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Šī gada 17.
oktobris Eglaines skolā bija 
īpaši nozīmīgs - tika pacelts 
Eco Schools karogs. Lai iegūtu 
šo karogu, tika ieguldīts ļoti 
smags darbs triju gadu garumā. 
Pirmajā gadā skolēni mācījās, 
pētīja, brauca uz semināriem un 
darbojās saistībā ar meža tēmu. 
Otrā gada tēma bija enerģija, 
savukārt šogad tie ir atkritumi. 
Skola var lepoties ar šo kar-
ogu, jo tas ir ne tikai Latvijas, bet arī 
starptautiskā mērogā. Visa informācija 
bija jāsagatavo gan latviešu, gan angļu 
valodā, līdz ar to dokumentācija 
izveidojās apjomīga, tomēr tas vien-
nozīmīgi bija tā vērts. To, ka karogs ir 
godam nopelnīts, pierāda skolas foajē 
pie sienas pieliktie atzinības raksti, 
gan pagājušogad, gan šogad. Skolotāja 
Useniece atzina, ka ir bijusi vajadzī-
ga liela drosme, lai uzsāktu šādu 
programmu. Taču, kad mērķis tika 
sasniegts, tad priecājas gan skolēni, 
gan skolotāji. Dot savu svētību 
karogam bija ieradies arī prāvests 
Oļģerts Misjūns, kurš vēlēja izturību, 
un piekodināja neslinkot, lai karogs 

pie skolas būtu arī 
nākošgad. Savukārt 
skolas direktors 
atzina, ka sirdī ir 
milzum liels prieks, 
ka ir paveikts tik liels 
darbs. „Novērtējam 
iespēju, ka varē-
jām ciemoties arī 
citās EKO skolās, 

un kopā ar citiem mācīties, domāt 
un dzīvot zaļi, kā arī to visu mācīt 
citiem. Paldies jāsaka arī Rugāju 
novada domei, kura vienmēr sper 
soli pretī un sniedz gan morālu, 
gan finansiālu atbalstu.” Latgalē ir 
salīdzinoši maz EKO skolu, tāpēc 
Eglaines skola var būt lepna, ka ir 
viena no tām. Atbildīgajā karoga 
pacelšanas procesā katrs klātesošais 
varēja pielikt savu roku. Pasākuma 
izskaņā skolotāja Anita Stalidzāne 
sniedza visiem krāsainas kļavu 
lapas, uz kurām visi rakstīja kādu 
„zaļo” apņemšanos. Kā 
pieaugušie,tā bērni tās nolasīja skaļi 
un apņēmās izpildīt. „EKO loģika, 
EKO pārtika, EKO transports, EKO 
mēs!” – savu apņemšanos skaļi 
izteica skolas audzēkņi. 
Pēc karoga pacelšanas, skolēni 
devās uz EKO diskotēku 
Lazdukalna Saieta namā.

TEKSTS, FOTO: AGRITA LUŽA

Prāvests Oļģerts Misjūns 
dod svētību karogam



Domes ziņas

Priekšsēdētājas sleja
“Kurmenīte“ 10.2014

Rugāju novada domes 2014.gada 
16.oktobra sēdes lēmumi

Par kustamās mantas „traktora piekabe-cisterna HTS 
100” izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apstiprināt kustamās mantas „traktora piekabe-cisterna HTS 
100” (reģistrācijas Nr. P2689LT) izsoles rezultātus, nosakot 
par izsoles uzvarētāju Ati Ozoliņu, kas izsolē nosolījis 
augstāko cenu EUR 1 067,11 (viens tūkstotis sešdesmit 
septiņi euro un 11 centi).

Par līdzfinansējuma samazināšanu projektam „Nāc un 
dari, jo Tu vari!”

 Projektam „Nāc un dari, jo Tu vari!” piešķirto pašvaldības 
līdzfinansējumu EUR 3256,00 samazināt par EUR 338,43, 
apstiprinot pašvaldības finansējumu EUR 2917,57 (divi 
tūkstoši septiņpadsmit euro 57 centi) apmērā.

Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējums 3864 001 0148

Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 3864 001 
0148 platību no 0.7 ha uz 0.8513 ha.

Par nekustamā īpašuma ,,Sebeži” atsavināšanas 
ierosināšanu

Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Sebeži” ar 
kadastra apzīmējumu 3874 001 0024 – 9.99 ha platībā, kas 
atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā.

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu hokeja klubam 
„Lazdukalns”

Piešķirt finanšu līdzekļus hokeja kluba „Lazdukalns” dalībai 
2014./2015.gada Daugavpils pilsētas atklātajā hokeja 
čempionātā EUR 300 (trīs simti euro un 00 centi) apmērā.

Par Rugāju novada attīstības programmas 
2013.-2019.gadam aktualizācijas uzsākšanu

Nolēma uzsākt Rugāju novada domes attīstības programmas 
2013. – 2019.gadam aktualizāciju.

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

_______________________________________

Paziņojums par Rugāju novada attīstības programmas 
2013.-2019.gadam aktualizācijas uzsākšanu.

Ar Rugāju novada domes 2014.gada 16.oktobra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.11.,8.§) ir uzsākta Rugāju attīstības 
programmas aktualizācijas uzsākšana, kas norisināsies līdz 
2014.gada 18.decembrim. Attīstības programmas 
aktualizācijas izstrādes mērķis ir, aktualizēt Rugāju novada 
attīstības programmu, atbilstoši izmaiņām likumdošanā un 
precizēt mērķus, uzdevumus un rīcības, nodrošinot teritorijas 
ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību.

Pa košu lapu paklāju, pienācis oktobris. Mēnesis, kad jau dabā 
dzestrajos rītos vērojamas ziemas vēsmas, vakaros lūkojam pēc 
siltas tējas krūzes, un novērtējam, cik labi ir atgriezties siltās 
mājās. Aizvadītas vēlēšanas, paldies visiem, kas tajās piedalījās. 
Prieks, ka mūsu novadā esam pārliecinoši ZZS partijas 
atbalstītāji. Ar savu balsojumu esam apliecinājuši, ka 
uzticamies pārbaudītām vērtībām. Respektēju arī citu balsotāju 
izvēli, tagad tikai var vēlēt veiksmi, lai izdodas ātrāk nokom-
plektēt jauno valdības sastāvu, ko visi gaidām ar nepacietību. 
Nāk Mārtiņi, un ierasts, tāpat kā citu gadu, skolās notiks latviešu ieražu svētkiem par godu tirdziņi, dažādas 
aktivitātes. Līdz šim laikam apdarām visus lielos rudens zemes darbus, apkārtnes sakopšanu. 17.oktobrī 
Eglaines pamatskolā bija nozīmīga diena. Tagad skolas pagalmā mastā plīvo 3 karogi Latvijas, Latgales 
un EKO karogs. Skaisti zaļais, godam, smagā darbā nopelnītais karogs liecina par to, ka šajā skolā skolēni 
ikdienā mācās dzīvot, domāt par sakoptu, dabai draudzīgu vidi. Tas nozīmē, ka stāda kokus, piedalās  dažā-
dos mācību semināros par vides piesārņojumu, mācās škirot atkritumus. Esmu pārliecināta, ka aug jauna 
paaudze, kam būs svarīgi dzīvot sakoptā vidē. Oktobrī jau sākam gatavoties Lāčplēša dienai, Latvijas valsts 
dzimšanas dienai. Šogad abās novada skolās par godu Baltijas ceļam tika rīkoti pasākumi, lai iepazīstinātu 
skolēnus ar notikumiem, kas risinājās pirms 25 gadiem mūsu valstī. Vēlos atgādināt, aicināt māju īpašniek-
us neaizmirst par karogu izlikšanu svētku dienās. Savlaicīgi iegādāsim sarkanbaltās lentītes pašiem un mūsu 
bērniem. Būsim lepni, ka esam latvieši un esam Latvijas patrioti. Tiek plānotas dažādas ativitātes uz valsts 
svētkiem. Esiet aktīvi un apmeklējiet koncertus, lai radītu svētku noskaņu! Lai visiem novada ļaudīm sirdīs 
silts nāk novembris!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine
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Sociālie jaunumiPar izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2014.gada 
janvāra līdz 30.septembrim:
GMI(pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai) - 5865,00 EUR
Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei I gr.inv.,vientuļie 
pensionāri) – 2120,00 EUR
- Pabalsts veselības aprūpei – 10322,00 EUR
- Pabalsti ēdināšanai (brīvpusdienas) – 18297,00 EUR
- Pabalsts bāreņiem – 3785,00 EUR
- Pabalsts audžuģimenēm – 572,00 EUR
- Bēru pabalsti – 2850,00 EUR
- Dzimšanas pabalsti – 2645,00 EUR
- Pabalsts veicot sabiedriski derīgo darbu – 1594,00 EUR
- Pārējie pabalsti – 5242,00 EUR (ārkārtas situācijas, 
politiski represētās personas pabalsts, pēc soda izciešanas 
pabalsts)
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalsti-
em 2014.gadam – 77000,00 EUR
Izlietotie līdzekļi – 53292,00 EUR
   ____________________________________________

Sociālais dienests organizē Jauno vecāku atbalsta 
grupu, kurā aicināti piedalīties vecāki kopā ar saviem 
mazuļiem (līdz 1,5 gadiem). Līdz ar bērniņa ienākšanu 
ģimenē mainās ierastais ikdienas ritms, prioritātes un šīs 
pārmaiņas skar visus vecākus neatkarīgi no tā vai tas ir 
pirmais bērns vecākiem vai arī mājās mazuli jau gaida 
māsas vai brāļi. Tāpēc nodarbību laikā vecākiem būs 
iespēja pārrunāt aktuālus jautājumus par mazuļu 
attīstību, kopšanu un audzināšanu ar dažādiem 
speciālistiem un dalīties pieredzē ar citiem vecākiem. 
Grupas nodarbības notiks katra mēneša pirmajā treš-
dienā no plkst.10.00-11.00, Rugāju novada domes 
telpās, Kurmenes ielā 48, Rugājos. Pirmā tikšanās 
plānota 5.novembrī. Pieteikties grupai var pa 
tel.28303183 (Ginta). Grupa ir atvērta jauniem 
dalībniekiem un pievienoties tai var jebkurā laikā. Dalība 
Jauno vecāku atbalsta grupā ir bezmaksas.
   ____________________________________________

Atgādinām, ka šogad daudzbērnu ģimenes joprojām var 
saņemt dāvanu kartes norēķiniem par elektroenerģiju 
84,24 EUR apmērā. Pieteikties dāvanu kartei var jeb-
kurā Latvenergo klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot 
personu apliecinošu dokumentu, vai internetā www.e-lat-
venergo.lv.
   ____________________________________________
Vēlreiz gribam uzsvērt, ka trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas/ģimenes statusu var piešķirt tikai pēc tam, kad 
Sociālajā dienestā ir iesniegta šāda informācija:
•Ja ir algots darbs, tad izziņa par vidējo izpeļņu pēdējos 3 
mēnešos;

•Ja nav algota darba, tad ir jābūt reģistrētam 
NVA;
•Nepieciešams bankas konta izraksts;
•Informācija par citiem personas/ģimenes 
ienākumiem (Lauku atbalsta dienesta maksā-
jumi, ienākumi no saimnieciskās darbības, 
utt). Tikai pēc šo dokumentu iesniegšanas 
un izvērtēšanas tiks lemts par trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas/ģimenes statusa 
piešķiršanu vai atteikšanu.

Sociālās darbinieces

Pašvaldība aicina uzņēmīgus 
un radošus novada cilvēkus!

Rugāju novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļa un Lauku un 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs meklē novada 
iedzīvotājus ar drosmīgām  idejām, lai veicinā-
tu uzņēmējdarbību novadā un piesaistītu 
Latvijas valsts budžeta un Eiropas Savienības 
finansējumu. Viena no attīstības idejām, ko 
plāno uzsākt Rugāju novada pašvaldība sadar-
bībā ar uzņēmējiem  ir Rugāju bijušo darb-
nīcu teritorijas apsaimniekoša un pielāgošana 
uzņēmēdarbībai, piedāvājot atjaunot infra-
struktūru (apbūves vietu, komunikācijas, pie-
braucamos ceļus) jaunu ražotņu izveidošanai 
un/vai jaunu pakalpojumu sniegšanai.
Ja Jums ir ideja uzsākt jebkāda veida 
uzņēmējdarbību,  ja vēlaties, īstenojot savas 
biznesa idejas, sadarboties ar pašvaldību, 
aicinām tikties un apspriest ieceres īstenošanu 
ar Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju 
Loniju Melnaci (tālrunis 27 850 898, e-pasts: 
planotaji@rugaji.lv Rugāju novada domes 
ēkas 2.stāvā, Kurmenes ielā 48, Rugājos) vai 
Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra 
vadītāju Mārīti Orniņu (tālrunis 26 355 954, 
e-pasts: marite.ornina@rugaji.lv , Kurmenes 
ielā 36, pirmajā stāvā,  Rugājos). Lūgums 
tikšanos iepriekš pieteikt. 

Pašvaldības speciālisti  uzklausīs arī jebkuras 
citas uzņēmējdarbību veicinošas idejas, 
kuras ir svarīgas un aktuālas Rugāju 
novadam, un kuru ieviešanā pašvaldība 
varētu piedalīties, īstenojot atbalstošus 
projektus. Uz sadarbību! 

____________________________________
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Būsim atbildīgi! 
Pašvaldībā tiek apkopota dažāda informācija, arī 
par nesaņemtajiem līdzekļiem pašvaldības budžetā.  
Šobrīd, kad rit 2014.gada pēdējais ceturksnis, 
gribas aicināt pakalpojumu saņēmējus - fiziskas un 
juridiskas personas savlaicīgi veikt maksājumus 
par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī 
samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. 
Apkopojot informāciju par fizisku un juridisku per-
sonu  maksājumiem par pašvaldības sniegtajiem pa-
kalpojumiem, tādiem kā ūdensapgāde, kanalizācija, 
pašvaldības dzīvokļu īre, nerodas iepriecinoša aina. 
Ir pakalpojumu saņēmēji, kuri uzskata, ka gadiem

nav jāmaksā un nereaģē pat uz brīdinājumiem. Šī 
nauda pašvaldībai ir nepieciešama, lai varētu no-
drošināt šos pakalpojumus, piemēram, samaksāt par 
patērēto elektroenerģiju attīrīšanas iekārtās, remont-
darbu un regulāro apkopju veikšana, kā arī kredīta 
atmaksai par ūdenssaimniecības attīstības projekta 
realizāciju u.c. Nesaņemot maksājumus, nākas 
ņemt finansējumu, kas paredzēts citiem mērķiem 
budžetā. Tāpat uzlabojumu veikšanai pašvaldības 
mājās (dzīvokļos), ir nepieciešams saņemt īres 
maksas. Katrs īpašnieks, iznomājot savu īpašumu, 
vēlas saņemt nomas maksu, līdzīgi ir ar pašvaldību 
dzīvokļiem.

Apkopojot parādus (EUR) uz 2014.gada 30.septembri, situācija ir sekojoša:

Ņemot vērā pašvaldības budžeta lielumu, parāda 
summa nav maza, tas ir EUR 28 730,20.  Ko lai 
šajā gadījumā saka, iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku 
teritorijā un viensētās? Viņiem nav tādas iespējas 
saņemt pakalpojumus (ūdeni, kanalizāciju) un ne-
maksāt. Tāpēc, cienot šos cilvēkus, aicinām laicīgi 
norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. 
Kā viena no problēmām bija norēķini par atkritu-
mu izvešanu, tāpēc pašvaldība izvēlējās variantu, 
ka par atkritumu izvešanas pakalpojumu ir atbildīgs 
katrs pats, slēdzot līgumu ar pakalpojuma 
sniedzēju.  Bet parādi pašvaldībai palika… 
Tāpat aicinājums ir samaksāt arī nekustamā 
īpašuma nodokli. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 
15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas 
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. 
Nodokli var maksāt arī avansa veidā. Nekustamā 
īpašuma nodoklis ir obligāts maksājums, kas 
īpašniekam jāmaksā pašvaldībai, kuras teritorijā 
atrodas nekustamais īpašums. Likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmā daļa 
paredz, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu 
deklarācijai, kā arī citiem dokumentiem par maksā-
jumiem budžetā, kuri nav samaksāti likumā 
noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma 
naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu 
administrācija piedzen bezstrīda kārtībā. Jau 

2014.gada pavasarī tika  sūtīti brīdinājumi par 
parāda un nokavējuma naudas nomaksu nodokļu 
maksātājiem, kuriem bija uzkrājušās lielas summas. 
Nesaņemot samaksu, tika uzsākta parādu piedziņa. 
Tāpēc ir aicinājums laicīgi maksāt nekustamā 
īpašuma nodokli, jo par katru nokavēto dienu krājas 
arī soda procenti, kas nav mazi.
Skatot informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa 
parādiem un nokavējuma naudu uz 01.01.2014., 
parāds (par iepriekšējiem gadiem) kopā sastādī-
ja EUR 67 304,36, t.sk. EUR 39 282,64 – neno-
maksātais nodoklis un EUR 28 021,72 – nokavē-
juma nauda. Parāds šogad nedaudz ir nosegts, 
bet parāda summa turpinās pieaugt, jo ar katru 
dienu pieaug arī nokavējuma nauda.
Aicinājums pēc iespējas nosegt parādus, pretējā 
gadījumā tiks sūtīti brīdinājumi, kā arī sākta parāda 
piedziņa. Arī pašvaldībai kontrolējošās institūcijas, 
tādi kā revidenti, pārbauda, ko mēs darām, lai 
samazinātos parādi. Var saprast, ka reizēm nav 
līdzekļu par ko nomaksāt, bet ja paraksta vienošanos 
un nemaksā, tad cita varianta nav, kā uzsākt parādu 
piedziņu. Cienīsim novada iedzīvotājus, kas laicīgi 
veic maksājumus! 

Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore Daina Tutiņa
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Pārstāvot novadu
Rugāju novada pārstāvji piedalās
 “Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” 

dienās 2014”

27. septembrī Valkā norisinājās pasākums 
“Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” diena 2014”, 
kuru rīkoja Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” 
Latvijas sekcija sadarbībā ar Valkas novada 
pašvaldību. Pasākuma mērķis bija  iepazīstināt ar 
kultūras daudzveidību Eiroreģiona teritorijā, kā 
arī veicināt organizācijas
 “Eiroreģions “Pleskava-Livonija” atpazīstamību 
un pierobežas pašvaldību sadarbību. Arī Rugāju 
novada dome darbojas šajā biedrībā
“Eiroreģions “Pleskava-Livonija”, kas apvieno 
22 pierobežas pašvaldības Latvijā, Igaunijā un 
Krievijā. 

Pasākumā visas dienas garumā notika virkne 
aktivitāšu - amatniecības un tūrisma izstāde, 
konference par pārrobežu sadarbību, tikšanās 
Eiroreģiona pašvaldību tūrisma un kultūras 
speciālistiem, kā arī aktivitātes jauniešiem - 
basketbola turnīrs un koncerts ar pašdarbības 
kolektīvu  piedalīšanos. Rugāju novadu 
pasākumā pārstāvēja – priekšsēdētājas vietnieks 
A.Leons, izpilddirektore D.Tutiņa, Plānošanas 
nodaļas vadītāja L.Melnace un Rugāju novada 
vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes dalībnieces  
G.Daukste un L.Circene.

Eiroreģiona dienās “Pleskava – Livonija” 2014

norisinājās basketbola spēle starp trīs 
komandām – Rugāju Sporta centra (Latvija), 
Pleskavas (Krievija) un Rapinas (Igaunija) 
sporta skolas.
Pirmajā spēlē tikās Rugāju Sporta centra 
komanda pret Pleskavas komandu, ar rezultātu 
91:22 triumfēja latvieši. Otrajā spēlē ar 
rezultātu 38:78 Rapinas komanda pārspēja 
Pleskavas komandu. Izšķirošajā spēlē par 
1. vietu ar rezultātu 46:28 uzvarēja Rugāju 
Sporta centra komanda.

Liels prieks par mūsu Sporta centra 
basketbola komandu un treneri 

Lauri Krēmeru, kas godam 
pārstāvēja Latviju un 

pierādīja, ka vislabākie 
basketbolisti ir Rugāju novadā!

Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore Daina Tutiņa
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Sasniegumi sportā

Vieglatlētikas sacensību rezultāti septembrī

Kristiāns Mārtuševs 

Nauris Kapteinis
Rihards Krilovs

Arta Akmene

Diāna Burka
Klinta Circene

Sintija Jakobsone

Klinta Kočāne

Amanda Kočāne

Rēzija Puško 

Kristiāns Arulis
Elgars Adelčs

Raitis Kukarāns

400 m skrējiens - 1. vieta
100 m skrējiens - 3. vieta
tāllēkšana - 1. vieta
1500 m skrējiens - 3. vieta
augstlēkšana - 3. vieta
400 m - 2. vieta
stafete - 1. vieta
stafete - 1. vieta
stafete - 1. vieta
800 m skrējiens - 3. vieta
stafete - 1. vieta
tāllēkšana - 1. vieta
100 m skrējiens - 1. vieta
stafete - 1. vieta
stafete “B“ grupa - 1. vieta
stafete “A“ grupa - 1. vieta
100 m skrējiens - 2. vieta
stafete - 1. vieta
4-cīņa - 2. vieta
lodes grūšana - 3. vieta
4-cīņa - 2. vieta
4-cīņa - 3. vieta

- 

-
-
-

-
-
-

-

-

-

-
- 
-

Vieglatlētikas kross 7. oktobrī
Sacensību rezultāti 

Nauris Kapteinis

Karīna Semjonova

Arnita Garā

Raitis Kukarāns

Dmitrijs Daņilovs

Kadrija Kočāne

Ārija Garā

Matīss Kapteinis

Dairis Usenieks

- 3000 m skrējiens - 1. vieta

- 1000 m skrējiens - 2. vieta

- 1000 m skrējiens - 2. vieta

- 1500 m skrējiens - 2. vieta

- 1500 m skrējiens - 2. vieta

- 500 m skrējiens - 2. vieta

- 500 m skrējiens - 2. vieta

- 500 m skrējiens - 2. vieta

- 500 m skrējiens - 2. vieta

Orientēšanās sacensību noslēguma 
posma rezultāti 

Individuāli - 

START 8 - Dairis Stivriņš - 2. vieta
                  Kaspars Stelmačonoks - 3. vieta
S15 - Eva Spriņģe - 1. vieta
         Dārta Stivriņa - 2. vieta
          Karīna Semjonova - 3. vieta
V15 -  Aivis Usenieks - 3. vieta
V12 -  Dmitrijs Daņilovs - 1. vieta
S12 -   Dārta Stivriņa - 1. vieta
            Dita Stivriņa - 2. vieta
VH - Armands Stivriņš - 2. vieta
5H -  Līga Spriņģe - 1. vieta
         Iveta Arelkeviča - 3. vieta
V40 - Armands Stivriņš - 1. vieta
OPEN - Iveta Arelkeviča - 2. vieta 

Kopvērtējumā pēc 7 sacensību posmiem, 
pašvaldību vērtējumā ieguvām 2589 punktus, 
kas ir 1. vieta 12 novadu konkurencē, bet 
komandu vērtējumā tika iegūti 2486 punkti, 
kas ir 1. vieta 27 komandu konkurencē. 

Rugājos organizētais orientēšanās 
sacensību posms, kurš notika 
12. septembrī, tika veltīts Tēvu dienai, tāpēc 
lielu paldies sakām Intaram Indriks, 
Guntim Anckinam, Edgaram Krivišam, 
Guntim Garbackim, Andrim Sņegovam, 
Ērikam Keišam,  Armandam Stivriņam, 
Paulam Kulovam par piedalīšanos  
sacensībās!

Informāciju sagatavoja
Vija Lancmane

Vieglatlētikas sacensības Rugāju Sporta stadionā
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Aktivitātes novada  skolās
PĀRSTEIGUMI SKOLOTĀJU DIENĀ

Rugāju novada vidusskolā dažas stundas skolotā-
ju dienā bija neparastas. Lai pārsteigtu skolēnus, 
liktu viņiem citām acīm paskatīties uz skolotāja 
un citām profesijām, šajā dienā vadīt nodarbības 
uzaicinājām citu profesiju pārstāvjus. Pirmsskolas 
grupiņās dabaszinības vadīja mežzine Diāna 
Sietniece, vizuālo mākslu ar ģīmīšu zīmēšanu 
– māksliniece Gaļina Gruziņa, sociālās zinības – 
bijusī Rugāju novada domes priekšsēdētāja Rita 
Krēmere. 1. klasei dabaszinībās par dažādām medī-
bu lietām stāstīja mežzinis Pēteris Dauksts, 
2. klasei – latviešu valodu vadīja sociālais peda-
gogs Santa Everte, dabaszinībās par veselības pro-
filaksi stāstīja ģimenes ārste Līga Lupkina. 3.klasei 
mūziku vadīja dāmu vokālā ansambļa dziedātāja 
Iveta Balode, 4. klasē sociālajās zinībās tēmu par 
Latvijas novadiem turpināja Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja Sandra Kapteine, pastāstot tieši par 
mūsu novadu. 5. klasē literatūras stundā ieradās 
Balvu centrālās bibliotēkas bērnu un jauniešu 

lasītavas vadītāja Evita Arule. 6.klasē mājturībā 
meitenes kopā ar Tatjanu Kočāni gatavoja saldo 
ēdienu, bet zēni Kārļa Brūvera vadībā meistaroja 
gaļas dēlīšus. 7.klases skolēniem literatūrā runas 
mācību vadīja Latgales reģionālās TV diktore 
Lāsma Zute, ar 8.- jiem krievu valodā sarunājās z.s. 
„Māriņas” vadītājs Ilmārs Štāls, 9. klases meitenes 
kopā ar Lienu Pipuri gatavoja cittautu ēdienus, bet 
zēni mājturības stundā devās uz guļbūvju cehu pie 
Raimonda Circeņa. Savukārt, vidusskolēniem 
nodarbību psiholoģijā vadīja „Vaduguns” žurnāliste 
Zinaīda Logina, sportu – uzņēmējs Andis Petuks, bet 
ķīmiju – ģimenes ārste Dace Paidere – Trubņika.
Paldies visiem, kas atsaucās skolas aicinājumam 
palīdzēt sagādāt skolēniem pārsteigumu, kā arī „ie-
nest skolā” daļiņu no reālās dzīves! Ceru, ka ne tikai 
bērni guva gandarījumu no šīm nodarbībām, bet arī 
šīs dienas jaunie pedagogi!

TEKSTS: IVETA ARELKEVIČA

Skolotāju diena Eglainē atnāca ar pārsteigumiem.
Gatavošanās šiem svētkiem tradicionāli ir 9.klases 
pārziņā, un šoreiz viss notika bez jebkādas skolotā-
ju līdzdalības.Visu rīkoja, izmēģināja, pārbaudīja 
devītie.Pat mūzikas skolotāja , bez kuras parasti 
nekādi nevarēja iztikt, šoreiz mierīgi sagaidīja 
svētkus, jo devītklasnieces Laima un Kristiāna 
uzņēmās viņas pienākumus. Vispirms pasākuma 
vadītāja Kristiāna visus aicināja uz zāli, kur notika 
spēle’’Risks’’, kuras rezultātā  visi saņēma serti-
fikātus. Skolas mazajā zālē dega sveces, galdu
rotāja Salvja ģimenes gatavotā torte. Skolotāji 

kļuva par skatītājiem, jo katras klases, arī pirms-
skolas grupiņu sveiciens bija interesants un savdabīgs.
Skanēja dzejas rindas, dziesmas, tika arī dejots. Ļoti 
aizkustināja pašu devīto sagatavotā dziesma Laimas 
ģitāras pavadījumā. Bet tas vēl nebija viss - sekoja 
skolēnu uzņemtais un  samontētais video sveiciens. 
Pēc svinīgajām pusdienām, ko bija sarūpējušas 
skolas pavāres, pie kafijas,  patīkamā gaisotnē risinā-
jās jaukas sarunas.Šajā laikā devītie vadīja stundas un 
arī gādāja par kārtību skolā. Svētki sniedza tik daudz 
pozitīvu emociju. Paldies, devītie!

TEKSTS: RASMA ZUŠA
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DZEJAS DIENAS EGLAINES PAMATSKOLĀ!
Nevis kalni ar sniegainām galvām
Nevis jūra, kas tālumā viz,
Mežs ir dziesmas un valodas sākums, 
Mežs ir cilvēces šūpulis.
Pamādams zeltainu lapu sveicienu, projām aizsteidzās septembris. Eglain-
ieši to pavadīja ar dzejas pasākumu ‘’Meža balsīs klausoties’’. Pasākumam 
gatavojoties, bijām pārsteigti par meža un koku tēmai atbilstošu dzejoļu 
daudzumu. Piemēram, lasot Broņislavas Mārtuževas vārsmas, sajūsminā-
jāmies par izteiksmes tēlainību, spilgtajām metaforām. Viņas dzeju, patiesu 
un emocionāli spēcīgu, caurauž dziļa mīlestība pret dzimto pusi, arī mums pazīstamām vietām. Iededzām 
zaļu sveci, un dzejas klausīšanās sākās. Pirmklasnieki sāka ar tautasdziesmām, 2.klase bija sagatavojuši 
dzejoļus, tāpat arī 3. un 4.klase bija bija nopetni gatavojušies. Mazāk pūļu bija pielikuši sestie, toties visus 
iepriecināja 8. un 9.klases uzstāšanās, īpaši zēnu runātā dzeja. Pasākumu kuplināja dziesmas, kuras klasēm 
sagatavot palīdzēja skolotāja Aija Ikstena. Zāles stūrī ‘’saplauka’’ dzejas koks, kura kailajos zaros parādījās 
košas kļavlapas ar mīļākajiem dzejoļiem. Brīži dzejas pasaulē sniedza patīkamas un gaišas izjūtas 
klātesošajiem. 

TEKSTS: RASMA ZUŠA

MĀCĀMIES 
DABĀ!

Jau otro mācību 
gadu visas Rugā-
ju vidusskolas 
sākumskolas 
klases apgūst 
jaunas zināšanas 
vides izglītības 

programmā Mammadaba- meistarklase, kas pedagogiem 
rosina dažādot ikdienas mācību formas un paņēmienus lai 
skolēni labāk izzinātu dabu un apkārtējo vidi. Šoruden, 
paspējot izmantot vienu no pēdējām saulainajām dienām, 
visu četru klašu skolēni devās Mammasdabas dēkā tūris-
ma centrā  „Ezernieki” . Rugāju mazos dēkaiņus sagaidī-
ja orientēšanās instruktors G.Ikaunieks, kas katrai klasei 
norādīja veicamo maršrutu, izdalīja kartes un sniedza 
paskaidrojumus orientēšanās jautājumos. Tālāk katra 
klase kopīgi veica apmēram 3 km garu maršrutu mežā, 
kur, atzīmējoties kontrolpunktos, skolēniem vajadzēja 
meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem. Kāpēc jāveic 
meža kopšanas cirte? Kas ir ekoloģiskie koki? Kāpēc 
mežā rok grāvjus? Kāpēc mežā būvē ceļus? Interesanti 
bija tas, ka daudzas atbildes bija saskatāmas kontrolpunk-
ta apkātnē. Pēc maršruta veikšanas instruktors pārbaudīja 
katra skolēna atbilžu pareizību un visi pusdienojām pie 
centra darbinieku iekurtā ugunskura un siltās zāļu tējas. 
Bērni paspēja apskatīt arī jauko apkārtni un iemēģināt 
bumbu sporta laukumā.Vēl šoruden esam izpētījuši kā 
norit darbs AS Latvijas Valsts Meži stādu audzētavā 
„Podiņi”, kur šo procesu bērniem saprotamā valodā 
izstāstīja un izrādīja uzņēmuma vadītājs J.Siksalietis. 

Varējām apskatīt visu šeit notiekošo -  
sākot no mazmazītiņās sēkliņas iesēšanas 
konteinerpodiņā,redzēt stādiņu dzīvi milzīga-
jās siltumnīcās un āra poligonos, līdz stādiņu 
iesaiņošanai un uzglabāšanai noliktavās- 
ledusskapjos. Arī sajūtās varējām izjust 
stādiņu augšanas ceļu no +28 līdz -3 grādiem. 
Bērni ieinteresēti pētīja audzētavā izmantoja-
mo tehniku, stādīšanas un laistīšanas iekārtas, 
uzdeva dažādus jautājumus. Pārsteidza lielie 
ražošanas apjomi, kā arī tas, ka „Podiņos” 
audzētie stādiņi tiek izstādīti ne vien Latvijas 
mežos, bet daudz tiek eksportēti uz ārvalstīm.
Katrā klasē jau ir notikušas, vai arī tuvākajā 
laikā tiek plānotas arī citu mācību priekšme-
tu nodarbības dabā. Tā 3. klases skolēni 
sociālo zinību apguvē devās pie novada 
vides speciālista A.Barkāna, kas palīdzēja 
saskatīt cilvēka iespaidu uz apkārtējo vidi. 
Sevišķi saistoši bērniem bija izzināt ūdens 
ceļu caurulēs. Tagad esam to izpētījuši līdz 
pat attīrīšanas iekārtām Vārnienes krastā.     
Piedalīšanās vides programmā dod bērniem 
iespēju dažādot zināšanu apguvi un izpaust 
arī savas radošās prasmes. Vairāki skolēni 
iesnieguši savus sacerējumus radošo darbu 
konkursam un top arī zīmēšnas darbiņi logo 
konkursam. Varbūt veiksies nopelnīt arī 
balvas. Iespējas ir! Tikai jādarbojas.

TEKSTS: AGITA KUKURĀNE

___________________________________________________________________________________
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Atpūšamies!

Pieskaries zilajam debesu jumam ar domām,
ar dvēseli tā, lai to jūti. 
Lai katru dienu, nodzīvot nebūtu ne viegli, 
ne grūti. 
Lai katrs mirklis gaismas piepildīts, mīlestības 
ieskauts un sasildīts!

Rudens otrais mēnesis iesākās ar svētkiem – 
saulainā,1.oktobra pēcpusdienā, Rugāju novada 
Sociālās aprūpes namā tika svinēta Veco ļaužu 
diena. Rugāju novada domes izpilddirektore Daina 
Tutiņa uzsvēra, ka tiek svinēti dažādi svētki, gan 
tradicionālie, gan profesiju pārstāvju, un ir labi, ka 
tiek svinēta arī šāda diena. Pasākumā tika godināta 
arī nopelniem bagātā pavāre Antoņina Kaļvāne, 
kurai kā pateicība tika dāvināta silta sega. Par godu 
svētkiem, visus klātesošos iepriecināja neliels 

koncerts ar skolotājas Velgas Smoļakas 
sagatavotajām dziedošajām meitenēm. Skolotāja 
atzina, ka braukt uz šo pasākumu katru gadu jau ir 
kā tradīcija. Ciemos bija ieradušies arī Lazdukalna 
pagasta dramatiskā kolektīva „Zibšņi” pārstāvji, kuri 
rādīja nelielus skečus par skolas dzīvi, par 
pilsētnieci un laucinieci, raisot skatītājos smaidu. 
Pasākuma vadītāja Arnita Rakstiņa aktīvi uzdeva 
klātesošajiem mīklas, kuru minēšanā visi labprāt 
iesaistījās,par pareizu atminējumu saņemot konfekti. 
Lai iekustinātu pasākuma dalībniekus, skolotāja 
Velga aicināja kopā ar viņu uzdziedāt 
tautasdziesmas. „Svētku sajūta noteikti ir radusies. 
Priecāsimies jūs redzēt ciemos atkal!” sacīja centra 
vadītāja Sarmīte Pērkone, un tā iedzīvotāji viņai 
piekrita.

TEKSTS, FOTO: AGRITA LUŽA

__________________________________________________________________________________

                                                           Atkal pienācis rudens un pašdarbnieki aktīvi uzsāk sezonu. Arī 
Junora ir gatava jaunam darba cēlienam. 11. oktobrī bijām 
pašdarbnieku ballē, kas izvērtas par jautru un atraktīvu pasākmu. 
Prieks, ka Rugāju novadā ir iedibināta šada tradīcija. 18. oktobrī vieso-
jāmies Kubulos, kur izdejojām Mārtiņrožu laiku. Sadancošanās pasā-
kumā piedalījās sieviešu deju kolektīvi no vēsturiskā Balvu rajona. 
Mūsu dejas tika atzītas par ļoti interesantām, ar savu īpatnēju raksturu. 
Visas dejas, ko dejojam, ir Aijas Grāmatiņas oriģināldejas. Tāpēc arī ar 
savu deju stilu atšķirāmies no citiem deju kolektīviem. Mārtiņrožu ballē 
Kubulos jauki pavadījām laiku un atpūtāmies. Junora ļoti veiksmīgi 
uzsākusi šo sezonu. Arī šogad koncertos domājam pārsteigt ar jaunām 
oriģinālām dejām. Lai raits deju solis!

TEKSTS: ILZE JANIŠA
FOTO: AIJA GRĀMATIŅA
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Nevis dzīvei piešķirt gadus,bet gadiem piešķirt dzīvi!

Krāsainas koku lapas mums sūta rudenīgus sveicienus. Kādā pēcpusdienā, lasot žurnālu “Ievas stāsti”, 
ieraudzīju interesantu piedāvājumu no Tallink – iespēju doties kruīzā uz Stokholmu ar kuģi M/S Isabelle. 
Brauciena plānā ietverta īpaši senioriem izstrādāta programma, lai kopā atzīmētu starptautisko Senioru dienu 
1.oktobrī. Nodomāju – kāpēc gan ne? Tā ir lieliska iespēja, kuru nedrīkst laist garām!
Kārtējā senioru sānākšanas reizē piedāvājums apkārtējos izraisīja lielu pārsteigumu. Neskatoties uz to, ka 
izvēle doties vai nedoties kruīzā, bija jāizdara gandrīz vai spontāni, dā-
mas atsaucās. Tad nu mēs, četras dāmas - es, Nellija Stērniece, 
Irēna Paidere un Maruta Paidere sākām kārtot dokumentus, pārskaitījām 
vajadzīgo summu, un ar nepacietību gaidījām 30.septembri.

Kad īstais datums pienāca, devāmies 
uz Rīgas ostu, kur mūs sagaidīja ļoti 
laipns apkalpojošais personāls. 
Piereģistrējāmies,
nofotografējāmies un kāpām augšā 
uz desmitstāvīgo kuģīti. 
Par aktīvu izklaidi 
senioriem parūpējās Latvijas 
Senioru apvienības dalībnieki un tās 
vadītāja Laimdota 
Andersone. Viņa mācīja mums 

dažādus deju soļus,savukārt īpašu ballītes atmosfēru radīja 2014.gada 
šlāgeraptaujas uzvarētāji “Ginc&es”. 
Braucot visu nakti, izbaudījām dažādas izklaides – šovprogrammas, 

dejas,dziesmas, loterijas, karaoke, disko. 
Miegam atlika vien 2 – 3 stundas.
No rīta jau bijām Stokholmas ostā. No 
turienes devāmies uz autobusu, lai dotos 
ekskursijā pa Stokholmu apmēram četru 
stundu garumā, krievu gides 
pavadīti. Arī laikapstākļi lutināja, spīdēja 
saulīte,+14 grādi. Izbaudījām 
ekskursiju pa pilsētu,uzzinot ļoti daudz 
ko jaunu. Apskatījām kādu ļoti īpašu 

skulptūru - 50 g, 15 cm mazu dzelzs puisīti, kuram varēja paglāstīt 
galviņu. Kādu brītiņu pastaigājām arī pa vecpilsētu.Ievērojām,ka Stok-

holma ir ļoti sakopta un attīstīta 
pilsēta. Mums nebija laika skumt un 
garlaikoties. Visu laiku bija, ko darīt. 
Kāpām arī uz desmito stāvu – klāju, 
lai vienkārši pavērotu jūru. Senioru 
kruīzs Baltijas jūrā – iespēja baudīt 
dzīvi un palutināt sevi ar kaut ko  
īpašu. Izbaudījām skaistus mirkļus un 
atvasaru Stokholmā, ļāvāmies atpūtai 

un priekam.Gadījās visādi kuriozi atgadījumi,kas ļāva no tiem izveidot 
pat anekdotes.Šis ceļojums,pozitīvu emociju piepildīts,vēl ilgi saglabāsies atmiņās pēc atgriešanās mājās.
Seniori,nebaidieties,metiet ikdienas rūpes malā-izbaudiet,ceļojiet,pavasarī dosimies kopā vēl vienā kruīzā!

TEKSTS, FOTO: ZINAIDA POPOVA
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Pieminot ULDI FELDMANI
Uldis dzimis 1934. gada 3. novembrī, 
Lubānā 7 bērnu ģimenē. Tēvs Arnolds bijis 
konduktors – maizes cepējs. Cēlies no Jelga-
vas. Māte Velta- mājsaimniece. Mācījusies 
ģimnāzijā, pratusi vācu valodu. Agri appre-
cējusies, savu dzīvi veltījusi saviem 7 
bērniem- Uldim, Ivaram, Dailai, Vilnim, 
Valdim, Guntim um Ingum. Visi beiguši 
Lubānas vidusskolu, 4 ieguvuši augstāko 
izglītību, visi strādājuši atbildīgās,labās 
darbavietās. Liels atbalsts bijusi Rīgas tante 
Marianna - vecmammas māsa,pie kuras 
dzīvojuši Feldmaņu bērni studiju laikā, arī 
Uldis.Ulda sapnis bija mūzika, bet viņam 
nebija lemts to studēt, jo vecāki nevarēja 
atļauties nopirkt klavieres. Tāpēc izvēlē-
jās mācīties Fizkultūras Institūtā (tagadējā 
Sporta Akadēmijā), jo arī sports bija sirdij 
tuvs. Izmācījās par fizkultūras skolotāju ar 
specializāciju peldēšanā, kā arī varēja mācīt 
modernās dejas. Mīlestība uz peldēšanu 
nāca no bērnības, jo auga upes krastā,katru 
rītu sāka ar peldi Aiviekstē.
   Pēc Fizkultūras institūta 1958. gadā Uldis 
uz 3 gadiem tika norīkots strādāt Rugāju 
vidusskolā. Pašam licies, ka nostrādās 3 ga-
dus, bet vairāk nevienu dienu. Tomēr liktens 
bija lēmis savu ceļu. Uldim iedeva istabiņu 
mājā pretī skolai (apmēram tajā vietā, kur 
tagad atrodas novada dome), tur viena istaba 
bija arī skolotājai Smilgai un mājas gals 
skolotājai Stradiņai ar ģimeni. 
   1959. gadā Uldis iepazinās ar Zinaīdu, tā 
paša gada 28. septembrī nodibināja ģimeni. 
1960. gada 10. jūnijā piedzima meita 
Inguna. 1964. gadā ģimenei piešķīra dzīvok-
li jaunuzceltā mājā aiz Vārnienes tilta. Vēl 
ģimenē 1965. gadā ienāca dēls Gints. 1985. 
gadā ģimene pārcēlās uz jaunuzcelto māju 
Liepu ielā 10. Uldis „iesakņojās” Rugājos, 
kļūdams un palikdams par Rugāju novada 
vidusskolas ievērojamāko sporta skolotā-
ju, fascinējot sabiedrību ar savu dzirkstošo 
personību. Rugāju vidusskola bija un palika 
Ulda Feldmaņa pirmā un vienīgā darbavieta.
     Darbā skolēni un kolēģi Uldi atceras 
kā aktīvu, darbīgu, ļoti prasmīgu, taisnīgu 
skolotāju, kolēģi, kam daudzos jautājumos 
bija sava stingra nostāja. Rugājos Uldis bija 
pazīstams kā iecienīts muzikants, 
sabiedrisks, interesants cilvēks.

Lai personību izpras-
tu visā pilnībā, inte-
resanti ir dzirdēt kāda 
tuva cilvēka viedokli. 
Atmiņās palūdzu pa-
kavēties Ulda dzīves-
biedri Zinaīdu, kurai 
bez Ulda dzīve rit 
jau 20. gadu.Viņa par 
Uldi atmiņās kavējās 
labprāt, jo tās ir skai-
stas, dzīve kopā ar 
Uldi bijusi piepildīta, viņa vienmēr jutusies mīlēta, saudzēta, 
lutināta, arī profesionālajā darbībā tik daudz sasniegusi tikai 
tāpēc, ka viņai bija Uldis, kurš 
vienmēr viņu atbalstīja, uzņemdamies lielu daļu ģimenes 
rūpju un atbildības.
   Zinaīda aizdomājas: „1959. gadā es biju 3. kursa studente 
Lauksaimniecības Akadēmijā, Maija svētkos atbraucu uz 
mājām, Rugāju vidusskolā bija svinīgais pasākums ar kon-
certu un balli. Mēs ar māsu uz to aizgājām. Uldi es ieraudzī-
ju koncertā – viņš uz skatuves spēlēja ģitāru un dziedāja. 
Es prasīju: „Kas viņš ir?” Man atbildēja, ka viņš ir jaunais 
fizkultūras skolotājs. Man viņš iepatikās no pirmā acu uzme-
tiena. Bija arī glīts – sportisku stāju, simpātisks. Pēc kon-
certa skolotāji mani ieaicināja skolotāju istabā iztaujāt par 
studijām. Tur mani bija pamanījis Uldis, es viņu tajā drūzmā 
tur nemanīju. Sākās balle, kad redzēju Uldi dejojam, māsai 
teicu, ka uz mājām neiešu, kamēr tas jaunais skolotājs mani 
neuzlūgs uz deju. Nebija ilgi jāgaida, kad uz trešo deju Uldis 
uzlūdza mani. Daudz dejojām, viņš mani un māsu pavadīja 
uz mājām. Nākošā dienā bija sporta pasākums par godu 
Maija svētkiem, uzaicināja mani uz to. Aizgāju, apmainī-
jāmies adresēm. Sākām sarakstīties (Vēstules ilgi glabāju. 
Kad Ulda vairs nebija, tad tās sadedzināju.) Pēc laiciņa 
aicināja uz Rīgu uz Drāmas teātra izrādi „Trešais vārds”. 
Tā bija pirmā tikšanās, pirmo reizi biju teātrī, izrāde bija  
ļoti skaista – par mīlestību. Drīz vien - 28. septembrī svinē-
jām kāzas manu vecāku mājās. Mamma bija pret tām. Teica, 
ka visas pūles vējā, ka atstāšu studijas. Mēs ar Uldi zvērē-
jām mammai, ka mācības pabeigšu. 1960. gada 10. jūnijā 
piedzima meita - sesijas laikā. Mana draudzene aizsūtīja 
Uldim telegrammu ar vienu vārdu: „Meita”, nākošajā dienā 
Uldis ienāca ar baltu rožu pušķi pie manis. Kamēr ar meitu 
bijām slimnīcā, Uldis iekārtoja kopmītnēs istabiņu, ko mums 
piešķīra, tad nokārtoju eksāmenus. Pa to laiku par meitu 
visas rūpes uzņēmās Uldis, man atnesa tikai pabarot. Pēc 
eksāmeniem pārcēlāmies pie manas mammas. Kad aizbrau-
cu mācīties, par meitu rūpējās Uldis un mamma. Studijas 
pabeidzu klātienē.

10.2014
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Par visu, ko darīju un sasniedzu, man jāpateicas 
vīram. Viņš mājās ļoti daudz strādāja. Darīja itin visu, 
kas bija darāms. Viņam viss veicās, visu prata. Pir-
mais salasīja ogas, sēnes, zivis. Steidzās dzīvot. Mums 
bija savs dārzs, lopi, gatavojām ziemai konservus. 
Mājās vienmēr bija zivis. Uldis cēlās agri no rīta, 
brauca uz Aivieksti. Kad es cēlos, viņš jau tīrīja zivis. 
Gan skolā, gan mājās pret darbu bija liela pienāku-
ma apziņa, kārtības mīlestība.Viss sakārtots, salikts 
pa plauktiem, savās vietās. Skolas sporta piederumus 
nesa uz mājām, kur tos laboja - lāpīja bumbas, vasko-
ja slēpes u.c. Jau tad,kad iepazināmies,mani izbrīnī-
ja viņa pārsteidzoši gaumīgi iekārtotā un kārtīgā 
istabiņa.
   Vīrs mani ļoti lutināja. Pateicoties viņam, daudz 
ko varēju atļauties. Kopā ar Kudrjavcevu ģimeni 
ar mašīnām ceļojām - pabijām Aizkarpatos cauri 
Ukrainai, bijām Krimā. Tur bija ļoti garšīgi un lēti 
augļi. Pabijām Karēlijā pie Ladogas ezera. Mums 
bija iespēja ceļot uz ārzemēm, bet Uldi svešas zemes 
nevilināja. Viņam vislabāk patika pabraukāt tepat pa 
Latviju,apmesties uz nedēļu pie Aiviekstes. Bija īsts 
savas dzimtās puses un Rugāju patriots.  
  Uldis bija ļoti darbīgs, viņam bija daudz vaļasprieku. 
Vislielākais no tiem - muzicēšana. Vesela paaudze ir 
izdejojusies viņa spēlētajās ballēs. Tās viņš vienmēr 
iesāka ar valsi,ar dziesmu „Pie dzintara jūras”. Vēl 
ļoti mīļa viņam bija dziesma „Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos 
tevī”. Viņš spēlēja arī džezu, estrādes mūziku. Vakaros

stundām darbojās ar mūzikas instrumentiem, 
dziesmu aranžējumiem. Viņš prata spēlēt ģitāru, 
klavieres, akordeonu, arī uz pūšamos instrumen-
tus. Tos bija apguvis pašmācības ceļā. Uldim 
patika fotografēt. Jaunībā daudz bildēja bērnus 
un dabas skatus. Viņš zināja daudz anekdošu, 
prata tās interesanti stāstīt. Viņam vispār bija 
ļoti laba atmiņa. Zināja ļoti daudzus faktus par 
sportu,sportistus, aktierus, mūziķus. 
Patika būt dabā - lasīt sēnes, makšķerēt. Zvejot 
devās ar motociklu. Ar to braukdams, apsaldēja 
ceļgalus vēsajos rītos. Tajos laikos arī sporta zāle 
bija ļoti, ļoti auksta. Viņam jau arī patika ziemā 
ar saviem skolēniem iet un sportot ārā. No tā 
arī sāka slimot.” Te Zinaīdas balss pieklust. Pēc 
brītiņa viņa turpina ritināt atmiņu kamolu: „Viņš 
ilgi slēpa savu slimību, nevienam neteica. Viņam 
tas bija negods, ka viņš - tāds sportisks vīrietis - 
varētu slimot. Kad beidzot atzina,ka ir problēmas, 
jau sākās citas slimības.”
   Brīnišķīgi, ka tāds cilvēks ir dzīvojis, atstādams 
pēc sevis tik daudz skaistu atmiņu tuvāko cilvēku 
sirdīs un teicami paveicis savu darbu, kas dzīvo 
viņa darba turpinātājos!

TEKSTS: VELGA VĪCUPA
FOTO: NO  MUZEJA ARHĪVA

_____________________________________________________________________________________
KĀ JŪS ATCERATIES ULDI FELDMANI? 

A. Stepāns: Vienmēr humora pilns. Viņš bija tāds kārtīgs 
fizkultūrietis. Vienmēr atceros kā labu cilvēku. Vienu 

brīdi bija mans klases audzinātājs, jāsaka, ka viņš tiešām 
mācēja apieties ar skolēniem.

G.Grigāne: Atceros viņu kā ļoti labestīgu cilvēku. Uldis 
bija optimists. Bija prasīgs, taču interesants, prata mūs 

aizraut ar sportu. 

P. Sudarovs: Uldis bija mans darba kolēģis. Ļoti 
darbīgs, atklāts, tiešs. Viņš ļoti labi dziedāja korī, spēlēja 

arī orķestrī. 

B. Berkolde: Uldis bija mans kaimiņš - ļoti labs un 
kārtīgs. Kā skolotājs viņš bija prasīgs, stingrs un ļoti 
godīgs. Viņš tiešām bija paraugs tam, kādam jābūt 

vīrietim ģimenē un dzīvē.

TEKSTS: AGRITA LUŽAFOTO: NO MUZEJA ARHĪVA
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JĀNIM ZIBENIM -105
   Jānis Alfrēds Zibens dzimis 1909. gada 31. oktobrī 
Ludzas apriņķa Rugāju pagastā, nabadzīgu zemes nom-
nieku ģimenē. Metālkalējs, kas Latvijas brīvības 
simbolam – Brīvības piemineklim – izkalis vienu no 
trim zvaigznēm, simbolizēdams savu bērnības zemi 
Latgali. Pirmais akadēmiski izglītotais tēlnieks - metāl-
kalējs Latvijā. J. Zibens mācījies Rugāju sešklasīgajā 
pamatskolā no 1918. - 1924. gadam. Kā liela daļa lauku 
bērnu, skolu galvenokārt apmeklēja ziemā, bet pārējā 
laikā pelnīja iztiku kā govju gans. 1925. gada 28. au-
gustā Jānis Zibens iestājās Rīgas skolotāju institūtā. Te 
viņš mācījās līdz 1930. gada 16. jūnijam, turpinādams 
cīnīties ar sliktajiem materiālajiem apstākļiem. Līdze-
kļus skolai sagādāja pats, strādājot pa vasaru lauku dar-
bus un pa ziemu dodams privātstundas. Rīgas skolotāju 
institūtu J. Zibens absolvēja ar pilnas pamatskolas 
skolotāja tiesībām.
    1932. gadā Jānis Zibens iestājās Latvijas Mākslas 
akadēmijā un Latvijas Izglītības ministrijas mākslas am-
atniecības kursos. Mākslas Akadēmiju absolvēja 1942. 
gadā. No 1935. gada 17. maija - 14. augustam - mācījās 
Stokholmā pie varkaļa Ragnara Mirsmēdena, kur viņu 
kopā ar Naiku nosūtīja Latvijas prezidents Kviesis. Abi 
kaparā izkala Brīvības pieminekļa zvaigznes un katrs 
vienu masku, kas atrodas DLMM krājumā. Stokholmā 
apgūtā kapara kalšanas tehnika ir tā, kurā viņš strādāja 
lielu daļu sava atlikušā mūža. Apzinātie un nozīmīgākie 
Latvijas Mākslas akadēmijas laikā veiktie darbi ir kalti 
kaparā.  1941. gadā izstrādāja un veidoja LMA diplom-
darbu Mātes tēlu cilvēka augumā, kurš atrodas Garosilu 
kapsētā, gatavots Krieviņu dzimtai. 
   Pēc Otrā pasaules kara pie Mākslas akadēmijas tika 
noorganizēta lietišķās mākslas sekcija, tās 1. sekretārs 
bija Jānis Zibens – vienīgais savas profesijas pārstāvis 
Latvijā. 1945. gadā tēlnieku uzņēma Mākslas

J.Zibens Stokholmā 1935. gadā

savienībā, no kuras vēlāk izslēdza, jo ornamen-
tikā bija izmantojis auseklīti un viņa darbos trū-
cis sociālistiskā reālisma. Bijis CK apcietinā-
jumā.  Zibens strādājis par skolotāju Lietišķās 
mākslas skolā, izaudzinājis jaunu varakalēju 
paaudzi, paralēli strādājis arī par metālkalēju 
kombinātā „Māksla”. 
  1933. gadā apprecējies ar Mirdzu Tivumu, 
ģimenē divi dēli - Vilnis un Miervaldis. Abi 
pārmantojuši tēva amatu – izmācījušies par 
metālkalējiem, arī mazdēls Ģirts. 1967. gada 
26.  jūnijā miris. Apbedīts Rīgas pirmajos Meža 
kapos.
   Lielākais mūža veikums - izkalis zvaigzni 
Brīvības piemineklim, kura simbolizē viņa 
dzimto zemi - Latgali. Paveicis daudz. Ievēro-
jami viņa darbi ir arī: 1943. gadā atjaunoja pēc 
L. Tomašicka meta K. Jansona veidoto 
Latgales atbrīvošanas pieminekli 
Rēzeknē (Bronza 1939. g.),1938. g.  veido-
ja skulptūru Cēsu pulka skolnieku rotai  (J. 
Rozenberga mets, tēlnieki R. Āboliņš un J. 
Zibens). Padomju laikā iznīcināts, 1992. gadā 
atjaunots un daļēji pārveidots, tēlniece M. 
Baltiņa, kaparā izkala 1933 – 1934.  gadā paša 
veidoto strūklaku – sievietes tēlu. Atradās Cēsu 
parkā. Tehnikā, kādā strādāja J. Zibens, Latvijā 
viņam līdzvērtīgu kapara kalēju nebija.

  Jānis Zibens ir liela personība Latvijas 
vēsturē. Rugāju novada vidusskola var lepoties, 
ka zināšanu pamatus Zibens apguvis Rugājos, 
rugājiešiem jāzina, ka Zibens visu dzīvi sirdī 
saglabājis skaistās, plašās Rugāju bērnības 
zemes valdzinājumu.

TEKSTS: VELGA VĪCUPA
FOTO: NO RUGĀJU NOVADA MUZEJA 

KRĀJUMIEM

J.Zibens pamatskolas lielcība
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Baltijas ceļam - 25
10.2014

Baltijas ceļš - Brīvības ceļš

2014. gadā no 13.  – 19. oktobrim norisinājās 
UNESCO nedēļa Latvijā. Šogad UNESCO 
nedēļā ikviens tika aicināts caur personisko 
pieredzi vai kāda cita tuva cilvēka atmiņām, 
stāstiem un leģendām iepazīt un izcelt kultūras 
mantojumu, kas iekļauts kādā no UNESCO 
starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem. 
Viens no UNESCO mantojumiem ir Baltijas 
ceļš, kam šogad atzīmē 25. gadadienu.   Baltijas 
ceļš ir lielākā un nozīmīgākā akcija Baltijas 
valstu centienos pēc neatkarības atgūšanas. 
Baltijas ceļā piedalījās arī Rugāju novada 
iedzīvotāji. Braucienam organizējās Lazdukalnā 
un toreizējā Ezeru kolhozā. Padomju 
saimniecības “Lazdukalns”kultūras darba 
organizatore jeb kā tolaik dēvēja- kluba vadītāja 
Biruta Lazdiņa stāsta:“Mani uzmeklēja 
saimniecības direktors Arvīds Zelčs un kopā ar 
Tautas frontes koordinatoru Lazdukalnā Frīdi  
Zālīti norīkoja saorganizēt, uzmeklēt cilvēk-
us braucienam uz Baltijas ceļu. Abi braucām, 
aģitējām. Bija, kas uzreiz atsaucās, bija, kas 
baidījās un nebrauca.Tajā laikā nesen bija nod-
ibinājies Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis.
Tad viss kolektīvs brauca saģērbies taututērpos. 
Etnogrāfiskajam ansamblim piebiedrojās vēl 
arī citi. Bija gandrīz pilns autobuss, kuru vadīja 
šoferis Staņislavs Kaļva. Braucienu organizēja 
saimniecības direktors Arvīds Zelčs un partorgs 
Andrejs Čakāns, kurš ieteica, ka vajag ņemt līdzi 
tautiskās jostas, kuras noderēs, ja kādā posmā 
pietrūks kāda cilvēka. Bet paši nebrauca, arī 
Zālītis nē. Nezinu, kāpēc. Atceros, ka brauca 
Regīna Čudarāne, Metene Valentīna, Metenis 
Zemvalds, Akmentiņa Līvija, Masa Lucija, 
Matulis Edgars, Stalidzāne Anita, Stalidzāns 
Eduards, Ēvalds Stērnieks, mans dēls Guntis 
Zelčs, kurš tolaik autobusā bija vienīgais bērns, 
vīrs Andris Lazdiņš, Ločmele Vija. Nezin kāpēc 

atmiņā nav palikuši visi braucēji, varbūt tāpēc, ka nav 
fotogrāfiju, jo tolaik jau fotoaparāta nebija nevienam. 
Autobusi sapulcējās Balvos pie Kultūras nama. Tie bija 
kādi 11. Tad vienotā kolonnā devās uz mūsu rajonam 
norādīto vietu – uz Igaunijas pierobežu, ceļa posmu 
Rūjiena – Oleri kopā ar kaimiņiem ludzāniešiem. Tālāk 
aiz mums stāvēja cilvēki ar Igaunijas karogiem. Sastā-
jāmies ķēdē cits aiz cita. Mums trāpās lauku apvidus. 
Vietām drūzmējās cilvēki bariņos, vietām palika tukšāki 
vidi starp cilvēkiem. Tad izlīdzējās ar tautiskajām jos-
tām. Pāri lidoja lidmašīna, izsēja skrejlapiņas, bet man 
netika, nezinu, kas tur bija rakstīts. Pa radio “Abava” 
atskanēja Tautas frontes priekšsēdētāja Daiņa Īvāna uz-
runa, kurš aicināja noteiktā laikā visiem sadoties rokās. 
Man liekas, ka tas bija pulksten 19:00. Sadevāmies 
rokās, skanēja dziesma “Atmostas Baltija” trīs valodās. 
Tas ilga apmēram piecas minūtes. Sajūtas bija neizsakā-
mas. Tā pašu latviešu un visu baltiešu kopības sajūta! 
Tāda pacilātība! Visur karogi, cilvēkiem acīs asaras, 
visi draudzīgi, ceļa malās ugunskuri. Nu, to zina tie, 
kas piedalījās paši Baltijas ceļā un vēlāk arī barikādēs 
un citās tautas akcijās. Tagad to bērniem, mazbērniem, 
ārzemniekiem grūti izskaidrot. To izjutām toreiz. Tas 
ir neatkārtojami. Vai es šodien arī brauktu uz Baltijas 
ceļu? Jā, brauktu. Kaut arī tie ideāli, par kuriem mēs 
stāvējām 25 gadus atpakaļ, nav piepildījušies. Latvija ir 
brīva, bet tajā saimnieko cilvēki ar savtīgām interesēm, 
nevis visas tautas. Tāpēc arī šodien ir tā, kā ir. ”
Arī Regīna Čudarāne , jautāta par Baltijas ceļu, stāsta, 
ka atceras maz, bet prātā palicis tas milzīgais saviļņo-
jums, “Toreiz likās, ka nupat notiks kaut kas jauns, 
ideāls, nebijis. Tas bija aizkustinoši, kad mēs pie Rū-
jienas sadevāmies rokās un likās, ka nāks kāda zīme no 
Tallinas. Tagad es to atceros ar svētumu sirdī, jo arī es 
tur biju. Tas bija nepieredzēts atgadījums katra cilvēka 
dzīvē, kas tur bija un sadevās rokās.”
   Organizējās arī brauciens no toreizējā kolhoza “Ezeri”. 
Rīkojumu deva kolhoza priekšsēdētājs Pēteris Gabrāns, 
autobusu vadīja Vilnis Ozoliņš. Braucienā piedalījušies  
arī  Zane Puļča, Ģirts Dičevs, Vija Circene, Andrejs 
Mihailovs, Austris Šubenieks, Ārija Freimane, Pēteris 
Freimanis, Ilze Akmene, Anastasija Štāle, Elmārs 
Pipurs. Arī te brauciena dalībniekiem nebija fotoaparāta, 
tāpēc nav fotogrāfiju. Un arī paši brauciena dalībnieki no 
faktiem maz ko atceras. Atmiņā palikušas sajūtas, jo tās 
tiešām bija vienreizējas, neizstāstāmas. Anastasija Štāle 
atceras: “Bija saviļņojums, aizkustinājums līdz asarām.’’

TEKSTS: VELGA VĪCUPA

FO
TO

:J
Ā

N
IS

 R
A

K
ST

IŅ
Š

Baltijas ceļš pie Eglaines pamatskolas



15©2014, Rugāju novada izdevums

07. 2014.____________________________________________________________________ „Kurmenīte”

Cilvēks novadā Kad ierodos pie bērnudārza audzinātājās 
Ilutas Učelnieces, pārņem miers, kļūst silti un 
mājīgi. Tikko nolikusi gulēt pusdienlaiku savu 
audzināmo grupiņu, viņa labprāt parāda savus 
līdzpaņemtos rokdarbus. Sarunas laikā atklājas, 
ka Ilutai ir arī citas aizraušanās. „Man dzīvē 
nav, ko nožēlot. Viss ir bijis tā, kā tam jābūt, 
viņa smaidot noteic.’’

Kad sāki aizrauties ar rokdarbiem?
Šķiet,ka tas bija trīspadsmit gadu vecumā. Kad biju 
maza, tad dārziņā negāju, bet dzīvojos ar vecmam-
mu pa mājām. Viņa adīja, es tikai skatījos un mācī-
jos, man iepatikās un gribēju pamēģināt arī pati.
Varbūt atceries savu pirmo rokdarbu?
Atceros gan! Pirmais,ko uzadīju, bija mini svārki un 
tiem pieskaņots džemperis.
Kur rodas idejas arvien jauniem darbiem?
Idejas rodas no rokdarbu žurnāliem, dažkārt kaut 
ko interesantu ieraugu uz ielas garāmgājējiem.
Idejas noskatos arī internetā, citreiz pašai kaut 
kas ienāk prātā.Un tad tikai jādarbojas. Tagad jau 
dzijas arī tādas modernas un skaistas, paskatos un 
pilnīgi gribas kaut ko noadīt, notamborēt. Man ļoti 
patīk izmēģināt kaut ko jaunu - gan no dzijām, gan 
tehnikām. Es vēl arī šuju. Rugājos notika šūšanas 
kursi, es gāju un man iepatikās. Tagad, ja nāk kādi 
svētki, kleitu nepērku, bet iegādājos audumu, same-
klēju piegrieztni, un kleitu uzšuju pati. Kad šuj pats, 
tad arī nauda ietaupās.
Kā būtu ar izstādi, kurā saliktu visus savus 
rokdarbus?
Nezinu..parasti, kad meitenes palūdz kaut ko 
izstādei, savus darbiņus aiznesu uz bibliotēku. Vēl 
mani darbi stāv „Skreinē”. Tagad tur var apskatīt 
cepures, kuras esmu tamborējusi. Daudzi mani 
veikumi jau ir prom, jo adu arī uz pasūtījuma. Kad 
nāk Ziemassvētki, tad noadu šalles, zeķes, cimdus, 
lakatus un sadāvinu saviem mīļajiem.
Vai Tev ir svarīga citu cilvēku atzinība?
Šķiet, ka neiespringstu uz to. Galvenais, lai man 
pašai patīk.
Kur Tu atrodi spēku? Dienā darbs, 
vakarā nogurums...
Bet tieši šie rokdarbi ir labākā atslodze! Adīšana un 
tamborēšana nomierina nervus. Es vakarā skatos 
televizoru, bet nesēžu tāpat vien, ņemu un kaut ko 
adu, tamborēju. Ja braucam tālus gabalus ar mašīnu, 
tad varu adīt pa ceļam, kamēr ārā ir gaišs.
Darbs, māja, ģimene – tas viss prasa laiku, bet 
tieši tā bieži vien pietrūkst..
Jā, laika vienmēr trūkst. Citreiz nodomāju, ka dienā 
vajadzētu vairāk stundu. Tā jau ir, atnāku mājās, 

jāpagatavo ēst,jāapdara mājas darbi, kopā ar dēlu 
jāpamācās. Vasarā laika ir vēl mazāk. Bet esmu 
ievērojusi, ja es visu dienu darbojos, tad ļoti daudz 
varu izdarīt.
Runājot par izvēlēto profesiju, kāpēc strādā tieši 
pirmskolas bērniņu grupā?
Es mācījos, lai strādātu lielajā skolā ar lielajiem 
bērniem, bet tad atvēra mazo bērnu grupiņu šeit. 
Man piedāvāja būt par audzinātāju un es piekritu, 
tā jau divpadsmit gadus esmu te. Tagad diez vai es 
gribētu iet uz lielo skolu.
Kas vēl Tevi spēj aizraut? Tā, ka ar abām 
rokām, kājām „par”!
Noteikti tā ir grāmatu lasīšana. Arī ēst gatavoša-
na. Ļoti patīk konservēt. Patīk audzēt tomātus 
un izmēģināt jaunas šķirnes. Kad tomāti gatavi, 
tad ar Dāvi ejam uz siltumnīcu un garšojam, kurš 
garšīgāks.
Iesaki kādu garšīgu recepti rudens vēlajiem 
vakariem!
Hmm...laikam šī te – 2 glāzes kefīra, 3 olas, glāze 
cukura, tējkarote sodas, 4 glāzes miltu. Virsū liek, 
ko vien sirds kāro (ābolus, sasaldētās ogas u.c.), cep 
30 minūtes 200 grādu temperatūrā. Rezultāts ir ļoti 
garšīgs!
Tev ir kāds liels sapnis?
Ir, bet negribu teikt, lai piepildās. (smejas)
Un kā ir ar mērķiem?
Patiesībā, tāda liela mērķa man laikam nav, bet ir 
daudz mazu mērķīšu. Manam dēlam gan ir mērķi - 
kad brauc uz basketbola sacensībām, viņš  brauc ar 
mērķi uzvarēt. Protams, katrreiz uzvarēt neizdodas, 
bet mērķis ir vienmēr.
Ja dzīvē sanāk kļūdīties...
Tad es savas kļūdas atzīstu, bet šķiet, ka man nav ko 
nožēlot, viss ir bijis tā, kā tam jābūt.
Tad jau tici liktenim?
Ticu. Viennozīmīgi ticu.

TEKSTS: AGRITA LUŽA
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NOVEMBRIS IR LATVIJAS VALSTS SVĒTKU 
MĒNESIS, SVINĒSIM SVĒTKUS KOPĀ! 

1.novembrī pulksten 22.00 Rugāju Tautas namā 
Balle kopā ar Kasparu Maku. Ieejas maksa 2.50 

euro. Iespēja rezervēt galdiņu pa talruni 27801493 

7. novembrī pulksten 10.00 tautas nama zālē ai-
cinām apmeklēt pirmsskolas organizēto 

Mārtiņdienas pasākumu 

10. novembrī pulksten 14.00 tautas nama zālē 
aicinām pārdot un pirkt gribētājus uz 

Mārtiņdienas tirgu

11.novembrī pulksten 14.00 Lāčplēša dienas dzies-
motais pasākums pie Nacionālo partizāņu piemiņas 

akmens

11.novembrī pulksten 20.00 aicinām ikkatras  mājas 
logā iedegt svecīti

14. novembrī pulksten 13.00 Rugāju Tautas nama 
zālē notiks Latvijas valsts Proklamēšanas 96.gada-

dienai veltīts koncerts „Dziesma manai 
Latvijai”. Visi laipni aicināti!

14.novembrī pulksten 22.00 Rugāju Tautas nama 
zālē balle kopā ar grupu “Ceļavējš”. Ieejas mak-
sa 2.50 eiro. Iespēja rezervēt galdiņu pa talruni 

27801493 

16.novembrī pulksen 18.00 Rugāju Tautas namā 
Baltinavas dramatiskais teātris “Palādas” ar 

izrādi “Pareizo stidziņa”. Ieejas maksa 2.50 euro. 
Biļešu iepriekšpārdošana no 10.novembra Rugāju 

kultūras nodaļā

Lai tas svētums, kas Latvijas karogā un 
mīlestība, kas Latvijas zemē, un siltums, kas 

iedegts par Latviju – dzīvo mūsos!

Ar aicinājumu apmeklēt svētku pasākumus, kultūras 
nodaļas vadītāja G.Grigāne

Dažādi 

Dievkalpojumi NOVEMBRA mēnesī prāvesta 
O.Misjūna vadītajās Rugāju novada baznīcās

AUGUSTOVAS svētās Elizabetes Romas  katoļu 
baznīcā

1. novembrī pulksten 12:00  (Visu svētos diena)
2. novembrī pulksten 12:00  (Visu ticīgo mirušo 

piemiņas diena)
16. novembrī pulksten 12:00

30. novembrī pulksten 12:00 (Adventa I svētdiena, 
tiks svētīti līdzpaņemtie Adventa vainagi un sveces)

SKUJETNIEKU baznīciņā 
15. novembrī pulksten  12:00 
29. novembrī pulksten 14:00 

(svinēsim Adventa I svētdienu, tiks svētīti līdzpaņem
tie Adventa vainagi un sveces)

Jūsu prāvests Oļģerts Misjūns
                                                                             


