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18. aprīlī Lazdukalna saieta namā 
notika pasākums Rugāju novada 
vecākajai paaudzei „...kā rozes 
dzīves dārzā”. 

Uz atpūtas vakaru pie galdiņiem 
pieteicās 85 vecākās paaudzes kun-
gi un kundzes. Pasākumu vadī-
ja Nauris Kadakovskis un Santa 
Pērkone.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine teica uzrunu vecā-
kajai paaudzei un sveica tās dienas 
gaviļniekus. Rugāju vecāko paaudzi 
koncertā iepriecināja Rugāju novada 
vidusskolas jaunākā ritmikas grupa ar 
trīs dejām: „Deja ar puzuriem”, „Kaķu 
deja”, „Pīļu deja”. Eglaines pamatsko-
las „Cālēni” dziedāja skanīgas dzies-
mas, Lazdukalna dramatiskais kolek-
tīvs „Zibšņi” rādīja divus aizraujošus 
skečus- „Šņabi vai vīnu?” un „Noti-
kums autobusā Rugāji – Lazdukalns”.  
Rugāju deju kopa „Junora” dejoja di-

vas skaistas dejas 
un māsas Romānes 
priecēja ar saksofo-
na spēli.   Vecākās 
paaudzes vidū arī 
atradās pa kādam, 
kas vēlējās teikt 
sava veida uzrunas, 
bet visspilgtāk at-
miņā palika Lieparu 
iedzīvotājas Zaigas 
uzruna: 

„Runāju es Liepariešu vārdā,
To, kam sirmums 

matos un vēl bārdā.
Paldies, ka ļāvāt tikt 

laukā no mājas.
Paldies, ka ļāvāt 

mums izlocīt kājas.
Paldies, par to, ka 

nebija tukši galdi.
Paldies, par to, ka 

krunkainās sejās 
radījāt smaidu.

Paldies, par to, ka 
kaut līki un greizi 

esam,
Bet galīgi aizmirsti tomēr neesam.”

Koncerta noslēgumā vecākā paaudze 
vienojās kopīgā dziesmā „Pie Dieviņa 
gari galdi”. 

Visa pasākuma garumā tika spēlētas 
spēles, dziedātas dziesmas, un daudz 
tika dejots kopā ar grupu Kaspars 
Maks.

Teksts, foto: Jānis Rakstiņš

Vecākā paaudze lustējas atpūtas pasākumā
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Priekšsēdētājas sleja
Sveicināti maijā!
Sakarā ar to, ka bija garākas 

svētku brīvdienas, šomēnes tiksimies 
divas reizes ar avīzītes starpniecību.

Aprīļa mēnesis aizvadīts ar skum-
jām par skolas direktores, novada 
deputātes, skolotājas, kolēģes Ineses 
pāragro aiziešanu mūžībā,  kas nesa 
milzīgu zaudējumu Rugāju novada 
vidusskolai un mūsu novadam. Jo-
projām sirds negrib pieņemt realitāti, 
ka  nepilnu pāris mēnešu laikā esam 

pazaudējuši cilvēku, kas bija svarīgs visai Rugāju sabiedrībai.
Aizvadītajā mēnesī notikuši dažādi pasākumi. Ļoti priecājamies, 

sakām paldies abu skolu pedagogu kolektīviem, sevišķi vadībai, ka 
ir saņemts atzinums par Rugāju novada vidusskolas  un Eglaines 
pamatskolas akreditāciju uz sešiem gadiem. Tas nozīmē, ka esam 
nodrošinājuši atbilstošu vidi skolās, skolu audzēkņi sevi pierāda 
ar labiem rezultātiem dažāda līmeņa konkursos, olimpiādēs, kas 
liecina par audzēkņu augsto zināšanu līmeni.

Aizvadīta lielā talka, kurā strādājām pie apkārtnes sakopšanas. 
Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās šajā pasākumā. Labā ziņa -   
šogad atkritumu ir mazāk. Tas nozīmē, ka esam sākuši nopietnāk 
domāt par to, kādā vidē dzīvojam. Ir vēl atsevišķas vietas, kurās 

būtu nepieciešams pielikt nedaudz pūles, lai sakārtotu pievilcīgāku 
apkārtni.

Atkal un atkal ir jāuzrunā iedzīvotāji, kuri piemirst uzlikt ka-
rogus mūsu valstij svarīgākās dienās. Ar savu attieksmi mēs rādam 
piemēru saviem bērniem, cik nopietna un  svarīga mums katram ir 
piederība savai valstij.

Ir pagājuši 10 gadi kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Lai arī 
sakotnēji nebijām īsti pārliecināti par ieguvumiem un nedaudz 
šaubījāmies, tad šodien jau varam teikt, ka lēmums ir attaisno-
jies. Gandrīz katrā lauku sētā var pamanīt, ka ir saņemti līdzekļi, 
kas nākuši no ES atbalsta - tiešie maksājumi, lai koptu un uz-
turētu saimniecības; struktūrfondi, kas devuši iespējas iegādāties 
modernas tehnikas vienības, remontēt, būvēt ražošanas ēkas. 
Esam ļoti aktīvi izmantojuši pieejamos līdzekļus, daļēji sakārtota 
ūdenssaimniecība, nosiltinātas skolas, sakārtota infrastruktūra.
Jau uz nākamo plānošanas periodu ir iezīmētas lietas, ko būs ne-
pieciešams sakārtot ar struktūrfondu atbalstu.

Daba mūs turpina pārsteigt. Šis pavasaris atnācis  ar krasām lai-
ka maiņām - vienubrīd spožu, karstu sauli, citu brīdi, sniegpārslu 
parklātu sazaļojušo zāli! Lai darbu steigā Jums atliek laiks pa-
priecāties par skaistāko laiku gada garumā - ievziedu un ābeļziedu 
kupenām, pieneņziedu pielietajām pļavām!

 Sandra Kapteine

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

Par finansējuma piešķiršanu
Deputāti nolēma piešķirt EUR 4417 naudas balvām Rugāju no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu ap-
balvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sa-
biedriskajās aktivitātēs 2013./2014. mācību gadā.

Par pašvaldības zemes nomu
Tika nolemts slēgt zemes nomas līgumu ar 1 personu par 
pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību iznomāšanu, kā 
arī, slēgt ēku nomas līgumu par ēku, kas atrodas uz šīs zemes 
vienības, iznomāšanu; ar 2 personām par pašvaldībai piekrītošās 
zemes vienības iznomāšanu.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Deputāti nolēma izbeigt 2010. gada 25. janvāra Lauku apvidus 
zemes nomas līgumu par zemes iznomāšanu 1 personai.

Par adrešu piešķiršanu
Tika nolemts apstiprināt 4 adreses Rugāju novadā.

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
Domes sēdē tika lemts no 2 nekustamajiem īpašumiem atdalīt 
zemes vienību un atdalītajām zemes vienībām noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu
Tika nolemts sagatavot atsavināšanai 3 nekustamos īpašumus.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
Deputāti nolēma atsavināt 2 nekustamos īpašumus.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Nolemts piešķirt finanšu līdzekļus kapsētas labiekārtošanas dar-
biem Vilkavas kapsētā EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 cen-
ti) apmērā.

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Rugāju novada pašvaldības bibliotēku 
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu.

Par nolikuma apstiprināšanu
Tika apstiprināts Rugāju novada bāriņtiesas nolikums, Rugāju 
novada bibliotēku - Rugāju, Lazdukalna, Tikaiņu, Skujetnieku 
nolikumi.

Par ētikas kodeksa apstiprināšanu
Sēdē tika apstiprināts Rugāju novada domes ētikas kodekss.

Par noteikumu apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja noteikumus „Grozījumi Rugāju novada 
domes 2013. gada 23. septembra noteikumos „Transportlīdze-
kļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Rugāju novada 
pašvaldībā””.

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

Rugāju novada dome aicina darbā Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieku (vietnieci).
Amata pienākumi:
•vadīt, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas darbu;
•organizēt bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un pārstāvēt bāriņtiesu;
•organizēt bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;
•citi Bāriņtiesu likumā noteiktie pienākumi.
Pieteikties iespējams Rugāju novada domē - Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, līdz 2013.gada 13. decembrim, iesnie-
dzot CV, aizpildītu pieteikuma anketu (anketa pieejama mājaslapā www.rugaji.lv). Papildus informācija pa tālr. 27800548.
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VARAM ministrs Romāns Naudiņš reģionālajā 
vizītē Rugāju novadā

25.04. reģionālās darba vizītes laikā VARAM (Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas) ministrs Romāns Naudiņš ar 
kolēģi – Sanitu Karpoviču (preses sekretāri)  viesojās Rugāju no-
vadā. 

Domes priekšsēdētāja S. Kapteine, izpilddirektore D. Tutiņa un 
priekšsēdētājas vietnieks A. Leons ciemiņus iepazīstināja ar novada 
izveidošanos, īstenotajiem projektiem, jautājumiem, kas aktuāli no-
vada iedzīvotājiem. Arī R. Naudiņš pastāstīja savu dzīvesgājumu līdz 
ministra amatam. Ministrs iepazīstināja ar saviem saplānotajiem 
darba uzdevumiem, ko paredzēts veikt neilgajā turpmākās darbības 
laikā - 6 mēnešos.

 Pēc diskusijas mi-
nistrs tikās ar domes darbiniekiem, iestāžu vadītājiem. Ikvienam bija iespēja 
ministram uzdot sev interesējošo jautājumu, kā arī izteikt savus priekšliku-
mus un idejas. Tikšanās laikā tika pārrunāti dažādi problēmjautājumi un 
aktualitātes novadā, valstī kopumā. 

Vizītes laikā ministrs cītīgi pierakstīja izteiktos priekšlikumus un problē-
mas, kas būtu jārisina, kā arī solīja noskaidrot dažādus novadam aktuālos 
jautājumus.

Teksts, foto: Madara Balode

Mīļš cilvēks neaiziet,
Tik pārstāj līdzās būt...

Vissirsnīgākā pateicība Daugavpils diecēzes bīskapam Eināram Alpem, Rugāju novada 
domei, īpaši priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei, deputātiem, izglītības pārvaldes vadītājai 
Birutai Berkoldei; firmām „Ritums”, Senda DZ; vijolniecei Z. Zaharovai, operdziedātājam 
J. Kurševam, Balvu korim „Mirklis”, Rugāju dāmu ansamblim, vadītājai Sanitai Anckinai; 
Ineses klases, studiju, maģistrantūras biedriem, viņas audzināmajai klasei, bērnu Alises un 
Kristapa klasesbiedriem, viņu audzinātājām; vīra Ginta sadarbības partneriem, firmām, dar-
ba kolēģiem; LMT Autosporta Akadēmijas komandai, īpaši Kristapa trenerim P. Meikšānam; 
visām reliģiskām konfesijām, dievnamiem, draudzēm Latvijā un ārzemēs, kas lūdzās par 
Inesi, īpaši prāvestiem O. Misjūnam, M. Vaickovskim, E. Alpem; Guntai Grigānei, Dubļukalna 
kapsētas vecākajam J. Dokānam, Balvu ceļu policijai, Rugāju sporta centra kolektīvam, tā 

vadītājam Laurim Krēmeram; Daigai, Imantam par skaisti, gaumīgi noformētām atvadu sēru telpām.
  Pateicamies Ineses kolēģiem, skolu direktoriem, iestāžu vadītājiem; Balvu novada izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldei, Balvu valsts ģimnāzijai; Bērzpils, Tilžas, Eglaines skolām; Lazdukalna pagasta pārvaldei. Paldies sakām 
Rugāju jauktajam korim, LRAC „Rasas pērles”, pensionāru biedrībai, novada bibliotekārēm, biedrībai „Ūdensroze”, 
Rugāju 252. mazpulkam.

Īpaša pateicība radu, draugu, kaimiņu, kolēģu ģimenēm, kas visu šo grūto laiku bija līdzās, atbalstīja domās, dar-
bos un lūgšanās, palīdzēja bēru organizēšanā un norisē. Paldies Anatolija ģimenei, Ivetai Baltinavā, Roznieku ģime-
nei Madonā, krustdēlam Ardim, R. Circeņa ģimenei un Veriņai J., E. Elpes ģimenei.

Vārdos neizsakāma pateicība visam Rugāju novada vidusskolas kolektīvam, īpaši I. Arelkevičai, Līgai Spriņģei, 
visiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem, kuri tik izjusti, silti un mīļi atvadījās no 
savas skolas vadītājas Ineses un darīja visu, lai šis atvadu brīdis būtu skaists, emocionāls, neaizmirstams un ziediem 
pārbagāts, kāda bija visa Ineses dzīve. 

Jūs ar savu attieksmi, palīdzību un atbalstu palīdzējāt mums pārvarēt prātam neaptveramu zaudējuma sāpi, mūsu 
dārgo, mīļo sievu, māmiņu un vedeklu pavadot mūžībā.

Dziļā pateicībā, 
Ineses ģimene
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Aktualitātes Rugāju novada vidusskolā
1. aprīlis Joku, nē- Pētnieku diena!

Latvija, es esmu Tavs bērns

Latviešu valodas aģentūra laidusi klajā grāmatu 
,,Latvija, es esmu Tavs bērns”, kurā apkopoti 2012.
gada Eiropas Valodu dienā izsludinātā konkursa 
labākie skolēnu literāro darbu fragmenti un zīmē-
jumi. Šajā grāmatā ir iekļuvuši arī labākie Rugāju 
novada vidusskolas skolēnu darbi. Šobrīd grāmatas 
autoreksemplārus ir saņēmušas konkursa laureātes: 
6. klases skolniece Arnita Garā, 11. klases skolnie-
ces Gita Daukste un Madara Paidere, 12. klases 
skolniece Una Kalniņa, skolas absolventes - Lāsma 
Luža un Agnese Supe. Konkursam darbus sagatavot 
palīdzēja skolotājas Evija Konivale un Sanita Ciuko-
ra.

Dzejoļa autore - konkursa laureāte Lāsma Luža savā 
dzejolī pauž atziņu, ka Latviju mēs pieminam dziļi 
sirdī vienmēr, jo esam Latvijas bērni.

Kur  Latgales ūdeņu apmirdzēti
Gozējas Zemgales līdzenumi,
Kur Vidzemes kalni
Ventspils ostai māj,
Tur es būšu.

Es peldēšu uz zilo ezeru valstību,
Skriešu Gaiziņkalnā noķert vēju,
Spēlēšu paslēpes rudzu laukā,
Ķeršu saules zaķus Kurzemes smiltīs.

Gar Rāznas ezera krastiem,
Daugavas lokos nonākšu,
Kur Latgales Māra
Ar ticību un brīvību saujā
Uz mani cēli lūkojas.
    Tāpēc...
Lai kur es būtu, 
Es biju, es esmu, es būšu
Latvijas bērns.

Teksts, foto: 
skolotāja Evija Konivale

Tā šogad varētu teikt tie mūsu novada skolēni, kas 1. aprīlī 
pulcējās uz jauno pētnieku tikšanos Eglaines pamatskolā. Ne-
raugoties uz „smaidīgo” datumu jāteic, ka pasākums bija visai 
nopietns un no mājinieku puses labi sagatavots, par ko rūpē-
jās sākumskolas MK un tās vadītāja I. Useniece. Šādas tikšanās  
starp abu skolu pētniekiem notiek nu jau trešo gadu. Tās dod 
iespēju bērniem gūt jaunu pieredzi, apmainīties dažādām ide-
jām, kas motivē arī turpmākai pētnieciskai darbībai.

Tikšanos ar uzrunu atklāja skolas direktors E. Stalidzāns un tad 
vārds tika dots pašiem pētniekiem. Vispirms ar prezentācijām 
uzstājās abu skolu individuālo pētniecisko darbu veicēji. Skolēni 
bija izvēlējušies visai dažādas darbu tēmas. Rugāju novada viduss-
kolu ar darbu „Dārza puķes manās mājās” pārstāvēja E. Muižniece 
2. kl. (sk. A. Kukurāne), 3. kl. skolnieces L.Garbacka „Lasīšanas 
paradumi 1.-4. klasē” un M. Nazarova „Eiro ceļš uz Latviju” (sk. 
V. Kadakovska), 4. kl. skolēns E. Zelčs ar darbu „Mūsu suņi” (sk. 
A. Circene) un divas 6. kl. skolnieces- A.Garā ar darbu „Bites” 
un L. Zelča ar darbu „Zirgs mūsdienās” (sk. A. Piļka). Eglaines 
pamatskolu pārstāvēja 6. klases skolēns J. Akmentiņš (sk. A. Le-
one). Viņa darbs par Broņislavu Stirninieci „Mana vecmamma- 
dziesmu vācēja un teicēja” ir nozīmīgs arī novada kultūras vēs-

tures izpētei 
un saglabāša-
nai. Visi šie 
skolēni, kā arī 
L. Dreimane 
un N. Kikusts 
savus pētnie-
ciskos dar-
bus iesniedza 
novērtēšanai 
un aizstāvēja 
starpnovadu 

pētnieciskajā konferencē „Gribu visu zināt” Balvos, kur guva gan 
atzinības, gan 2. un 3. pakāpes diplomus.

Domājams, ka pētniciskā darbība skolās arī turpmāk ies tikai 
plašumā. Par to vedināja domāt Eglaines pamatskolas jaunāko 
klašu skolēnu uzstāšanās, jo viņi dažādu tēmu izpētei bija veltī-
juši visu projektu nedēļu. 1. kl.  (sk. I.Useniece)  savu  prezentā-
ciju „1. klases zaļie darbi” papildināja ar izteiksmīgiem vizuāla-
jiem darbiem, 2. klase (sk. A.Stērniniece) pētot tēmu par veselīgu 
uzturu bija sastādījuši pat karti, kurā uzskatāmi parādīja daudzās 
pasaules valstis, no kurām uz vietējo veikalu ir atceļojuši dažādi 
produkti. Savukārt, 3. kl. (sk. V. Ločmele)  visus ieinteresēja, stās-
tot un rādot rotaļlietas - agrāk un tagad. Bet 4. kl., darbojoties 
tēmā „Mežs - zaļa saliņa”, bija visai nopietni pētījuši un mācī-
jušies vērtēt un izdarīt secinājumus savas skolotājas I. Birkovas 
zemes īpašumā.

Vērojot bērnu uzstāšanos jādomā, ka šie skolēni par garlaicību  
nesūdzas, jo tie, kas nodarbojas ar pētniecisko darbību, vienmēr 
atrod iespēju kā pilnveidot savas zināšanas.

Teksts, foto: 
Skolotāja Agita Kukurāne
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„Ģimene-Tu esi mana saule, mana zeme un gaiss, 

tu esi man viss uz šīs pasaules!”
(Diāna Bērza ,,Eņģeļu vēstījumi”)

    
Laipni lūdzam apmeklēt Ģimenes dienai veltītus pasākumus, 

kas notiks Rugāju novada vidusskolā 
no 7. maija līdz 10. maijam.

7.,8.,9. maijs-Vecāku dienas, mācību stundu un nodarbību 
apmeklējums, tikšanās ar priekšmetu skolotājiem, 

audzinātājiem. 
8. maijs plkst. 10:00 pirmsskolas grupu pasākums 

„lielās skolas” zālē „Zied visa pasaulīte”. 
10. maijs plkst.10:00 Skolas vecāku sapulce. 

Plkst.11:00 tikšanās ar psihoterapeiti Ivetu Gargurni.
Kafijas pauze.

Skolēnu radošo darbu izstāde - pārdošana.
Plkst.13:00 Ģimenes dienas koncerts.

-Rugāju novada vidusskolas kolektīvs-

Iespēja skolēniem

Laba ziņa skolēniem un viņu vecākiem – šovasar pēc 
5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu 
vasaras brīvlaikā! Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos 
strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo 
darba pieredzi varēs jaunieši 
vecumā no 15 gadiem, kuri 
mācās vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības 
iestādēs. Pasākums noris-
ināsies no 2. jūnija līdz 29. au-
gustam, viena skolēna dalības 
ilgums – 1 mēnesis.

Darba devēji - pašvaldības, 
biedrības, nodibinājumi un 
komersanti – aicināti pieteikt 
darba vietas skolēniem vasaras 
brīvlaikā. Lai pieteiktos, darba devējam būs jāaizpilda NVA 
mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un jāiesniedz 
NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots izvei-
dot darba vietu skolēnam.

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ik-
mēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās min-
imālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam 
maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā 
darba devējs. Protams, darba devējs skolēnam var maksāt 
arī vairāk nekā minimālo darba algu.

NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī 
skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu 
dotācijas apmērs būs vienas valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmērā, attiecīgi, dotācijas apmērs 

par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa 
no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad, 
par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 160 
euro skolēna darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja 
darba algai pirms nodokļu nomaksas.

Tāpat NVA apmaksās skolēna veselības 
pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti par 
obligātajām veselības pārbaudēm. Pasākuma 
laikā NVA nodrošina skolēnu apdrošināšanu 
pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Skolēnu pieteikšanās plānota no maija vidus, 
paredzot, ka pieteikties pasākumam jaunieši 
varēs elektroniski NVA mājas lapā vai klātienē 
filiālē. „Nodarbinātības pasākumu vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs” īstenošanai piešķirts finansējums 

2 miljonu euro apmērā. Tiek plānots, ka kopumā darbā 
vasaras brīvlaikā varēs iesaistīties vairāk nekā 10 tūkstoši 
skolēnu.

Uzziņa: Skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīv-
laikā NVA ik vasaru organizēja sākot ar 2004. gadu. 2004. 
gadā ar NVA starpniecību bija nodarbināti 3 225 skolēni, 
2005. – 9 198, 2006. – 11 552 un 2007. – 7 781 skolnieks, 
2008. gadā - 11 222 skolēni. 2009. gadā saistībā ar budže-
ta optimizāciju pasaules ekonomiskās krīzes iespaidā 
NVA aktīvais nodarbinātības pasākums „Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītī-
bu vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības 
iestādēs” tika iesaldēts.

Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Darbs skolēnu vasaras brīvlaikā –
NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem

Aicinām piedalīties visas Rugāju novada ģimenes 
„Ģimenes veselības dienā” 15. maijā  Rugājos!

Norisināsies dažādas sportiskas aktivitātes un varēs veikt 
dažādas veselības pārbaudes.

Ģimenes veselības dienas programma:
* no plkst. 12:00 - 15:00 Veselības pārbaudes  Rugāju 
novada tautas namā:
1)Stacija -  asinsspiediena mērīšanai.
2)Stacija -  glikozes  (cukura) līmeņa asinīs mērīšana.
3)Stacija  - ĶMI (ķermeņa masas indekss) noteikšana.
* no 12:00 - 15:00 Radošā darbnīca „Ģimenes zieda veidoša-
na” Rugāju novada vidusskolas mājturības kabinetā;
*12:30  Pirmskolas skolēniem „Lāčīša Ķepainīša slimnīca” 
pirmskolas izglītības iestādes telpās;
*no 13:00 nūjošana – reģistrācija, instrukcija, nūju izdalīša-
na (nodarbības ilgums 90min). Pulcēšanās Rugāju novada 
vidusskolas pagalmā.
* no 13:30 - 14:30 Orientēšanās sacensības.

Kursēs autobuss no Lazdukalna plkst. 11:00.

Aktīvi piedalīties laipni aicinātas visas 
Rugāju novada ģimenes!
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„Turpinot labo tradīciju fotogrāfis-
kajās aktivitātēs Latgalē, aicinu 
piedalīties ļoti retā, bet interesantā 
seminārā, kurš notiks Preiļos. Se-
mināram ir izglītojošs mērķis.”  Tā 
rakstīts aicinājuma  vēstulē, ko fo-

togrāfi saņēma jau 13. februārī, lai varētu plānot dalību 
un savus darbus laicīgi.

Rugāju novadu pārstāvēja 4 interesenti- Jānis Rakstiņš, 
Daiga Moroza, Anita Stalidzāne, Iveta Useniece.

Semināra atklāšanā klātesošos uzrunāja Preiļu novada 
domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un Latgales fo-
togrāfu biedrības pārstāvis- iniciators un organizators-   
Igors Pličs. Fotogrāfi bija pulcējušies kuplā pulkā.

Katrs latgalietis sākas no savas mājas, no savas dzimtas. 
Mājas jumts ir kā galva. Logi- acis, mājas izskats un ap-
kārtne raksturo mājas iemītniekus. Šādu novērojumu pau-
da LU profesore Janīna Kursīte prezentācijā „Latgalietis un 
viņa mājas”. Profesore pievērsa uzmanību burtiem K+M+B, 
ko Latgalē bieži sastopam uz mājas ieejas durvīm. Šī māju 
durvju svētīšanas tradīcija simbolizē ģimenes apņemšanos 
uzņemt Kristu savās mājās visa gada garumā. J. Kursīte ai-
cināja klātesošos būt atvērtiem un uzņemt pozitīvo enerģi-
ju, sniegt to līdzcilvēkiem gan semināra laikā, gan ikdienā.

Jau ilgstoši portretu žanra attīstībai seko foto vēsturnieks 
Pēteris Korsaks, tādēļ saistoši pasniegta prezentācija „Por-
trets laika ritumā Latvijas fotogrāfijā”. Dagerotipi- tā sauca 
pirmās fotogrāfijas.

Atsevišķs varētu būt stāsts par projektu „Nagļi.LV- 4631” 
par mazas tautas identitātes saglabāšanas nozīmi, ko Māris 
Maskalāns, kinorežisors un fotomākslinieks, ir atklājis 
caur latgaliešiem - Nagļu pagasta iedzīvotājiem - skarbaji-
em, sirsnīgajiem un patiesajiem.

Pats autors par Nagļu iedzīvotājiem saka: „Viņi nespēlē 
teātri, bet dzīvo”.

Ir liela māksla iemūžināt fotogrāfijā Latgales ciemata 
iedzīvotājus - pašpietiekamus, nesamākslotus cilvēkus, kas 
fascinē ar savu dzīves un domāšanas veidu. Viņi ir rūdīti 
savstarpējās un dzīves cīņās, tieši tādēļ - atklāti.

Tā ir paliekoša vizuāla dokumentācija par Latgales patī-
bu 21. gs. sākumā. Fotogrāfijas tapušas 20 gadu garumā, 
izstādē iekļauti 60 labākie darbi. Izstādi bija iespējams 
aplūkot un vērīgākie atpazina ar mūsu pusi saistītus cil-
vēkus - Jāni Brenču un Jāni Macānu (izcilu mednieku, 
zvejnieku, kulināru un hokejistu, Latgales patriotu).

Savukārt, Daiga Kalniņa, fotogrāfe un žurnāliste, sniedza 
ieskatu tēmā „Priekšstats par portretu. Robežu paplašināša-
na. Portreti un to tapšana”. Izskanēja aicinājums portretēt 
cilvēkus, ņemot vērā arī laikmeta liecības, kas redzamas 
fonā un vidi, kurā cilvēks atrodas.

Fotokluba „Ogre” vadītājs Vitauts Mihalovskis mēģināja 
rast atbildes uz jautājumu „Kā atrast latgalieti?” un dalī-
jās pārdomās „Stāsts par radošu dokumentālās fotogrāfijas 
nozīmi un pastāvīgumu cauri laikam”.

Videouzrunā „Zīme, kas mūs vieno” kinorežisors Jānis 
Streičs klātesošos rosināja uz pārdomām par Latgales kris-
tīgo konfesiju sadraudzību. Latgalietis visos laikos ir bijis 
ticīgs cilvēks.

Semināra dalībniekiem bija iespēja dzirdēto pārrunāt pie 
kafijas tases un bagātīgi klāta uzkodu galda. Arī par siltām 
un garšīgām pusdienām PALDIES pasākuma organizato-
riem. 

Tikšanās otrajā daļā fotogrāfijas pētnieks Vilnis Auziņš 
aktualizēja tēmu „Portrets: žanra iespējas. Portrets ir laik-
meta un personības sastapšanās mirklis” . 

Nav dalāms  jēdziens „amatnieks” no vārda  „latgalietis”, 
jo gandrīz ikviens latgalietis ir labs sava  amata pratējs. Par 
to semināra dalībniekus pārliecināja Valdis Pauliņš, Lat-
gales podnieks un mākslas maģistrs uzrunā „Amatniecība 
un latgalietis”.

Fotokluba „Ezerzeme F” biedrs Anatolijs Kivrins dalījās 
interesantā pieredzē par Daugavpils teātra aktieru portre-
tu tapšanas vēsturi, bet uzņēmējs un fotogrāfs Juris Kmins 
par savu foto pieredzi Latgalē. Tā ir bijusi interesanta.

Par Latgales cilvēka portretēšanu lektori sniedza ieska-
tu plašā spektrā. Mākslas pedagoģe Maija Šulga uzsvēra 
tradīciju nozīmi, to nozīmi Latgales cilvēku ģimenēs.

Noslēgumā vēstures doktors Henrihs Soms prezentēja 
Latgali 21. gs. Un modernās tehnoloģijas kā saderīgas un 
harmoniskas lietas.

Ikvienam būtu lietderīgi ielūkoties tīmekļa adresē- http:// 
latgalesdati.du.lv/, kur atrodams neizsmeļams vēsturisku 
faktu klāsts par Latgali. Drīzumā datu bāze tiks papildināta 
arī ar fotoattēliem. Šo darbu veic Daugavpils Universitātes 
mācībspēku un studentu komanda, idejas iniciators 
vēstures doktors H. Soms.

Pēc spraigas jaunu iespaidu uzkrāšanas semināra dalī-
bnieki no Rugāju novada mājupceļā domās jau pārcilāja 
savu foto arhīvu krājumus, prātā rosījās idejas par portretu 
izstādi Rugāju novadā. Jānis, Daiga, Anita un Iveta pateicas 
Rugāju novada domei par iespēju apmeklēt ļoti noderīgo 
semināru un radošā gaisotnē aizvadīto dienu, par no-
drošināto bezmaksas transportu.

Sekosim I. Pliča aicinājumam veidot foto plenērus, or-
ganizēt konkursus un izstādes savos novados. „Pēc zinā-
ma laika apkoposim rezultātus un redzēsim, vai portretējot 
ir izdevies radīt latgalieša tēlu fotogrāfijās, vai tās ir cienī-
gas ieņemt vietu jaunā, fundamentālā izdevumā, tādejādi 
bagātinot vēstures liecības par aizejošo laiku un vietu, kurā 
šobrīd esam, jo kādreiz tā būs vēsture”, uzskata 
fotomākslinieks un idejas autors I. Plicis.

Uzdevums ir atbildīgs. Kāds no semināra lektoriem to 
salīdzināja ar riskantu kāpšana Everestā (ar pirmo reizi 
un bez skābekļa balona). Vēlēsim idejas autoram Igoram 
Plicim īstenot drosmīgo un vajadzīgo ieceri par  jauna 
fotoalbuma „Latgalietis 21. gadsimtā” izveidi!

Teksts: I.Useniece sadarbībā ar 
A.Stalidzāni un J.Rakstiņu

Aktivitātes Eglaines pamatskolā
Fotogrāfu seminārs Preiļos „Latgalietis 21.gs.”
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29. aprīlī Eglaines skolā 
pulcējās mazie pirmssko-
las vokālisti, lai ar savām 
skanīgajām balstiņām 
ieskandētu ikgadējo tradi-
cionālo Eglaines skolas 
vokālistu konkursu 
„Eglaines cālis 2014”. Savas 
vokālās prasmes un talan-
tu uz skatuves varēja parādīt 
visi mazie eglainieši. Šogad 
konkursam skolotāja Aija 
Ikstena bija sagatavojusi 17 

dziedātājus. Desmit pieredzējušākie cālēni bija Sanija 
Kupča, Aivita Šolina, Ralfs Leons, Matīss Leons, Madara 
Dokāne, Nikita Maksimovičs, Angelīna Krivošejeva, 
Samanta Sproģe, Līga Tūmiņa. Bet pirmoreiz uz „Eglaines 
cāļa” skatuves kāpa Gints Zizlāns, Samanta Šapale, brālī-
tis ar māsiņu Kristaps un Viktorija Stablenieki, Oskars 
Sideļņiks, Karīna Jansone, Jurģis Šmagris, Tīna Leone.

Par interesantu koncerta norisi parūpējās klauniņš 
Maksis un klaunu meitene Morica. Arī viņi bija sagatavo-
juši neparastu dziesmiņu.

Kā jau ierasts, pasākumam bija arī žūrija: diriģents 
Pēteris Sudarovs, direktora vietniece mācību darbā Ilze 
Burka, skolēnu domes prezidente un muzikāla meitene 
Kristiāna Zizlāne. Žūrija nemaz nebija barga un konkursa 
nominācijas piešķīra visiem dziedošajiem cāļiem.

Kamēr žūrija devās apspriedē, bērni jautri pavadīja 
laiku disenītē kopā ar skolotāju Jolantu un fotografējoties 
ar klauniņiem.

Par Eglaines talantīgākajām cāļu meitenēm ar skanīgāka-
jām balsīm tika atzītas Angelīna Krivošejeva un Samanta 
Sproģe. Ar savu uzstāšanos visus patīkami pārsteidza arī 
Matīss Leons. Mazākie cālēni vēl turpinās augt un pārsteigt 
mūs ar savām dziesmiņām nākamajos gados.

Aprīlis šogad ir dāsni lutinājis ar jokiem, Lieldienu rai-
bajām olām, draudzīgo talkošanas darbīgumu, siltajām 
un saulainajām pavasara dienām, kas atbalsojās Eglaines 
cālēnu smaidos un skaistajās dziesmiņās. Paldies visiem, 
kas bija atnākuši, juta līdzi, klausījās un vērtēja. Pateicība 
pedagogiem, vecākiem par ieguldīto darbu. Uz tikšanos at-
kal nākamgad!

Teksts, foto: Līga Ikstena

16. aprīlī Kubuļos Lote un Bruno no Izgudrotāju ciema 
aicināja pirmsskolas bērnu komandas pie sevis ciemos  
prezentēt sevi, jo tas bija mājas darbs. Pasākums notika 
tikai otro gadu. 

Uz „Mazā prātnieka” konkursu bija sagatavojušies un 
ieradušies arī četri mazie eglainieši: Matīss, Angelīna, 
Ralfs un Samanta. Uztraukums bija vēl lielāks, jo kopā bija 
ieradušās 9 komandas. 

Pēc jaukās komandu iepazīšanās sākas uzdevumu pildīša-
na, kuros vajadzēja - atpazīt daiļdarbu varoņus, rūpīgi iz-
krāsot zīmējumu, atminēt krustvārdu mīklu, uzrakstīt lāča 
vārdu, aplicēt no ģeometriskām figūrām neparastu trans-
porta līdzekli, salocīt maciņu, atrast zirņos un saskaitīt 
Lotes naudiņu, atpazīt veselīgus produktus, noķert zivis un 
saskaitīt cik kilogramus komanda noķērusi. Neizpalika arī 
iešana rotaļās ar Loti, Bruno, zaķi Albertu un Helmi tantes 
sivēniem.

Komandas iesaistījās kopīgā darbā - Lieldienu koka 
izdaiļošanā, katram bērnam bija jāizkrāso oliņa, ko pēc 
tam iekāra kociņa zaros.

Pēc jaukas rosības, darbošanās iestājās satraukts klu-
sums, notika apbalvošana. Šogad mazajiem eglainiešiem 
nedaudz pietrūka līdz godalgām, bet prieks un azarts par 
paveikto bērnu actiņās bija tik un tā! Priecājamies par 
mazo tilžēniešu „Ežuku” komandu, kas ieņēma „Mazā 
prātnieka” godu pēc mums.

Pēc labi paveikta darbiņa, bērniem bija jauks koncertiņš 
un, protams, saldumi.

Teksts, 
foto: Līga 

Ikstena

Uz skatuves- Eglaines cālīši Mazie prātnieki sacenšas 
komandu konkursā
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Mazie mākslinieki gūst panākumus zīmējumu 
konkursā

23. aprīlī notika vizuālās mākslas konkursa darbu izstādes „Mana ģimene” 
atklāšana Balvu pamatskolā, uz kuru bija ielūgti arī mazie eglainieši, kopā 
ar savu skolotāju L. Ikstenu. Starp 159 iesniegtajiem darbiem bija arī Eglaines 
pirmsskolas bērnu: Ralfa Leona, Matīsa Leona, Angelīnas Krivošejevas, Dairas Ik-
stenas zīmējumi. Konkursa darbos 
varēja attēlot ģimenes portretu, 
ģimeni atpūtā vai darbā, ģimenes 
vaļaspriekus, tradīcijas un ģimenes 
mīluļus - dzīvniekus.

Atsevišķu pateicību izpelnījās 
Matīsa darbiņš „Par oriģinālu vizuālā darba papildinājumu.” Arī visi pārē-
jie bērni par interesantajām un radošajām idejām, dalību vizuālās mākslas 
konkursā, saņēma pateicības.

Teksts, foto: Līga Ikstena

22. aprīlī pirmskolas grupiņa, 1.-4.klašu skolēni un skolotājas pulcējās skolas 
bērzos uz Lieldienu pasākumu, jo ārā bija ļoti silts un saulains laiks.

Skolēni bija paņēmuši līdzi skaisti krāsotas olas. Katras klases skolēni bija izveidojuši 
skaistas kompozīcijas ar raibām olām, izrotājuši ar zaļumiem un pavasara ziediem.

Mājās skolēniem bija jāiemācās tautasdziesmas par Lieldienām, jāsameklē ticējumi 
un mīklas.

Kad skolēni bija apskatījuši olu izstādi, sākās tautasdziesmu skandēšana, mīklu 
minēšana un noskaidroti ticē-
jumi par Lieldienām.

Ar lielu nepacietību skolēni 
gaidīja olu ripināšanas sa-
censības, jo katrs jau gribēja, lai 
tā oliņa aizripo tālāk un pieskaras 

citai. Dažiem arī paveicās, tāpēc varēja iegūt sev vairākas olas. Gadī-
jās arī zaudēt.

Skolēni sarīkoja  arī  olu kaujas, lai noskaidrotu, kuras ir tās iz-
turīgākās un stiprākās olas.

Pasākuma nobeigumā skolēni iesaistījās dažādās spēlēs un rotaļās. 
Tā kā diena bija jauka un saulaina, tad skolēni varēja izskrieties un 
izpriecāties. Varējām uzkrāt spēkus, enerģiju un labu noskaņojumu 
turpmākajam laikam. Lieldienas pavadītas, gaidīsim tās citu gadu.

Gausi nāca, drīz aizgāja tā bagāta Lieldieniņa,
Trīs dieniņas, trīs naksniņas iet pār kalnu dziedādama.
Guli nu Lieldiena, līdz citam gadam,
Līdz citam gadam upītes malā!
Upītes  malā – augstajā kalnā!

Teksts: Anna Stērniniece - 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas sākumskolas skolotāja. 

Foto: Iveta Useniece.

Lieldienu rotaļas pamatskolā
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Kultūras pasākumi

29.03. Kubulu kultūras namā tikās amatierteātru aktieri un režisori, lai 
piedalītos pasākumā „Balvu un Rugāju novadu amatierteātru saspēle”. 
Katrs kolektīvs uz Kubuliem bija atvedis  interesantu, oriģinālu un baudāmu 
priekšnesumu. Lazdukalna amatierteātris skatītājiem uz Kubuliem aizveda 
skeču „Nelaimīgā piektdiena”.

Kubulos kolektīvus sagaidīja jaukas bufetnieces, kas piedāvāja uztrauktajiem 
aktieriem un skatītājiem maizītes un tēju.

Pasākums bija ļoti sirsnīgs. Zālē valdīja smiekli un aplausi. Amatierteātrus 
vērtēja arī padomnieki, kas katram amatierteātra režisoram deva padomu, ko 
pamainīt, uzlabot rādītajā priekšnesumā.

„Zibšņi” šoreiz bija īpaši priecīgi, jo, pateicoties Rugāju novada domei, 
kolektīvs uz Kubuliem devās jauna imidža tērpos, kuros jutās svinīgi, eleganti un koši. Ka atzīst paši kolektīva dalībnieki, 
tagad kopības sajūta ir vēl lielāka un radošā enerģija plūst pāri malām.

20. aprīlī Lazdukalna saieta namā norisinājās Lieldienu pasākums, kas 
kopā pulcēja vietējos Lazdukalna iedzīvotājus un ciemiņus. Pasākuma 
vadītāji šoreiz bija Lieldienu vista un Lieldienu zaķi – zaķu māte un zaķu 
tēvs, zaķu bēbis, zaķis rokeris, puķu zaķis, deju zaķis un gudrību zaķis. 
Visi kā viens, zaķi jautāja vistai, lai iedod šiem olas, bet vista tāpat vien 
tās nedeva, vēlējās ko saņemt pretī. Izrādījās, ka zaķiem ir daudz draugu 
pašdarbnieku, kuri palīdzēja tiem iegūt olas.

Priekšnesumus bija sagatavojuši Rugāju novada pašdarbnieki. Skatītājus ar 
dziesmām priecēja Lazdukalna etnogrāfiskais ansamblis „Benislava”. Skaistu 
deju soli izpildīja senioru deju kopa „Tonuss”. Rugāju novada jauktais koris 
dziedāja skatītājiem četras dziesmas. Viņiem ikreiz pievienojās arī 
Lieldienu vista. Dramatiskais kolektīvs „Zibšņi” rādīja skečus - „Atradums” un „Pilsētnieces ciemojas laukos”. Mazie 
Eglaines cālēni uzstājās ar savām dziesmām.

Kad pasākums jau tuvojās izskaņai, Lieldienu vista teica, ka nekad vēl nebija tik patīkami atpūtusies. Pasākumam 
noslēdzoties, maziem un lieliem skatītājiem bija iespējams sameklēt šokolādes olas, kuras Lieldienu zaķis bija noslēpis 
Lazdukalna saieta namā.

Svētku un tieši Lieldienu atmosfēru pasākumam deva trīs skaistie zaķi, kurus izveidoja Kristīne Serga, kā arī Ivetas 
Usenieces skaistais vizbuļu puķu skatuves noformējums.

Teksts, foto: 
Jānis Rakstiņš

Amatierteātris priecē skatītājus

Jau devīto gadu Balvu novada Bērzpils pagastā notiek amatierteātru sa-
lidojums, uz kuru labprāt dodas arī Rugāju novada amatierteātris
„Zibšņi”. 

Šogad dāvanā skatītājiem „Zibšņi” bija sagatavojuši divus skečus, kas apme-
klētājiem ļoti patika, jo smiekli skanēja nepārtraukti un ik pa laikam skečus 
pārtrauca skatītāju aplausi. Pēc amatierteātru saspēles, kolektīvi bija pelnījuši 
atpūtu pie galdiņiem. Par jautru noskaņu bērzpilieši bija parūpējušies godam, 
bija gan dzīvā mūzika, gan atrakcijas, kurās atraktīvie „Zibšņa” dalībnieki 
labprāt arī piedalījās.

Šogad pirmo gadu amatierteātri „Zibšņi” pie sevis uz humora šovu 
aicināja Borisovas tautas nama vadītāja. Aktieri kopā ar vadītāju uz 
Borisovu skatītājiem aizveda četrus skečus, kurus Borisovas iedzīvotāji un 
viesi novērtēja ar skaļiem aplausiem un varenu smieklu devu. Aktieriem 
brauciens uz Borisovu bija kā neliela ekskursija, jo vairums aktieru un arī 
vadītāja tur ciemojās pirmo reizi, tāpēc labprāt apskatīja arī skaisto 
Borisovas ciema apkārtni.

Lieldienu zaķi tiekas Lazdukalnā
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No 1. marta līdz 19. aprīlim norisinājās „Balvu novada at-
klātais čempionāts basketbolā 2014”. Tajā piedalījās 
divas mūsu novada komandas - Rugāju un Lazdukalna. 
Tika izspēlēta „apļa sistēma” un tad izspēlēja „krustu spēles”. 
Rugāju komanda līdz finālam nonāca bez neviena zaudējuma. 
Taču Lazdukalna komanda izstājās krustu spēlēs un ierindo-
jās 6.vietā.

Finālā Rugāju komanda tikās pret „Gulbenes gulbja” koman-
du. Pirms spēles jau valdīja ļoti liela intriga, jo abas koman-
das bija spēkiem līdzīgas un spēlēja taktikas ziņā līdzīgu bas-
ketbolu. Spēle noritēja ar daudz interesantiem momentiem. 
Vienā brīdī viena komanda bija vadība, jau nākamajā - otra.    

Sīvā cīņā, piekāpjoties tikai ar 9 punktu starpību, Rugāju komanda ieguva otro vietu Balvu novada atklātajā čempionātā 
basketbolā. Rugāju komandā spēlēja Elmārs Rakstiņš, Dāvis Circens, Dairis Melnacis, Kristiāns Mārtuševs, 
Uvis Kapteinis, Kristaps Pugačs, Jānis Rakstiņš, Dairis Šmagris, Gints Mičulis. Mārtiņš Štāls, Nauris Kapteinis, Artūrs 
Ozoliņš, Elvijs Kapteinis. Komandu vadīja galvenais treneris Lauris Krēmers.

Teksts, foto: Jānis Rakstiņš

3. maijā Rugāju sporta centrā notika Latvijas kausa 
izcīņa svarbumbu celšanā.

Rugāju sporta centra komandas rezultāti:
Vīriešu grupa
  Ainārs Dokāns 1.v. svara kat. -63kg
  Sergejs Arbuzovs 1.v. svara kat. -68kg
  Jānis Dokāns 1.v. svara kat. -73kg
Sieviešu grupa
  Sanita Pastare 1.v. svara kat. virs 68kg
Jaunietes
  Viktorija Naļivaiko 2.v. svara kat. -53kg
Junioru grupa
  Dāvis Jermacāns 1.v. svara kat. -78kg
  Nauris Jermacāns 3.v. svara kat. -85kg
  Sanita Pastare 1.v. svara kat. virs 68kg
Jauniešu grupa
  Artūrs Aleksejevs 3.v. svara kat. -58kg
  Mareks Sivakovs 1.v. svara kat. -63kg
  Aigars Verjanovs 6.v. svara kat. - 68kg
  Edgars Prancāns 2.v. svara kat. -73kg
  Rinalds Puriņš 1.v. svara kat. -85kg
  Elvijs Koniševs 3.v. svara kat. -85kg
Kopvērtējumā jauniešiem 3.v. un pieaugušajiem 3.vieta.

Jauniešiem stafetē 1.v. un pieaugušajiem 5.vieta.
 

Teksts, foto: 
Lauris 

Krēmers

4. maijā Rugāju sporta centrā norisinājās Pavasara 
kauss volejbolā, kurā piedalījās 6 komandas- Beņislava, 
Lazdukalns, Skujetnieki, Rugāju sporta centrs, Ciemiņi, 
Bērzpils.

Rezultāti: 1.v. Rugāju sporta centrs (Elmārs Rakstiņš, 
Dāvis Circens, Jānis Rakstiņš, Nauris Kapteinis, Dairis 
Melnacis, Valters Duļevskis), 2.v. Skujetnieki (Arvīds 
Zalcmanis, Rolands Gavars, Edijs Zalcmanis, Kaspars 
Bogdans, Oskars Pugačs, Kristaps Pugačs, Armands Bog-
dans, Ainārs Uzuls), 3.v. Bērzpils (Arnis Seņka, 
Raitis Tiltiņš, Dāvis Rakstiņš, Dāvis Raciborskis, 
Maigurs Kubaks, Andris Zveinieks), 4.v. Ciemiņi (Raivis 
Mik-Griņevičs, Rolands Arelkevičs, Rita Rubule, Edžus 
Solovjevs, Aleksandrs Šrubs), 5.v Lazdukalns (Andis 
Petuks, Kaspars Rakstiņš, Edgars Konivals, Guntars Mass, 
Arnis Blūms, Artis Čudars), 6.v. Beņislava (Raivis Kubaks, 
Guntis Melnacis, Didzis Usenieks, Emīls Kindzulis, Elvijs 
Kindzulis, Audris Usenieks), 

Turnīra vērtīgākais spēlētājs - Elmārs Rakstiņš.
Pateicamies  Andim Petukam par finansiālu atbalstu 

turnīra organizēšanā!
Teksts, foto: Lauris Krēmers

Sporta aktivitātes Komandas tiekas basketbola čempionātā

Svarbumbu celšanas sacensības Pavasara kauss volejbolā
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12. aprīlī, pateicoties Aināra Birkova iniciatīvai, norisinājās aktīvās 
atpūtas pasākums „Skujetnieki  Velo”, kura ietvaros riteņbraucēji 14 
cilvēku sastāvā nobrauca distanci 30 km. Starts velomaratonam tika 
dots Skujetniekos, distance virzījās pa Rēzekne – Gulbene šoseju līdz 
Pededzes tiltam.

Teksts, foto: Lauris Krēmers

Veselības jomā cilvēkiem bieži visgrūtāk ir ar 
informāciju, kur tad saņemt medicīnisko palīdzību? 
Veselības ministrija katru gadu pasludina veltītu kā-
dai tēmai - pirms tam bijuši mātes un bērna veselības 
gads, sirds veselības gads un šogad ir „Ģimenes veselības 
gads”. Tas, protams, sasaucas ar bibliotēku, kas ir atvērta 
iestāde visai ģimenei un piedāvā pakalpojumus 
ikkatram. 

VM īpaši akcentē, ka primārā veselība aprūpe (ģimenes 
ārsts) ir ļoti būtiska veselības profilaksei un savlaicīgai 
saslimšanas risku novēršanai. Nav arī noslēpums, ka 
daudzi savu ģimenes ārstu neapmeklē pat gadiem ilgi. 
Tas, savukārt, ietekmē iedzīvotāju informētības līmeni 
par palīdzības saņemšanas iespējām. Veidojas mulsinoša 
situācija - palīdzība tiek meklēta visur, tikai ne tur, kur tā 
patiešām būtu atrodama (ieskaitot dažādus interneta foru-
mus, kur populāri meklēt atbildes par dažādām veselības 
problēmām un bieži nodarboties ar pašārstēšanos vai 
cerot, ka kaite pāries pati no sevis, izmantojot „pārbaudītas 
tautas metodes”).

Šogad bibliotēku nedēļa tika veltīta veselībai- informācija 
par medicīnisko un veselības aprūpi, veselīgs dzīvesveids, 
atbalsta grupas un krīzes centri, dažādas terapijas un to 

pielietojums, tai skaitā biblioterapija, dažādu veselības or-
ganizāciju informācijas aprite utml. 

Arī Rugāju bibliotēka pievienojās bibliotēku nedēļas ak-
tivitātēm uzliekot izstāžu ciklu „Informēts un vesels”.  Bi-
bliotēkas telpās bija skatāmas vairākas literatūras izstādes:

 Jauniešu lasītavā-
„Skolēnu veselība”;
„Skaistums un veselība”;
„Atkarības un veselība”;
„Veģetārisms veselīgs 

dzīvesveids vai neprāts”.
Pie datoriem-
„E-veselība”;
„Darbs ar datoru un cil-

vēka veselība”.
Pieaugušo lasītavā-
„Pārtika un veselība”;
„Sociālā politika un ve-

selība”.
Abonementā-
„Veselība un pirts”;
„Veselība un sports”. 

Kopš 2004. gada bibliotēkas darba neatņemama sastāvdaļa ir 
lasīšanas veicināšanas konkurss „Bērnu žūrija”, kurš aizvadītajā 
gadā tika izsludināts ar nosaukumu „Lielais lasīšanas maratons”.

No 15. septembra līdz 10. aprīlim skolēni 4 vecuma grupās katrs 
izlasīja 6 grāmatas. 30% no grāmatu kolekcijas bija VKKF fonda at-
balsts, pārējās grāmatas atlasījām no bibliotēkas fondā esošajām jaunā-
kajām grāmatām.

Lasīšanu uzsāka 35 skolēni un vecāki, līdz konkursa beigām nonāca 
31 dalībnieks.

Paralēli lasīšanai jaunākā skolas vecuma bērni zīmēja zīmējumus un 
kopā ar vecākiem piedalījās radošajā darbnīcā „Šujam kleitu peles meitai”.

Uz noslēguma pasākumu jauniešu iniciatīvu centrā pulcējās bērni, kuri pabeidza lasīšanu - Jeromenoka Karīna, 
Sņegova Marta - Felicita,  Ozoliņš Saulvedis - Sandis, Romanovska Elvita, Romanovskis Markus, Učelnieks Dāvis, 
Apšenieks Matīss, Muižniece Egija, Šadurskis Rinalds, Rizena Elvita, Garbacka Marika, Dreimane Lauma, Garbacka 
Līva, Garā Endija, Garā Ārija, Pērkone Meldra, Boroduška Elīza, Nazarova Meldra, Nazarova Agita, Garā Anita, Garā 
Arnita, Lazdiņa - Uzulniece Gunta, Vīcups Valts, Renāte Dobrovoļska, Daukste Gita un vecāki - Sproģe Evita, Dreimane 
Guna, Dobrovoļska Ilze, Puško Astrīda, Romanovska Marina, Konivale Evija, Učelniece Iluta.

Zīmējumu izstāde „Grāmata, kurā es dzīvoju” un pašizgatavoto pelīšu izstāde maijā būs skatāma Rugāju bibliotēkā.

Teksts, foto: Rugāju novada bibliotēkas bibliotekāres

Velomaratons Skujetniekos

Bibliotēku aktivitātes Bibliotēku nedēļa veltīta veselībai

Noslēdzies „Lielais lasīšanas maratons”
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2. klases kolek-
tīvs(Audzinātāja 

A. Kukurāne) bija 
paši pirmie, kas 

piedalījās Stārastes 
simtgadei veltīta-

jās aktivitātēs. Pēc 
pasākuma bērni 

uzkavējās bibliotēkā 
lai vēlreiz ieskatītos M. Stārastes grāmatās. Uzmanību 
piesaistīja kāda mākslinieces ilustrētā bērnu dziesmu 
grāmata. Daudzas dziesmas bija pazīstamas un kopā 

ar audzinātāju tika arī izdziedātas. Audzinātājas 
mudināti bērni atcerējās spilgtākos iespaidus, ko 

guvuši piedaloties pasākumā. Mums, kā pasākuma 
organizatorēm, bija patīkami dzirdēt, ka bērni 
bibliotēkā ne tikai izklaidējās, bet arī izglītojās.

Februārī bibliotēku apmeklēja mazie grāmatu draugi, lai iepazītos ar Margaritas Stārastes daiļradi. Visiem zināms, ka M. 
Stāraste 2. februārī nosvinēja savu simto dzimšanas dienu, tāpēc, februāris bibliotēkā bija M. Stārastes daiļradei veltīts mēnesis. 
Visu februāri bibliotēkā bija skatāma mākslinieces sarakstīto un ilustrēto grāmatu izstāde „Latviešu pasaku omītei 
Margaritai Stārastei – 100”. Bērni pētīja, lasīja grāmatas, iejutās mākslinieka lomā, radot krāšņus darbiņus zīmējumu sienai „Zīmējam 
M. Stārastes pasaku varoņus”, ar audiopasaku palīdzību ceļoja pa Stārastes pasaku valstību, skatījās videomateriālu par mākslinieci 
un piedalījās konkursiņos „Iztrūkstošie burtiņi” un „Atpazīsti grāmatu tēlus”. Grāmatu draugiem bija atbildīgs darbiņš - M. Stārastes 
grāmatiņām nosaukumos bija zuduši burti, bērni tos cītīgi meklēja. Pēc neliela attēla fragmenta bija jāatrod konkrēta grāmata un 
attēls, tādējādi, bērniem bija iespēja izšķirstīt katru autores grāmatiņu, iepazīties ar Zīļuku, Tinci, rūķiem un citiem pasaku meža 
iemītniekiem. Martā un aprīlī  bērnu lasītavas sienu rotāja bērnu zīmējumu izstāde „Kas notiek Margaritas Stārastes pasaku mežā”.

Bibliotēku apmeklēja un aktivitātēs piedalījās:

5gadīgo bērnu grupa „Knariņi” 
(audzinātāja Sanita Anckina) ir 

iemācījušies lasīt, tāpēc drošsirdīgi 
piekrita piedalīties visās piedāvāta-
jās aktivitātēs. Ja pazudušo burtiņu 

meklēšana nedaudz prasīja pie-
pūli, tad vērīguma ziņā viņi bija 

nepārspējami. Grāmatas tika veikli 
izšķirstītas un kartītēs attēlotās 

ilustrācijas atrada savu oriģinālu 
grāmatā. Zīmējumi tika zīmēti ar 

lielu rūpību un pienākuma apziņu.

Vērīgi un azartiski konkursu 
dalībnieki bija arī 6-gadīgo 
bērnu grupas „Knariņi” audzēkņi 
(audzinātāja Rita Pipure). Bērni 
bija tā aizrāvušies pazudušo 
burtiņu meklēšanu un grāmatu 
ilustrāciju atpazīšanu, ka bija 
gatavi darbošanos atkārtot. Arī 
sešgadnieku zīmējumi bija krāšņi 
un idejām bagāti.

      1. klases kolektīvs kopā ar audzinātāju Ilzi 
Dobrovoļsku ir aktīvi bibliotēkas pasāku-
mu apmeklētāji. Arī šoreiz bērni ar interesi 
noskatījās videomateriālu, zīmējot klausījās 
pasaku un draudzīgi, šķirstot grāmatas, 
piedalījās konkursiņos. 

3. klases kolektīvs (audzinātāja V. Kadakovska) bija 
kluss un darbīgs kolektīvs. Tikuši galā ar konkursiem 
bērni sāka zīmēt 
un klausīties 
pasaku. Zīmēts 
tika ar tādu 
rūpīgumu, ka 
darba procesā  
mākslinieki 
noklausījas 
divas pasakas. 
Galarezultāts 
bija pārsteidzošs - bērnu zīmējumi bija tik krāšņi 
un kvalitatīvi, un daudz neatšķīrās no M. Stārastes 
zīmējumiem.

4. klases kolektīvs (audzinātāja A. Circene) uz 
bibliotēku atnāca sagatavoti. Klases kolektīvā 

bērni bija skatījušies 
M. Stārastes grāmatas, 

lasījuši biogrāfiju un 
zīmējuši zīmējumus. 
Bērnu zīmētprieks ir 

neizsmeļams. Kaut arī 
vienreiz bērni jau bija 

zīmējuši Stārastes pasa-
ku tēlus, bērni vēlējās 

arī bibliotēkā darboties 
ar zīmuļiem un uzburt 

krāšņus pasaku tēlus.

Paldies tiem 106 pasākuma apmeklētājiem, kas atnāca uz bibliotēku un piedalījās mūsu sagatavotajās aktivitātēs!

Teksts, foto: Bibliotekāres Anita un Evita

Bibliotēka atzīmē apaļu jubileju

Grupiņa „Mārītes” bija paši jaunākie pasākuma apmeklētāji.Uz bibliotē-
ku bija atnākuši kopā ar 
audzinātāju Ingu un 
auklīti Elīnu. Bet aktivitātes 
ziņā viņi neatpalika no ci-
tiem pasākuma dalībnie-
kiem. Bērni iepazinās ar 
bibliotēkas bērnu lasītavu 
un piedalījās piedāvāta-
jās aktivitātēs-  klausījās 
pasakas un zīmēja zīļuku. 
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(Vissvētākās Jaunavas Marijas mēnesis)
Augustovā

4. maijā plkst. 12:00, I mēneša svētdiena.
18. maijā plkst. 12:00.
29. maijā plkst.  12:00 Kunga Debeskāpšanas svētki, lieli svētki.

Skujetniekos
3. maijā plkst. 10:00.
17. maijā plkst. 12:00.
                                                                                                                 

                      Uz tikšanos dievkalpojumos, ar cieņu Jūsu pr.O.Misjūns

Dievkalpojumi maija mēnesī prāvesta O.Misjūna 
vadītajās Rugāju novada draudzēs 

Dievkalpojumi maija mēnesī

Maijs, Romas Katoļu baznīcas kalendārā, ir Svētās Jaunavas Marijas mēnesis,
- laiks, kad J. Marijai tiek veltīti īpaši dievkalpojumi un lūgšanas. Maija mēnesī ļaudīm sapulcējoties pie 
brīvdabas krustiem - ceļa malā, ciema centrā, pie mājām vai baznīcas dārzā uzstādītiem,tiek dziedātas 

dažādu lūgšanu dziesmas.

    Maija mēnesī Benislavas etnogrāfiskā ansambļa vadībā tiek organizēti  
dziedājumi pie krustiem:

 7. maijā plkst. 14:00 pie Benislavas krusta.
 14.maijā plkst. 14:00 pie Slavītu krusta.
 21.maijā plkst. 14:00 pie Lesnieku krusta.          

28. maijā plkst. 14:00 pie Augustovas baznīcas dārza krusta. 
Esiet atsaucīgi un vienojieties kopīgās lūgšanās!

7. jūnijā– sestdienā plkst. 12:00 Saksmalē, ar sv. Misi.
22. jūnijā - svētdienā plkst. 13:00 Vārnienē .
22. jūnijā - svētdienā plkst. 16:00 Cepurniekos, ar sv. Misi.
28. jūnijā - sestdienā plkst.12:00 Golvaros, ar sv. Misi.
28. jūnijā - sestdienā plkst. 15:00 Līdumniekos.
5. jūlijā - sestdienā plkst. 13:00 Bēržos.
5. jūlijā - sestdienā plkst. 16:00 Lieparos, ar sv. Misi.
12. jūlijā - sestdienā plkst. 13:00 Mastareigā,ar sv. Misi .
12. jūlijā - sestdienā plkst. 16:00 Putrānos, ar sv. Misi.
19. jūlijā - sestdienā plkst. 12:00 Reibānos, ar sv. Misi.
26. jūlijā - sestdienā plkst. 12:00 Keiseļovā, ar sv. Misi.
26. jūlijā - sestdienā plkst. 15:00 Kaupiņos.
9. augustā - sestdienā plkst. 12:00 Slavītos, ar sv. Misi.
16. augustā - sestdienā plkst. 12:00 Dekšņos, ar sv. Misi.

 Aicinu piederīgos sakopt savu tuvinieku kapsētas.
 Patiesā cieņā, Bēržu, Augustovas, Krišjāņu draudžu  prāvests

                                                                                                             Oļģerts Misjūns

Kapusvētki prāvesta O.Misjūna vadītajās draudžu 
kapsētās 2014. gadā
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Dažādi 1. klases skolēni 
un audzinātāja 

no sirds 
pateicas 

Meistaram Jurim 
Bleideram par 

iespēju kopīgiem 
spēkiem izgatavot putnu būrīti.

Skolotāja Ilze

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!

Sirsnīgi sveicam ar 
ģimenes pieaugumu:
Elza Pērkone - 
vecāki Sarmīte un Žanis Pērkoni;
Gunta Tuča - 
vecāki Skaidrīte un Gunārs Tuči;
Ausma Cepurniece - 
vecāki Līga un Gatis Cepurnieki;
Elīza Pluša - vecāki Aija un Pēteris Pluši;
Rodrigo Zalužinskis - vecāki Guntis Zalužinskis un 
Jekaterina Merkulova.

Rugāju novada dome

Sirsnīgs paldies Sarmītei 
Pērkonei 

par sūtījumu!

Tikaiņu iedzīvotāji

No 1. maija līdz 31. maijam garīgie dziedājumi pie ceļmalu 
krucifiksiem Rugāju novadā. 
9.,10. maijā Mātes dienas pasākumi Rugāju tautas namā.
15. maijā Ģimenes dienas pasākumi Rugāju novadā.
17. maijā Amatnieku tirdziņš Rugājos Tirgus laukumā un pa 
Skolas ielu. Ar saviem izstrādājumiem aicināti piedalīties 
mājražotāji, puķu, stādu, koku un košumkrūmu audzētāji.
8. jūnijā Vasarassvētku garīgās mūzikas koncerti Rugāju novada 
baznīcās: Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes 
Romas katoļu baznīcās.
13. jūnijā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Rugāju 
skvērā.
23. jūnijā Līgo svētki Rugāju parkā ar kopīgu ugunskura 
kurināšanu, līgošanu un Zaļumballi kopā ar Juri Ķirsonu. 
27. jūnijā  Augustovas baznīcas Nemitīgās Palīdzības Dievmātes 
godināšanas svētki ar procesiju.
28. jūnijā Rugāju parkā Deju svētki „Lustīgs šur, lustīgs tur”, 
zaļumballe (spēlēs populārā šlāģergrupa „Gints un Es”). Aicināti 
piedalīties deju kolektīvi  no citiem novadiem (savu dalību pietei-
cis deju kolektīvs no Igaunijas).

               Rugāju novada kultūras nodaļas vadītāja 
Gunta Grigāne

Tuvākie kultūras pasākumi

Tavas rokas vēju glāsta,
Tavas rokas sauli nes.

Nav par tavām rokām labām,
Siltākas uz pasaules.

Sirsnīgi sveicieni ikvienai 
māmiņai 

Māmiņu dienā!

SAC „Rugāji” vadītāja saka sirsnīgu paldies labdarības or-
ganizācijai ,,GNOSJO HARPER’’ un pārstāvei Latvijā 

Dagnijai par dāsno sūtījumu aprūpes centam un tā iemītniekiem. 
Paldies Rugāju novada domei par atbalstu. Čaklajiem ,,rūķiem’’, kas 
palīdzēja sūtījumu sanest un novietot aprūpes centra telpās.

Paldies čaklajiem Lielās talkas talciniekiem-domes darbiniekiem, 
deputātiem, strādniekiem, aprūpes centra darbiniekiem, Jānim 
Lužam un Jānim Ločmelim, kas pielika savas rokas un spēkus SAC 
„Rugāji”apkārtnes sakopšanā.
Paldies visiem, kas ikdienā sniedz palīdzīgu roku un atbalsta, lai 
dzīve būtu labāka un saulaināka.

S.Pērkone

Rugāju novada dome


