kapos
Plkst.16.00-Ķeiseļovas kapos
 
15.JŪLIJĀ
Plkst.12.00- Līdumnieku 
kapos
Plkst.14.30- Slavītu kapos

22.JŪLIJĀ
Plkst.16.00- Saksmales kapos

29.JŪLIJĀ
Plkst.12.00 – Upatnieku 
kapos
Plkst.13.30 - Silenieku kapos
Plkst.15.00 – Grūzīšu                    
kapos
Plkst.16.30 – Bolupes kapos

5.AUGUSTĀ
   Plkst.12.00 – Dekšņu kapos 
   Plkst.15.00 –Vārnienes kapos


