
ŠAJĀ NUMURĀ:

  Rugāju novada domes deputātu pieņemšanas laiki          Apkopoti Rugāju novada skolu 
                                                                                                 aizvadītā mācību gada darba rezultāti
 

KURMENĪTE
www.rugaji.lv     Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums     2016. gada jūnijs 06 (121)

Aizvadīti lustīgi Līgo svētki un jau 
trīspadsmitās bezceļu sacensības Medņu trasē

         Līgo vakars un Jāņu diena ir vieni no latviskākajiem svētkiem, 
kuros tiek ievērotas senas tradīcijas. Šķiet, ka svētki nebūtu iedomājami 
bez siera siešanas, alus brūvēšanas, vainagu pīšanas, lielā ugunskura ie-
degšanas, līksmām dziesmām un jestrām dejām. 
        Rugājos, 22. jūnijā, visiem interesentiem bija iespēja apmeklēt 
ielīgošanas pasākuma koncertu “Rotā, saulīt, rotādama“, kurā piedalījās 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Ar jaukām dziesmām iepriecinā-
ja Marta Kočāne, Benislavas etnogrāfiskais ansamblis, Rugāju jauktais 
koris, Rugāju Dāmu vokālais ansamblis un etnogrāfiskais ansamblis 
“Benislava“. Savukārt ar raitiem dejas soļiem uzstājās senioru deju kol-
ektīvs “Ezerrieksts”, sieviešu deju kopa “Junora”, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Rugāji”, senioru deju kopa “Tonuss”, bērnu deju kolektīvs 
“Ķipariņi” un Rugāju jauniešu deju kolektīvs
          Koncerta noslēgumā, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītā-
ji saņēma lāpas, kuras visi kopīgi aizdedza Vārnienes krastā. 

Pēc lustīgi aizvadītiem svētkiem, neskatoties uz svelmi, visi OFFroad 
cienītāji tika aicināti vērot sacensības un piedalīties dažādās aktivitātēs, 
jo jau trīspadsmito reizi sporta klubs „ Rugāji” organizēja starptautiskas 
bezceļa sacensības Rugāju novada Medņu trasē no 25.-26.jūnijam.
         Medņu trases pateicīgais reljefs arī skatītājiem ļāva sajust dubļu 
valdzinājumu un vērot sacensību dalībnieku meistarību, pārvarot šķēršļus. 
Skatītāju ērtībām trase ir sagatavota tā, lai gar to būtu droši pārvietoties 
un klātienē vērot tehnikas un dalībnieku prāta cīņas ar dažādiem dabīgi-
em un mākslīgi radītiem šķēršļiem. Sacensību dalībniekiem vairākkārt 
jāšķērso purvainas vietas un tieši ap tām pulcējas arī skatītāji. Arī šogad 
uz sacensību vērošanu bija ieradies krietns pulks cilvēku. Lielu intere-
si gan skatītāju, gan dalībnieku vidū izraisīja jau tradicionālais “Dubļu 
skrējiens“, kurā skrienot pa ūdeni un dubļiem, pēc iespējas ātrāk bija 
jānonāk finiša taisnē. 

Teksts, foto: Agrita Luža 

Viena no lustīgajām dejām  vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Rugāji“ izpildījumā ielīgošanas koncertā “Rotā, saulīt, rotādama“

Sacensību pirmajā dienā aizrautīgie dalībnieki varēja izmēģināt spēkus 
trasē, braucot ar kvadracikliem

  “Laiks nākt ar jaunām idejām“
Kultūras jaunumi 

Rugāju novada svētku 
programma
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Labdien, laikā, no Jāņiem līdz Pēteriem!

           Saule pakāpusies augstākajā punktā. Lai gan vasara tikko kā iestājusies, 
šogad ir sajūta, ka laiks mūs ļoti steidzina. Ātrāk nekā citus gadu ziedēja ceriņi, 
jasmīni ar savu reibinošo smaržu apbūra jau pirms Jāņiem. 
            Esam sagaidījuši un aizvadījuši vasaras saulgriežus. Līgo dienā ar inter-
esi sekojām līdz notikumiem Lielbritānijā par referenduma gaitu, turpmākajai 
šīs valsts palikšanai ES (Eiropas Savienība) sastāvā. Balsojuma rezultāti par 
vēlmi izstāties no Eiropas Savienības, ko uzzinājām nākamajā dienā,  atnesa 
pārsteigumu ne tikai britiem,  bet arī lielākajai daļai ES dalībvalstu pilsoņiem. 
Šobrīd ir daudz neskaidrību par turpmāko notikumu gaitu, kas notiks ar mūsu 
valsts piederīgajiem, kas dzīvo Lielbritānijā, kādas turpmāk būs uzņēmējiem 
iespējas, ieguvumi un zaudējumi.
       Klāt jau gandrīz jūlijs, kad kopā gan strādāsim, gan atpūtīsimies. Ir uzsākti 
remontdarbi  Rugāju novada viduskolas virtuvē. Darbi tiks plānoti tā,  lai jau 
jaunā mācību gada sākumā, skaistās, paplašinātās, atremontētās telpās varētu 
atsākt darbu skolas virtuve. Nelieli remonti tuvākajos mēnešos paredzēti arī Eg-
laines pamatskolā, kur jaunu vizuālo izskatu iegūs divi mācību kabineti.
   Tāpat esam ieplānojuši tuvākajos mēnešos ierīkot ielas apgaismojumu 
Benislavā, Bērzu ielā. Paralēli šiem darbiem  tiks remontēti arī pašvaldības ceļu 
posmi, ir sagatavots materiāls grants karjerā  ceļu seguma labošanai.
     Ir apritējuši jau trīs gadi, kopš strādā esošais deputātu sasaukums. Gribu 
pateikt paldies deputātiem par pieņemtajiem lēmumiem, lai sasniegtu nova-
dam  svarīgus mērķus. Varu apgalvot, ka pa šo laiku esam izdarījuši ļoti dau-
dzas lietas, it sevišķi infrastruktūras sakārtošanā, kas kalpos vēl daudzu gadu 
garumā. Ir vēl daudz jaunu ieceru, kas gaida realizāciju jau tuvākajos gados 
prioritārā secībā. Nākamie gadi valstij un arī mūsu novadam svarīgi būs arī ar 
to, ka 2020.- 2021. gadā beigsies struktūrfondu projekti, tā kā jāsteidz vēl izdarīt 
lietas, kuras  var pretendēt uz atbalstu. Katrs atbalstītais projekts, kaut vai ne-
liels, nes atdevi iedzīvotājiem.
      Uz tikšanos, jūlijā!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

DOMES SĒDES LĒMUMI

Rugāju novada domes 2016. gada 16. jūnija 
 sēdē pieņemtie lēmumi

Nolēma izīrēt A. S. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu, Skujetniekos, 
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, nosakot īres maksu EUR 8,85 (astoņi euro 
un 85 centi) mēnesī.

Nolēma pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar Zemnieku saimniecī-
bu „Vētras VV”, Reģ.Nr.42401016695, par pašvaldības tiesiskajā valdījumā es-
ošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0438 – 12.0 ha platībā, 
nomu.

Nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Daigas” ar kadas-
tra numuru 3864 010 0198 – 9.77 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novada 
Lazdukalna pagastā.

Nolēma piešķirt, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0398 – 0.8 
ha kopplatībā, nosaukumu ,,Skolas iela”. 

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 6/2016 „Grozījumi Rugāju novada 
domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju no-
vada pašvaldības nolikums””.

Apstiprināja Rugāju novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015. gadu.

Piešķīra projektam „Profesionāls, radošs un motivēts skolotājs – skolēnu 
mācīšanās un motivācijas veicinātājs” pašvaldības priekšfinansējumu 25% 
no projekta kopējām izmaksām - EUR 3 962,75 (trīs tūkstoši deviņi simti 
sešdesmit divi euro un 75 centi), no Rugāju novada pašvaldības 2016. gada 
budžeta, sadaļas 09.230 Rugāju novada vidusskola.

Nolēma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0128 – 4.0 ha 
platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmēju 3874 017 0083 – 2.4526 ha 
platībā apvienot vienā nekustamajā īpašumā. Nolēma piešķirt nosaukumu 
“Zeltiņi – Ilganči”;
Nolēma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0123 – 0.3 ha, 
3874 014 0132 – 0.3733 ha, 3874 014 0136 – 0.5 ha, 3874 013 0068 – 2.7 
ha, 3874 006 0290 – 0.2 ha, 3874 013 0075 – 0.1 ha, 3874 006 0180 – 0.5 
ha platībā un 3874 016 0137 – 0.4 ha platībā, apvienot vienā nekustamajā 
īpašumā. Nolēma piešķirt nosaukumu “Ilganči - Medņi”;

Nolēma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0063 – 2.3 ha 
platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmēju 3874 019 0280 – 2.0 ha platībā 
apvienot vienā nekustamajā īpašumā. Nolēma piešķirt nosaukumu “Egļusa-
la - Žeivinieki”.

Nolēma piešķirt, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 002 
0138 – 1.96 ha kopplatībā, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmē-
jumu 3864 002 0138, nosaukumu ,,Lapmeži”.

Nolēma piešķirt, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 007 
0253 – 3.0069 ha kopplatībā, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra ap-
zīmējumu 3874 007 0253, nosaukumu ,,Ausekļi”.

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/ domes sēdes/ lēmumi 

Rugāju novada pašvaldība  – Nacionālā 
veselīgo pašvaldību  tīkla  dalībniece

         Lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs  2014.-2020. ga-
dam” izvirzīto mērķu sasniegšanu, Latvijā  ir izveidots Nacionālais veselīgo 
pašvaldību tīkls. 
        Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses 
piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības 
un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības 
veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību 
darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautā-
jumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību 
reģionālajā līmenī.
            Ar Veselības ministrijas 17.06.2016. rīkojumu, Rugāju novada pašvaldī-
bai ir piešķirts Veselīgas pašvaldības statuss un pašvaldība ir uzņemta Na-
cionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
           Pirms pašvaldība tika uzņemta Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, bija 
jāpierāda, ka jau šobrīd tiek īstenoti  un atbalstīti dažādi pasākumi iedzīvotā-
ju veselības veicināšanā. Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas 
komisija atzina, ka pašvaldība organizē dažādas veselību veicinošas aktiv-
itātes dažādām mērķa grupām  iedzīvotāju veselības uzlabošanai un sagla-
bāšanai.  Tās ir gan fiziskās aktivitātes dažāda vecuma iedzīvotāju grupām,  
bezmaksas sporta infrastruktūras pieejamība,  aktivitātes atkarību profilakses 
jomā, bērnu un jauniešu iesaistīšana ārpusskolas aktivitātēs, veselīga uztura 
veicināšanas aktivitātes u.c. 
      Plānojot veselības veicināšanas pasākumiem paredzēto Eiropas Sav-
ienības struktūrfondu līdzekļu izlietojumu Latvijā, pašvaldības dalība Na-
cionālajā veselīgo pašvaldību tīklā tiks uzskatīta par priekšrocību aktivitāšu 
un finansējuma piesaistei. Tuvākajā laikā tiks izsludināta pašvaldību projektu 
pieteikumu iesniegšana aktivitātē „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei” laika periodam no 2016.gada līdz 2018.
gadam, kurā  savu dalību varēs pieteikt arī Rugāju novada dome. 

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa 
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Rugāju novada domes deputātu pieņemšanas laiki 
2016. gada jūlijs - decembris

Vārds, uzvārds E-pasts Tālr.nr.
Pieņemšanas laiki

Rugāju novada domē Lazdukalna pagasta pārvaldē
  Katra mēneša pirmajā otrdienā
  (5.jūlijā, 2.augustā, 6.septembrī, 
  4.oktobrī, 8.novembrī, 6.decembrī) 
  no plkst. 13:00 – 16:00

  Pirmdienās 
  no plkst. 14:00 – 16:00

  Katra mēneša trešajā pirmdienā 
  (18.jūlijs, 17.augustā, 21.septembrī,  
  19.oktobrī, 16.novembrī, 21.decembrī) 
   no plkst. 12:00 – 14:00

  Katra mēneša trešajā ceturtdienā
  (21.jūlijā,  17.septembrī, 15.oktobrī,  
  19.novembrī, 17.decembrī) 
  no plkst. 12:00 – 14:00

  Ceturtdienās 
  no plkst. 9:00 – 10:00 
  (Rugāju novada vidusskolā)

  Katra mēneša trešajā ceturtdienā 
  (16.jūlijā,  20.augustā, 17.septem-
  brī, 15.oktobrī, 19.novembrī, 17.de
  cembrī)  
  no plkst. 12:00 – 13:00

  Pirmdienās  
  no plkst. 9:00 – 10:00

  Otrdienās 
  no plkst. 9:00 – 11:00

 Katra mēneša pirmajā pirmdienā
  no (4.jūlijā, 1.augustā, 5.septembrī,  
  3.oktobrī, 7.novembrī, 5.decembrī)
  no plkst. 11:00 – 13:00
 

  Katra mēneša pirmajā pirmdienā
  no (4.jūlijā, 1.augustā, 5.septembrī,  
  3.oktobrī, 7.novembrī, 5.decembrī)
  no plkst. 9:00 – 11:00 

  20.augustā, 22.oktobrī, 17.decembrī  
  no plkst. 12:00 – 14:00

  20.augustā, 22.oktobrī, 17.decembrī 
  no plkst. 10:00 – 12:00

  21.jūlijā, 18.augustā, 20.oktobrī ,22. 
  septembrī, 17.novembrī, 22.decembrī
  no plkst. 12:00-14:00

  13.jūlijā, 10.augustā, 14.septembrī,    
  12.oktobrī, 9.novembrī, 14.decembrī 
  no plkst. 12:00 – 14:00

Šovasar atbalstīts Izglītības un zinātnes min-
istrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2016.gadam atklātā projektu konkursa 1.4. 
aktivitātes  “Atbalsts jaunieši centru darbības 
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un 

stiprināt jauniešu piederības apziņu” Rugāju novada domes iesniegtais projekts “Laiks nākt ar jaunām 
idejām”, kura realizācijai atvēlētais laiks ir līdz š.g. 30.septembrim. 
       Projekta mērķis - veidot un stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu Latvijas valstij un 
veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Uzlabojot 
jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas, ideju realizāciju, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 
       Mērķauditorija ir Rugāju novada bērni, jaunieši, viņu vecāki, tai skaitā sociālās atstumtības riskam 
pakļautie jaunieši. Izvēlētās mērķauditorijas iesaisti projekta īstenošanas gaitā plānots organizēt saskaņā ar 
projekta aktivitāšu plānu, Rugāju Jauniešu centra darba plānu un novada pasākumu plāniem, tiks organ-
izētas radošās nodarbības un iesaistīti jaunieši ar mazākām iespējām, kā arī sociālā riska grupas jaunieši. 
Aicinājums nākt ar jaunām idejām, sasaucas ar jauniešu izvēli sākt kaut ko no jauna, veco izvērtējot, nākt ar 
personīgajām idejām, virzīt tās uz priekšu, neaizmirstot par savas valsts un novada piederību.
      Galvenie pasākumi: darba grupas sanāksmes, radošās darbnīcas, sporta nodarbes, forums. Rezultātā 
projekts „Laiks nākt ar jaunām idejām!” sniegs ieguldījumu Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.g. 
izvirzīto mērķu sasniegšanā – caur pašorganizējošu procesu īstenošanu sekmēt Latvijas valsts simtgades 
svinību īstenošanu, stiprinot Latvijas valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij un kopienai. Projekta 
kopsaucējs – ideju ģenerēšana.

P.S. Aicinām apmeklēt Rugāju novada svētkus – 30.jūlijā no plkst. 12:00 atraktīvas izklaides bērniem 
un pieaugušajiem parkā un teritorijā ap parku ( viktorīna “Zini vai mini par Rugāju novadu”, hen-
nas darbnīca, apgleznošanas darbnīca u.c. aktivitātes).

Sandra Kapteine sandra.kapteine@rugaji.lv 64507245
26345838

Eduards Stalidzāns eduards.stalidzans@rugaji.lv 26435674

Iveta Arelkeviča iveta.arelkevica@rugaji.lv 27804316

Andris Leons andris.leons@rugaji.lv 26536746

Arnolds Zizlāns arnolds.zizlans@rugaji.lv 29495090

Olita Loseva olitaloseva7@inbox.lv 20278819

Maruta Paidere maruta.paidere@rugaji.lv 27829435

Uldis Melnacis uldis.melnacis@rugaji.lv 26406657   Katra mēneša pirmajā pirmdienā 
  (4.jūlijā, 1.augustā, 5.septembrī,  3.ok-
  tobrī, 7.novembrī, 5.decembrī) 
  no  plkst. 11:00 – 13:00

  Katra mēneša pirmajā pirmdienā 
   (4.jūlijā, 1.augustā, 5.septembrī,  3.ok-
   tobrī, 7.novembrī, 5.decembrī) 
   no plkst. 09:00 – 11:00

Andis Petuks lazdukalns2014@inbox.lv 26456291   Katra mēneša trešajā ceturtdienā 
  (21.jūlijā, 18.augustā, 15.septembrī,  
  20.oktobrī, 17.novembrī, 15.decem-
  brī) no plkst. 12:00 – 13:00

  Katra mēneša trešajā pirmdienā 
  (18.jūlijā, 15.augustā, 19.septembrī,  
  17.oktobrī, 21.novembrī, 19.decem-
  brī) no plkst. 12:00 – 13:00

Aicina uzturēt kārtībā 
īpašumu apkārtni

         Rugāju novada domes 2013.gada 17. janvāra 
saistošo noteikumu Nr.2/2013 „Administratīvās 
atbildības noteikumi” 5.3.punkts nosaka, ka 
par zemes un apsaimniekojamo teritoriju 
neuzturēšanu kārtībā saskaņā ar sanitārās 
kopšanas un īpašuma uzturēšanas noteikum-
iem, savlaicīgu zāles nenopļaušanu līdz ielas 
(brauktuves) malai, apaudzēšanu ar koki-
em un krūmiem, kas bojā skatu un traucē 
ielu krustojumu pārredzamību, apdraudot 
satiksmes drošību, un ierobežo gājēju pārvi-
etošanās iespējas, – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz 
EUR 70.00, juridiskām personām - līdz EUR 
700.00. 
       Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, - uzliek naudas sodu: fiziskām 
personām no EUR 70.00 līdz EUR 150.00, ju-
ridiskām personām - no EUR 350.00 līdz EUR 
1400.00.

Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieks
Mārtiņš Stempers

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centra vadītāja
Līga Kravale

“Laiks nākt ar jaunām idejām”
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Gatavojamies Ziemeļlatgales 
uzņēmēju dienām 2016
         No šī gada 8. - 9. jūlijam nori-
sināsies otrās Ziemeļlatgales uzņēmē-
ju dienas, kurās piedalīsies gan 
mājražotāji, gan amatniecības meis-
tardarbu autori, kā arī zemnieki un 
dažādas biedrības no Balvu, Viļakas, 
Rugāju un Baltinavas novadiem. 
        Pirmajās uzņēmēju dienās  Rugāju 
novada sētā bija sapulcējušies 11 tir-
gotāji, kuri ar lepnumu varēja izrādīt 
savus ražojumus. Pirktgribētājiem un 
interesentiem bija iespēja iegādāties 
ne tikai dažādus lauku labumus - sie-
ru, medu, māju vistu olas, biezpienu, 
zivis, pašceptu maizi un bulciņas, bet 
arī rokdarbnieču 

darinātus aksesuārus un suvenīrus ar 
Rugāju novada simboliku. 
         Paši uzņēmēji un mājražotāji pēc pir-
majām Ziemeļlatgales uzņēmēju dienām 
atzina, ka šādas dienas ir ļoti vērtīgas, 
jo tā ir laba iespēja iepazīt sava novada 
uzcītīgos cilvēkus, kā arī paskatīties, 
padalīties pieredzē un dibināt kontak-
tus ar citu novadu mājražotājiem un 
uzņēmējiem. Arī šogad, Ziemeļlatgales 
uzņēmēju dienām ir sagatavota intere-
santa un daudzpusīga programma, tāpēc 
nepalaidiet garām iespēju 8. un 9. jūlijā 
piedalīties un apmeklēt šo pasākumu. 

Teksts: Agrita Luža

Rugāju novada pašvaldība aicina piedalīties 
Rugāju novada uzņēmējus un lauksaimniekus 

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienās. 
Aicinām izmantot īpašo iespēju tirgoties ar pašu 

saimniecībā saražoto vai izaudzēto 

kopējā pašvaldības stendā Balvu parkā 
sestdien, 9. jūlijā no plkst. 09.00 - 13.00

Tā ir iespēja arī vienkārši prezentēt 
vai reklamēt savu uzņēmumu, konkrētu preci vai pakalpojumu. 

Dalības maksas nav.

Pieteikšanās obligāta līdz 5. jūlijam  pie Mārītes Orniņas 
pa tālruni 26355954, e-pasts: marite.ornina@rugaji.lv 

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

        Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 
24.augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu “Lauku saimniecību un 
uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniek-
iem”.
     Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos 
pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un 
paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, 
kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu 
saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu 
esošu saimniecību.
         Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts 

jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” ir EUR 8 000 000, 
kas sadalīts ievērojot reģionalizācijas principu. 
         Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētāki pasākuma nosacījumi piee-
jami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: “Atbalsta veidi/ Projekti un investīci-
jas”.
       Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu (EPS) vai, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi 
LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvi-
enībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas 
laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000). Aicinām lauksaimniekus iesniegt 
pieteikumus EPS!

Informācija no: LAD (Lauku atbalsta dienests)
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Izvērtēti un apkopoti Rugāju novada skolu
aizvadītā mācību gada darba rezultāti 

Apbalvošanas pasākumā skolēni kopā ar vecākiem saņēma ziedus, diplomus un 
naudas balvas par sasniegumiem

      Šis mācību gada noslēgums Rugā-
ju novada vidusskolas, Rugāju no-
vada Eglaines pamatskolas un Rugāju 
sporta centra skolēniem bija īpašs, jo 
uz apbalvošanas pasākumu 30. maijā, 
viesu nama “Rūķīši” zālē, tika aicinā-
ti zinoši, centīgi un atjautīgi skolēni, 
un tieši tāpat arī viņu vecāki un ped-
agogi.
    Rugāju novada pašvaldība ir 
novērtējusi skolēnu aizvadītā mācību 
gada piedalīšanos mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos, skatēs, pro-
jektos un sporta sacensībās, paveik-
to mācību darbā, ārpusstundu un 
ārpusklases darbā, interešu izglītībā 
un sportā, tāpat arī izglītības iestāžu 
īstenoto programmu un pedagogu 
darbu. Tāpēc skolēni par augstiem 
sasniegumiem mācībās, interešu 
izglītībā, sportā, sabiedriskajās aktiv-
itātēs un pedagogi, kuri sagatavojuši 
skolēnus olimpiādēm, konkursiem, 

skatēm un sporta sacensībām, kā 
arī vecāki par atbalstu savu bērnu 
centībai mācībās un citās izglī-
tojošās, attīstošās aktivitātēs tika 
aicināti uz mācību gada noslēgu-
ma svinīgo brīdi. Rugāju novada 
pašvaldības priekšsēdētāja Sandra 
Kapteine, uzrunājot klātesošos, 
pauda neviltotu prieku, redzot 
skolēnus, pedagogus un vecākus 
vienkopus. “Mēs tiekamies mācī-
bu gada izskaņā. Gribu teikt, ka 
mums kopā ir nosprausts viens 
mērķis, un protams, šo mērķi arī 
ir jāsasniedz visiem kopīgi. Šī 
mērķa sasniegšanā mums katram 
ir sava loma. Nebūtu mūsu bērnu 
un jauniešu sasniegumu, ja nebū-
tu vecāku gādīgo rūpju, atbalsta 
un stipruma no ģimenes puses. 
Tāpat nebūtu panākumu, ja savu 
sirds daļu neieliktu pedagogi, 
kas ikdienā ir kopā ar bērniem. 

Saku sirds siltu un sirds mīļu paldies par to, ka mēs visi šeit esam, ka mums ir labi 
sasniegumi un labi rezultāti, ” noteica priekšsēdētāja.
         Pasākumu kuplināja Balvu Mūzikas skolas skolotājs Arnis Graps, spēlējot 
saksofonu, kā arī Balvu Mūzikas skolas audzēkņu Lauku kapela.

Teksts, foto: Agrita Luža

Augsti mācību sasniegumi 
Rugāju novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās 2015./2016. mācību gadā

Nr.
p.k.

Skolēna
vārds, uzvārds Klase Zināšanu vērtējums (vidējais)

7 balles 9 balles8 balles
Rugāju novada Eglaines pamatskola

1.

17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.

3.
2.

4.

Agnese Ikstena

Amanda Silauniece
Osvalds Tūmiņš

Dana Petuka
Kristena Kupča

Dina Galeja
Zane Kozāne
Elīna Burka

Samanta Zizlāne
Beatrise Maslovska

Iveta Škapare
Edijs Krivišs

Anda Laganovska
Rūdis Kikusts

Adrians Rakstiņš
Kerija Jansone
Amanda Tutiņa

9.klase

7.klase
7.klase
8.klase
8.klase
8.klase
9.klase
9.klase
9.klase
9.klase
9.klase

6.klase

5.klase
5.klase

4.klase
4.klase
5.klase

*

*

KOPĀ
Rugāju novada vidusskola

12.klaseLauma Circene18.

21.
20.
19.

22.

27.
26.
25.
24.
23.

28.

Annija Romāne
Arta Akmene

Deniss Daņilovs
Elīna Smoļaka

Renāte Dobrovoļska
Kristiāns Mārtuševs

Krišjānis Kočāns
Sanda Šapale

Aigars Verjanovs
Inese Loseva

12.klase

11.klase
11.klase
11.klase
11.klase 
11.klase
12.klase
12.klase

11.klase
10.klase

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
12

*

*

*

*
5 0

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

58.

56.

39.

41.

49.

46.
47.

51.

57.

55.

38.

42.

40.

50.

52.

48.

54.
53.

43.
44.
45.

37.
36.
35.
34.
33.
32.
31.

29. Anita Garā 10.klase *
30.

61.
60.
59.

KOPĀ
Skolas KOPĀ

Andris Kudurs 10.klase *

Alise Romāne 9.klase *

Jana Būdniece
Meldra Nazarova
Kristiāna Keiša
Diāna Dārzniece
Līva Garbacka

Endija Garā
Meldra Pērkone
Elīza Boroduška

S.Lazdiņa-Uzulniece
Dita Stivriņa

Edmunds Zelčs
Lauma Seņka
Elgars Adelčs
Madara Ieviņa
Kadrija Kočāne
Elīza Ločmele

Vairis Štāls
Rēzija Puško
Dārta Stivriņa

Dmitrijs Daņilovs
Arnita Garā

Amanda Kočāne
Eva Spriņģe 9.klase

Egija Muižniece
Matīss Apšenieks

Elvita Rizena
Megija Keiša

Lauma Dreimane
Sintija Vīksniņa

Krista Arule

4.klase
4.klase
4.klase
4.klase
4.klase
4.klase
4.klase
5.klase
5.klase
5.klase
5.klase
5.klase 
5.klase
5.klase
5.klase
6.klase
6.klase
6.klase
7.klase
7.klase
7.klase 
7.klase
8.klase
8.klase
8.klase
8.klase
8.klase
9.klase

4.klase

*
*

*
*

*

*
*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*
*

*

26
38

14
19

4
4

Rezultātus apkopoja: Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde
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Rugāju novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu 
sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos/konferencēs

2015./2016. mācību gadā

Skola/
skolēna vārds, 

uzvārds

Klase
Skolēnu sasniegumi

1.vieta
novadā
2.vieta 3.vieta 1.vieta 2.vieta 3.vieta atzinība

starpnovadu pasākumā reģionā valstī
3.vieta 1. vieta atzinība

Rugāju novada Eglaines pamatskola

Sapņu izlaidums

        11.jūnijā savu izlaidumu svinēja 15 devītās un 12 divpadsmitās  klases jau-
nieši, kuri sapņo, cer un tic, ka sapņi piepildīsies un dos dzīvei pamatu. Izlaiduma 
temats bija –jauniešu sapņi. Katrs jaunietis  lielajā skolas sapņu mozaīkā ielika 
sapņu ķērāju  un izteica  savu vēlmju piepildījumu.
         12.klases sapņi ir konkrētāki, jo jaunieši sapņo par nākotnes profesijām, kar-
jeru , ģimeni, savukārt  9.klases sapņi vēl  ir pilni vīziju un ilūziju par to, kādi viņi 
vēlas būt un par ko vēlas kļūt.
         Izlaidumu emocionālāku darīja brīnišķīgi priekšnesumi. Dziedāja ansamblis 
,,Pustonis” skolotājas Velgas Smoļakas vadībā, māsas Alise un Annija Romānes,  
kopā ar savu saksafona skolotāju, Arni Grapu bija sagatavojušas lielisku saksafonu 
priekšnesumu, 11.klases skolnieks Rihards Krilovs absolventus sveica ar ekstrav-
agantu ģitāras spēli. 

turpinājums 8. lpp.
9. klase kopā ar audzinātāju Eviju Konivali 

Aivars Sīlis

Eva Spriņģe
Andris Kudurs
Elīna Smoļaka
Deniss Daņilovs
Annija Romāne
Arta Akmene
Arvis Boroduška
Artūrs Aleksejevs

Rugāju novada vidusskola

Daira Ikstena
Dace Grāvīte
Viktorija Pasikova
Renārs Škapars
Emīls Plušs
Iveta Škapare
Edijs Krivišs
Nauris Kikusts
Rūdis Kikusts
Kerija Jansone
Amanda Tutiņa
Agnese Ikstena

Amanda Kočāne

Lauris Sīlis
Sintija Vīksniņa
Kristiāna Keiša
Diāna Dārzniece
Dita Stvriņa
Gabriela Laila Aleksejeva
Valters Šmagris
Aivita Žogota
Laura Zelča
Rēzija Puško
Dārta Stivriņa
Arnita Garā
Aivis Usenieks

Eduards Dārziņš
Linda Garā
Karīna Jeromenoka
Egija Muižniece
Matīss Apšenieks
Elvita Rizena

3.

9.
9.
9.
9.

8.
8.
8.
9.

3.
6.
7.
7.

8.

12.
12.
12.
12.

9.
10.
11.
12.

8.
8.
9.
9.

3.

6.
7.
8.
8.

4.
5.
5.
6.

4.
4.
4.
4.

3.
3.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

**

*

*

*

*

**

*
*

*

*

* *
***

*
* ** *

*

*
* *
*

*

**
**
*** * *
* *

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

Adrians Rakstiņš 9. *

Marika Garbacka 
Vairis Štāls
Dana Lība Tihomirova 9.

3.
8.

*

*
*

DalībaDalība

Informācija par Rugāju novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu individuālajiem sasniegumiem konkursos, projektos, sacensībās, skatēs  
2015./2016. mācību gadā būs pieejama jūlija mēneša “Kurmenītē“. 
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Rugāju novadu apciemo studenti no Āzijas un 
Eiropas

      Pasaulē sekmīgākā studentu 
apmaiņas programma Erasmus 
šogad svin savu 25. gadskārtu. 
Kopš programmas Erasmus iz-
veides 1987. gadā gandrīz trīs 
miljoni studentu ir izmantojuši 
studiju iespējas vai stažēšanos 
ārzemēs.
    8. jūnijā, Rugāju novada 
pašvaldībā viesojās studenti, 
kuri iesaistījušies Erasmus+ 
projektā “Jauniešu organizāciju 
vadītāji no Āzijas un Eiropas.” 
Pārstāvētas tika dažādas pa-
saules vietas - Latvija, Lietuva, 
Igaunija,Mjanma, Nepāla, Fil-
ipīnas, Kambodža, Vjetnama, 
Austrālija, Īrija, Slovēnija, Itāli-
ja. Projekta ietvaros, jaunieši 
papildina savas zināšanas par 

to kā attīstīt reģionu un tūrismu, kā arī 
izzina dažādas jauniešu lietas.
    Ciemojoties Rugāju novada 
pašvaldībā, studentiem tika demonstrē-
ta prezentācija par novadu, tajā iekļau-
jot būtiskus un noderīgus faktus, kas 
ieinteresēja projekta dalībniekus. Pēc 
prezentācijas noskatīšanās, ciemiņi 
devās apskatīt Rugāju novada viduss-
kolu. Tāpat jāpiebilst, ka 7. jūnijā stu-
denti varēja iepazīt arī Balvu Valsts 
ģimnāziju. Savukārt, tālākais jauniešu 
ceļš vedīs uz Lūznavas muižu, taču 
pirms tam viņiem būs iespēja apciemot 
zemnieku saimniecību “Baķi” Rugāju 
novadā.

Teksts, foto: Agrita Luža

Rugājos māmiņas kopā ar mazuļiem tiekas 
ar bērnu ārsti un pediatri Āriju Baranovsku

       15. jūnijā, Rugāju novadā domē, uz tikšanos ar ģimenes ārsti Āriju 
Baranovsku bija ieradušās māmiņas ar saviem mazuļiem. Šī tikšanās no-
tika sadarbībā ar biedrību „Mēs pasaulei”. Mazuļi rotaļājās, bet māmiņas 
klausījās dakteres stāstījumā par bērnu ēdināšanu pirmajās tūkstoš dienās, 
par bērnu vakcinēšanās nepieciešamību un par to kādām zālēm jābūt mājas 
aptieciņā. Daktere konsultēja māmiņas par to kā rīkoties, ja bērnam ir aug-
sta temperatūra vai stipra vemšana, un kā rīkoties ja iekodusi ērce. Tikšanās 
laikā tika iegūta jauna un interesanta informācija, piemēram, izrādās, ka 
bērnam līdz skolas vecumam jāpārslimo 16 līdz 18 vīrusi.

Teksts, foto: Agrita Luža

Atbalstam Rihardu Krilovu konkursā 
“Diena kā piedzīvojums“

Jau četrus gadus Rihards Krilovs pašmācības ceļā apgūst ģitārspēli. 
Viņa sapnis ir apceļot Latviju, sniedzot un priecējot ar savu ģitārspē-
li iedzīvotājus. Šim nolūkam viņš vēlas iegādāties jaunu ģitāru un bez-
vadu skaņu pastiprinošo tehniku. Savukārt par atlikušajiem līdzekļiem 
viņš plāno segt ceļa izdevumus Latvijas apceļošanai, lai iepriecinātu pēc 
iespējas vairāk cilvēkus ar savām ģitāras spēlēšanas prasmēm. Riharda 
ģitārspēli vari apskatīties arī Youtube.

Narvesen konkursa „Diena kā piedzīvojums” žūrija 
izvēlējās piecus interesantākos jauniešu pieteikumus 
sapņu un potenciāla piepildīšanai. 

Nauda tiek piešķirta jaunietim, kas uzvarēs katrā no 
reģioniem un saņems finansējumu sava potenciāla re-
alizēšanai.

Lai dabūtu finansējumu, jānoturās kā pirmajam Lat-
gales reģionā, līdz 17.jūlijam ieskaitot. 

Ja esiet jau nobalsojuši, tad aiciniet to darīt savus 
kolēģus, radus, draugus, kaimiņus. Svarīga katra balss, 
jo tikai kopīgiem spēkiem varam paveikt ļoti daudz.

No katra sociālā tīkla (www.facebook.com, www.drau-
giem.lv, www.twitter.com) vari balsot vienu reizi dienā.

Viss kas jādara: 
1. Ienāc -  http://narvesen.lv/piedzivojums/
2. Atrodi sadaļu – Latgales reģions
3. Uzspied uz Rihards Krilovs
4. Nospied sarkano pogu „BALSOT” 

4. Lai nobalsotu, autorizējies caur draugiem vai face-
book vai twitter (var un vajag visos trijos veidos tādē-
jādi par projektu nododot trīs balsis! ) 
5. Balsot var katru dienu, tāpēc esi aktīvs un palīdzi 
Rihardam sasniegt mērķi! 
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12. klase kopā ar audzinātāju Sanitu Ciukori

      Absolventiem labu ceļa vēju dzīvei vēlēja Artas un Dāvja mamma Ilze Akmene, abu 
klašu vecāki sniedza aizkustinošu muzikālo priekšnesumu.
       Kā negaidīts pārsteigums bija dziedātāja Jāņa Kurševa muzikāls  apsveikums. Māk-
slinieks, izpildot dziesmu ,,Nekur nav tik labi kā mājās”, vēlēja jauniešiem ,dodoties 
pasaulē, nekad neaizmirst dzimto vietu. Skaisto izlaiduma arku noformējumu veidoja 
skolotāji - Laura Kļaviņa, Inga Garā, Jānis Ikstens - un 8. un 11. klases audzēkņi.
      Lai sapņi īstenotos un viss izdotos, ir nepieciešama ticība tiem un, protams, jāieg-
ulda arī paša absolventa darbs. Pašiem  būt savas dzīves veidotājiem un aicināt palīgā 
savas ģimenes palīdzēt piepildīt uzstādītos mērķus-to saviem audzēkņiem vēlēja  9. 
klases audzinātāja Evija Konivale un 12. klases audzinātāja Sanita Ciukora.
      Balles daļā par absolventu un ciemiņu dejotprieku rūpējās Ainārs Lipskis.  Sapņu 
izlaidumu vadīja Rēzija Puško, Reinis Ozoliņš un Inese Loseva, Krišjānis Kočāns. 
Paldies visiem, kas bija kopā ar mums šajā skaistajā pasākumā!

Teksts: Evija Konivale
Foto: no personīgā arhīva 

Pieredzes uzkrāšana turpinās
         Mācību gads skolā ir noslēdzies, 
un ikviens – gan skolotājs, gan 
skolēns – var sajust gandarījumu 
par gada laikā paveikto un kavēties 
atmiņās par brīnišķīgajiem noti-
kumiem – grūto, bet vērtīgo ceļu uz 
labām atzīmēm, aizvadītajiem pasā-
kumiem, izlaidumu. Jau iepriekš tika 
rakstīts par Rugāju novada viduss-
kolas skolotāju gaitām, izglītojoties 
dažādās Eiropas valstīs Erasmus+ 
projekta ietvaros, un tas viennozīmī-
gi ir viens no tiem notikumiem, par 
kuriem atmiņās kavēties skolotājiem, 
kursu dalībniekiem. Šoreiz atmiņās 
vēlas dalīties trīs skolotājas – Ilze 
Dobrovoļska, Laura Kļaviņa un 
Agita Kukurāne.

Ilze Dobrovoļska: „Malta mani 
viesmīlīgi sagaidīja 1. maija naktī. 
Lidmašīnai nolaižoties, pirmais, ko 
ievēroju, bija mirgojošas gaismiņas 
jūrā, uz piekrastes kuģiem un jahtām. 
Tikpat viesmīlīgi un laipni bija Maltas 
iedzīvotāji, ko iepazinu šajā nedēļā. 
Manu satraukumu par orientēšanos 
svešā valstī kliedēja kursu organiza-
toru lieliski sarīkotā sagaidīšana un 
noslēgumā arī nokļūšana lidostā.
       Visas nedēļas garumā bija iespē-
ja ne tikai apmeklēt aizraujošus un 
noderīgus kursus par to, kā izmanto-
jot spēles un jautras aktivitātes, ros-
ināt sākumskolas skolēnus ar prieku 
mācīties angļu valodu, bet arī baudīt 
organizatoru saplānoto kultūras dzīvi 
Maltā. Grupā bijām četras 

kompetentās pasniedzējas Josianne 
Pisani piedāvātajās aktivitātēs, bet arī 
brīvo laiku pavadījām kopīgi, iepazīs-
tot Maltu un tās bagāto kultūrvēstur-
isko mantojumu. Priecājos par kursos 
apgūtajām zināšanām, dažas spēles 
jau esmu skolā piedāvājusi skolēniem, 
kuriem tās arī šķita aizraujošas.
         Kursu organizatori bija ieplāno-
juši arī vairākas ekskursijas šīs bur-
vīgās salas iepazīšanai. Iespaidīga 
bija ekskursija pa Maltas galvaspilsē-
tu Valletu. Atraktīvais gids Mario ar 
savu stāstījumu prata mūs tā aizraut, 
ka kādā no brīvajiem vakariem vēlreiz 
atgriezāmies Maltas galvaspilsētā, lai 
to tuvāk iepazītu. Efektīgs bija arī vi-
deo šovs „Maltas pieredze”, kura laikā 
skatītājiem ļauts iepazīt Maltas bagāto 
vēsturi. Maltas burvību izbaudīju līdz 
pēdējai sekundei, arī nogurdinošo mā-
jupceļu, ko patīkamāku vērta iespaidi 
un atmiņas par lielisko nedēļu Maltā.         
      Sirsnīgs paldies skolas direktorei 
Ivetai par iespēju iesaistīties Erasmus+ 
projektā, kas deva iespēju bagātināt 
gan profesionālo jomu, gan uzkrāt 
neaizmirstamas emocijas par redzēto 
šajā skaistajā zemē.”

Laura Kļaviņa: „No 2016. gada 15. 
maija līdz 20. maijam Portugāles gal-
vaspilsētā Lisabonā notika inter-
nacionālie apmācību kursi „Teach, 
Learn and Quality”. Nedēļas laikā 40 
skolu pārstāvji no 12 valstīm apguva 
teorētiskas un praktiskas iemaņas par 
izglītības kvalitātes novērtēšanu, 

lekcijas, strādājot grupās, daloties 
pieredzē ar citu valstu pārstāvj-
iem, kursu dalībnieki, tostarp arī 
es, ne tikai ieguva zināšanas, bet 
arī mācījās viens no otra un burvī-
gi pavadīja laiku Atlantijas okeāna 
piekrastē. ”
         Agita Kukurāne: „Es piedalī-
jos skolotāju tālākizglītības kursos 
„Katrs bērns ir īpašs”, kuri notika 
Somijā, Ziemeļkarēlijas apgaba-
la pilsētā Joensu. Kursu tēma par 
izglītības jautājumiem bērniem ar 
īpašām vajadzībām man līdz šim 
bija visai nezināma. Taču, tā kā 
šovasar esmu iecerējusi turpināt 
izglītību, apgūstot tieši speciālās 
apmācības virzienu, tad starptau-
tisko kursu apmeklējums man 
deva plašāku izpratni par to, kas 
notiek šajā izglītības jomā Somijā 
un citās Eiropas valstīs. Kursantu 
grupa bija liela – 70 dalībnieki. Tie 
bija pedagogi no Vācijas, Franci-
jas, Portugāles, Spānijas. Daudz 
dalībnieku bija no Turcijas. No 
Baltijas reģiona valstīm es biju 
vienīgā pārstāve. Tādēļ, uzstājoties 
ar savu prezentāciju, akcentēju tās 
izmaiņas speciālās izglītības jomā, 
kas, salīdzinot ar iepriekšējo laika 
periodu, maina sistēmu kopumā, 

 I. Dobrovoļska Maltā 

A. Kukurāne kopā ar kursu dalībniekiem 

ļaujot bērniem ar īpašām vajadzībām gūt 
savām spējām atbilstošu izglītību tuvu 
dzīvesvietai. Speciālās izglītības mode-
lis, kas patlaban tiek ieviests Latvijā, ir 
aizgūts no attīstītākajām Eiropas valstīm, 
tostarp arī Zviedrijas un Somijas, tādēļ 
bija interesanti klātienē apjaust šī modeļa 
funkcionēšanu jau iestrādātā darbības 
fāzē.
      Pirmajās divās dienās klausījāmies 
speciālistu lekcijas, uzstājāmies ar savām 
prezentācijām un grupu darbā diskutējām 
un apkopojām viedokļus par dažādiem ar 
šo tēmu saistītiem jautājumiem. Vienu di-
enu pavadījām skolās, kur varējām vērot 
mācību stundas, parunāt ar pedagogiem 
un vērot skolas ikdienu. Apmeklējām 
arī starptautisku zinātnes un izglītības 
izstādi Joensu arēnā, kur guvu arī dažā-
das jaunas idejas savam ikdienas dar-
bam. Kultūras programmas ietvaros bija 
iespēja pabūt skaistajā Koli nacionālajā 
parkā un piedalīties nacionālās virtuves 
iepazīšanā.
      Kopumā, jāteic, ka iespēja apmeklēt 
šādus kursus, noteikti paplašina redzeslo-
ku un pedagoģiskās darbības pieredzi, 
ļauj pilnīgāk izprast mūsu valsts izglītības 
nozarē notiekošos procesus Eiropas kon-
tekstā. ”

turpinājums no 6. lpp.

dalībnieces – es un trīs jaukas 
skolotājas no Polijas. Šīs nedēļas 
laikā ļoti satuvinājāmies ar poļu 
skolotājām, tāpēc ne tikai ar aizrautī-
bu kopīgi darbojāmies enerģiskās un 

kvalitātes sistēmu izstrādi un iev-
iešanas metodoloģiju un veidiem, kā 
motivēt skolēnus, skolotājus, skolotā-
jus, vecākus un sabiedrību iesaistīties 
skolas nākotnes veidošanā. Klausoties

L. Kļaviņa Portugālē

Teksts: Inga Garā
Foto: no personīgā arhīva
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Sadancis Ludzā

        18. jūnijā Rugāju jauniešu deju 
kolektīva dalībnieki devās uz Lud-
zu, lai piedalītos pirmajā Latgales 
novada jauniešu deju kolektīvu 
sadancī. Dienā bija iespēja apme-
klēt pilskalnā „Lielo Latgaļu tir-
gu”. Tur varēja skatīties, iepirkties, 
vērot priekšnesumus. Viduslaiku 
rekonstrukciju kluba “Polock-
ij Vjazj” dalībnieki demonstrēja 
cīņas un dejas. Kopā ar citiem

Balvu deju apriņķa kolektīviem  
rugājieši vakarā uzstājās koncertā 
„Sadancošana Ludzā” Ludzas pilsē-
tas estrādē. Vakars noslēdzās ar 
kopīgu dancošanu estrādē, muzicē-
ja grupa „Trīs vīri laivā”. Paldies 
šoferim Valdim un skolotājai Laurai 
Kļaviņai par līdzdarbošanos! Dejot-
prieku un jauku vasaru visiem!

Teksts: Astrīda Circene
Foto: no personīgā arhīva

Katram sava svētku grāmata

     Ikvienas skolas svarīgākie sa-
darbības partneri ir skolēna ģimene. 
Vecāku līdzdalība ir viena no skolas 
pamatvērtībām. Skolas un ģimenes 
sadarbības formas ir ļoti dažādas. Ir 
jauki, ja vecāki paši nāk ar idejām 
un grib  iesaistīties skolas dzīvē.
  Sagaidot 2015./2016.mācību 
gadu 1. klases skolnieces Henri-
etes māmiņa Inga Brūvere izteica 
vēlmi zīmēt krāsojamo grāmatu 
Rugāju novada vidusskolas sā-
kumskolas skolēniem. Visa mācību 
gada garumā tapa svētkiem veltīti 
zīmējumi. Skolēni, sagaidot Latvi-
jas valsts svētkus un tradicionālos 
gadskārtu ieražu svētkus, papildinā-
ja savas zināšanas un izkrāsoja

jaukos zīmējumus. Mīļi kukainīši 
un zvēriņi palīdzēs bērniem at-
cerēties gadskārtu svētku tradīci-
jas, to saistību ar dabu. Zināšanas 
par valsts svētkiem vairos pied-
erības sajūtu un patriotismu. Svēt-
ku grāmatā ir arī ģimenei veltīta 
lappuse, tur bērni varēja ierakstīt 
vismīļāko cilvēku dzimšanas 
dienas. 
      Paldies mūsu māksliniecei 
Ingai Brūverei par iniciatīvu un 
paveikto darbu, zīmējot „Svētku 
grāmatu”! Ceram uz sadarbību 
turpmāk!

Teksts: Rugāju novada vidusskolas 
sākumskolas skolotājas

Foto: no personīgā arhīva 

Ekspedīcijas pa J. Benislavska vietām 
dalībnieki viesojas Lazdukalna bibliotēkā
         Ekspedīcijas pa J. Benislavs-
ka vietām, kuru organizēja un vadīja 
Latgales biedrības vadītājs Pēteris 
Keišs, viens no pieturpunktiem bija 
Benislavas ciems – Lazdukalna 
bibliotēka, lai uzzinātu vēstures 

pavedienus, kas vijas ap Benislavs-
ku dzimtas vārdu.
      Vēstures avoti stāsta, ka 
Benislavas ciems savu nosaukumu 
guvis no poļu muižnieku dzimtas 
uzvārda  Benislavskis, kas šajā 

apvidū dzīvojuši 18. un 19. gad-
simtā. Benislavski īpašumu, tagadējā 
Bērzpils un Lazdukalna pagasta teri-
torijā, ieguvuši kā dzimtīpašumu par 
nopelniem poļu –zviedru karā (1605. 
gads), kaujā pie Salaspils, dāvinā-
tu rotmistram, poļu muižniekam 
Mārtiņam Benislavskim, par militāra-
jiem nopelniem. Benislavsku dzimtas 
pēcnācēji šajā apvidū uzcēla vairākas 
muižas un viena no tām atradās taga-
dējā Benislavas ciemā. 
     Benislavas ciema nosaukumu savu 
laiku tautās nesis Benislavas koris, 
kas darbojies no 1875. gada līdz 20. 
gadsimta 80-to gadu sākumam. Kora 
tradīciju turpinātājs ir Benislavas et-
nogrāfiskais ansamblis, kas dibināts 
1987. gadā un aktīvi darbojās jop-
rojām, vadītājas Regīnas Čudarānes 
vadībā.
           Bibliotēkā ekspedīcijas dalīb-
niekus ar jestrām dziesmām sagaidīja 
Benislavas etnogrāfiskais ansamblis. 

Ekspedīcijas dalībnieki Lazdukalna bibliotēkā 

        Bibliotekāre pastāstīja par Benislavas 
ciemu, tā izaugsmi, Benislavas kora darbī-
bu, un Benislavas etnogrāfiskā ansambļa 
izveidošanas vēsturi un aktīvo koncertdar-
bību. 
        Rugāju novada muzeja vadītāja Vel-
ga Vīcupa iepazīstināja ar novadnieka, lat-
viešu estrādes un operas dziedātāja, tenora 
Tāļa Matīsa dzīves takām.
     Latgales kultūras biedrības vadītā-
js Pēteris Keišs dalījās savās atmiņās par 
Benislavas kori un dziedātāju Tāli Matīsu, 
kā arī pastāstīja par tām vietām, ko jau 
redzējuši un vēl plāno apmeklēt ekspedīci-
jas laikā. Ekspedīcijas dalībnieku vidū bija 
arī Benislavsku dzimtas pārstāvis Dekšāres 
pagasta pārvaldnieks Jānis Benislavskis ar 
mazmeitu .
       Saviesīgi patērzējuši ciemiņi, Benisla-
vas etnogrāfiskā ansambļa dziesmas pa-
vadīti, devās ceļā uz Balviem, lai Balvu  
katoļu baznīcā un sakrālās mākslas centrā 
tiktos ar prāvestu Mārtiņu Klušu.

Lazdukalna bibliotēkas vadītāja 
Ligita Kalnēja

Piedalās Novadu dienās 2016
      12.jūnijā Benislavas etnogrāfiskais 
ansamblis devās uz Rīgu, lai piedalītos 
Novadu dienu programmā  Etnogrāfis-
kajā Brīvdabas muzejā.Tur visu no-
vadu sētās skanēja tautasdziesmas, 
‘’Benislava’’ uzstājās laukumiņā pie 
Latgales sētas. Dziesmas papildināja 
stāstnieka Andra Čakāna komentāri 
par ansambli un tā darbošanos.
         Vēlāk pie Zemgales sētas ansambļi 
sapulcējās uz tautasdziesmu konkur-
su. Tā vadītāja nosauca tematu-vār-
dus,  kuriem vajadzēja būt minētiem 
dziesmā. Katrs ansamblis nodziedāja 
savējo, brīžiem pievienojās arī blakus

sēdošie, mums  tie bija‘ ’Sagša’’, ‘’Kū-
zuls’’,’’Budēļi’’. Izvēlētie vārdi - liepa, 
ozols, meitas, puiši , sarkans u.c. Arī 
mēmā  šova elementi tika izmantoti, kad 
vajadzēja uzminēt dziesmas nosaukumu. 
Aijai veiksmīgi izdevās parādīt etīdi ‘’Ku-
meliņi, kumeliņi’’. ‘’Benislava’’ godam iz-
turēja līdz pat konkursa beigām, dziesmu 
nepietrūka. Nopietnajā žūrijā darbojās 
folkloristi  Māra Mellēna, Andris Kapusts, 
Gita Lancere. Balvas gan bija tikai jautrī-
bai. Mājupceļš likās īss, jo pagāja jautrā 
dziedāšanā.

Teksts: Rasma Zuša
Foto: Jānis Rakstiņš



Eiropas senioru deju kopa “Tonuss“ 
uzstājas Dvietē
      Pēc negaisa nakts vēl vējainā rītā 
‘’Tonusa’’dejotājas saposās ceļam uz 
Dvieti. Kad bija sasniegts ceļa mērķis, 
varējām  vērot skaisti sakoptu parku, 
kanālu, jauku baznīciņu. Muižas ēka 
pārsteidza ar bagātīgām izstādēm, ta-
jās varēja apskatīt gan senos traukus, 
gan mēbeles, gan tērpus, gan gleznu 
reprodukcijas un fotogrāfijas. Secinā-
jām, ka sava novada kultūras vērtību 
saglabāšanā lielu ieguldījumu devusi 
biedrība’’Dvietes vīnogas’’. Viesmīlīgās 
‘’Saulespuķes’’ciemiņus sagaidīja ar 

pašceptiem gardumiem un kafiju. 
Bijām visgarāko ceļu braukušais 
kolektīvs. Mazajā estrādītē deju 
soļi ritēja raiti. Pēc koncerta visus 
gaidīja aukstās zupas bļodas, bet 
vadītāji tika izvizināti laivā. Pirms 
mājupceļa šoferis Jānis  izbrauca 
loku pa Dvieti, lai  varētu labāk ap-
skatīt skaisto apkārtni. Pasākuma 
atslēgas vārds bija’’iedvesma’’, un 
mūs šī diena patiesi iedvesmoja.

Teksts: Rasma Zuša

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis 
Rugāju skvērā

       Ar klusuma brīdi, sveču aizdegšanu 
un ziedu nolikšanu, tika pieminēti 
1941. gada 14. jūnija komunistiskā 
genocīda upuri. Kopš tā laika pagājuši 
75 gadi. “1941. gadā no Latvijas izsūtī-
ja gandrīz 15 000 cilvēku, tajā skaitā arī 
cilvēkus no toreizējā Rugāju pagasta. 
Izsūtīja galvenokārt inteliģenci. Arī tos 
cilvēkus, kuri 1919. gadā bija cīnījušies 
par Latvijas neatkarību, 

man, izturēt grūtības savā zemē 
ir liela laime,” pārliecināta M. 
Stradiņa.
        Satiekoties pie piemiņas 
akmens, M. Stradiņa un K. 
Maslovskis sveicinājās ar sil-
tu rokas spiedienu, jo abi zina, 
ko nozīmē izsūtīšana. Vien brī-
di pirms ziedu nolikšanas, M. 
Stradiņa jautāja vai nodarīto vispār 
var piedot? “Piedot…tur nav ko 
piedot. Izdzīvojām un paldies Die-
vam, ” noteica K. Maslovskis.

Teksts, foto: Agrita Luža

“Baznīcu nakts 2016” Rugāju novada Augusto-
vas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

        2016. gada 10. jūnijā, 190 Dievna-
mos visā Latvijā, norisinājās Baznīcu 
nakts aktivitātes. Interesentiem bija 
iespēja iepazīt baznīcas tuvāk, nodo-
ties sarunām, lūgšanām un mūzikas 
baudīšanai. Arī šogad Baznīcu nakts 
apmeklētājiem durvis vēra Rugāju 
novada Augustovas svētās Elizabetes 
Romas katoļu baznīca.
        Pasākums bija īpašs, jo tā lai-
kā notika Augustovas Romas katoļu 
baznīcas patroneses svētās Elizabetes 
altāra gleznas atklāšana un iesvētīša-
na. Svētgleznas atklāšanas brīdi ar 
savu klātbūtni pagodināja arī tās au-
tore Ausma Danemane un altāra izga-
tavotājs Juris Bleiders. “Doma par šo 
svētgleznu radās prāvestam Oļģertam 
Misjūnam. Pagājušā gada rudenī viņš 
uzrunāja draudzi, sacīdams, ka 
baznīcas nosaukums sevī ietver 
Svētās Elizabetes vārdu, taču baznīcā 
nav ne gleznas, ne altāra, kas liecina 
par Svēto Elizabeti. Glezna un altāris 
tika veidoti gan no baznīcas draudzes 
cilvēku ziedojumiem, gan cilvēku zie-
dojumiem, kuri šo baznīcu iemīļojuši.

Glezna ir ļoti skaista un apmeklētā-
jus uzrunājoša,“ pastāstīja Gunta 
Grigāne. Pasākuma apmeklētāji uz 
lielā ekrāna  varēja skatīt fotogrāfijas 
un video materiālus no draudzes pasā-
kumiem, bērniem bija sagatavotas 
radošās darbnīcas un rotaļas baznīcas 
dārzā. Dziesmoto vakara jundu pie 
ugunskura kuplināja Benislavas et-
nogrāfiskais ansamblis, taču garīgās 
un laicīgās mūzikas koncertā ap-
meklētājus iepriecināja Inga Garā, 
spēlējot flautu, un Rihards Krilovs ar 
brīnišķīgu ģitāras spēli. Aizkustinošs 
brīdis Baznīcu nakts pasākumā bija arī 
Rožukroņa lūgšanas un pārdomas klu-
sumā. “Lai arī bijām rēķinājušies, ka 
šogad pasākuma apmeklētība nebūs 
tik liela, cik pagājušajā gadā, jo visā 
Latvijā bija izlaidumu laiks, tomēr uz 
pasākumu bija ieradušies cilvēki gan 
no Rugāju novada, gan Balviem, Gul-
benes un pat Lubānas. Arī Baznīcu 
nakts programma izvērtās ļoti jauka,” 
atzina G. Grigāne.

Teksts: Agrita Luža, 
Foto: Gunta Grigāne

armijas cilvēkus, profesorus. Viņi 
tikai aizvesti projām uz tālajiem 
austrumiem. Un tikai loģiski, ka 
dzimtenē atgriezās daudz mazāks 
cilvēku skaits. Jebkura izsūtīšana 
bija smaga, taču šī bija viena no 
nežēlīgākajām, “ pastāstīja Rugāju 
novada muzeja vadītāja Velga Vīcu-
pa. Uz piemiņas brīdi bija ieradušies 
arī deportāciju skartie - Konstantīns 

Maslovskis un Margarita Stradiņa. “Ko 
man šodien sacīt? Laikam jau to, ka mūsu 
dzīve tajā dienā salūza vienas stundas 
laikā. Uz visu mūžu. Un ne tikai mums, 
bet arī mūsu bērniem un mazbērniem. 
Ziniet, tur kur mūs aizsūtīja, mēs karu 
neredzējām un nedzirdējām, tikai zinā-
jām, ka karš ir,” atminas M. Stradiņa. 
“Tagad varam būt laimīgi jau par to vien, 
ka esam dzimtenē. Mūsu tauta ir medīta 
tā kā vilki mežā. Esmu teikusi, ka vilcēni 
vēl ir dzīvi un gaida, kad varēs medīt. 
Lai Dievs nedod viņiem šo iespēju, jo es 
domāju, ka Latvija būs un paliks, lai kā-
das grūtības nāks. Ticiet

AICINA PIEDALĪTIES FOTOKONKURSĀ
“DABA UN CILVĒKI RUGĀJU NOVADĀ”

   Fotokonkursa mērķis: 
 - Veicināt Rugāju novada iedzīvotājos radošo izpausmi un interesi par
   fotografēšanu. 
 - Izveidot foto izstādi par godu Rugāju novadam un Rugāju novada
   svētkiem. 
 - Iegūt kvalitatīvas, skaistas fotogrāfijas, kurās ir atainoti Rugāju novada
   cilvēki un daba.

Fotogrāfijas konkursam jāiesniedz no izsludināšanas brīža, 2016.gada 
4. jūlija, līdz 2016.gada 18.jūlijam plkst. 17.00 (vēlāk iesniegtās fo-

togrāfijas netiks pieņemtas).

Katrs dalībnieks konkursam drīkst iesniegt ne vairāk kā 
25 (divdesmit piecas) fotogrāfijas.

 * Konkursa dalībniekam fotogrāfijas ir jānosūta uz e-pastu:
    rakstinnss@inbox.lv
 * Dalībniekam iesūtot fotogrāfijas, ir jānorāda savs vārds, uzvārds, 
    tālruņa numurs, e-pasts, vieta, kur fotogrāfija ir uzņemta.
 * Gadījumā, ja fotogrāfiju kopējais apjoms ir lielāks par 100 MB un to 
    nav iespējams nosūtīt pa e-pastu, tad dalībniekam tās jānogādā  
    fotoizstādes organizatoram Jānim Rakstiņam (Rugāju novads, 
    Lazdukalna pagasts ”Benislava” Skolas iela 3A, mob. 26187668), 
    ierakstītas datu nesējā.

Rezultātu paziņošana un apbalvošana - 
2016. gada 30. jūlijā “Rugāju novada svētkos”

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rugāju novada mājas lapā 
www.rugaji.lv

Fotokonkursu rīko Rugāju novada dome sadarbībā ar 
Rugāju novada fotogrāfu neformālo grupu „Objektīvs”.
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Sirsnīgs PALDIES Rugāju ciema bibliotēkas vadītājai 
Anitai Maginai un bibliotekārei Evitai Sproģei par dinamisko, 

aizraujošo, fantastisko Bērnu žūrijas noslēguma 
ekskursiju uz Madonas novadu. 

Vecāku un bērnu žūrijas dalībnieki  

Paldies par mīlestību, atbalstu un labajiem vārdiem 
Rugāju novada domei un Sociālās aprūpes centra 

vadītājai Sarmītei Pērkonei. 
Esam ļoti pateicīgi visiem mūsu ikdienā apkārt esošajiem cilvēkiem, 

par viņu čaklajām rokām un labajiem darbiem, 
kā arī sirsnīgajiem vārdiem. 

Paldies mūsu pavārēm, paldies Vivitai un  Inesei par telpu tīrību, 
aprūpētājām Valērijai, Birutai, Līvijai, Lidijai, Danai, 

veļas mazgātājai Skaidrītei, sociālajai aprūpētājai Līgai, Ilonai 
par sakopto apkārtni, Ivaram par siltumu. 

Par Jums gribas tikai labu teikt. 
Jūs visiem tik daudz labu darāt un palīdzat kā vien tik varat. 

Jā, Jums tiešām ir zelta rokas un visi darbi sokas. Mēs Jūs ļoti cienām, 
mīlam un vēlam laimi ik dienas. 

Ar cieņu, 
Ausma Zeķīte un pārējie SAC “Rugāji” iemīntieki

Paldies manis audzinātās 4. klases vecākiem par jauko un 
ļoti vajadzīgo dāvanu skolai - atskaņotāju.

Skolotāja Agita Kukurāne

Laiks nevienu nedziedē, tās tik tādas iedomas.
Dziedē tas, kas tevi saprot, tas, kurš līdzās atrodas.

Laiks tik saliek savās vietās, kur tev būt, kur atrasties.
Kam tu savu laiku dosi, ar ko kopā modīsies.

Sirsnīgi sveicam Ivaru Voitu un Annu Rašu 
kopīgu dzīves ceļu uzsākot!

 - Rugāju novada dome - 

   Dievkalpojumi  JŪLIJA mēnesī AUGUSTOVAS
   Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

   3. jūlijā plkst.12.00 I mēneša svētdiena
   17. jūlijā plkst. 12.00

   Dievkalpojumi JŪLIJA mēnesī SKUJETNIEKU
   baznīciņā

   8. jūlijā plkst.12.00 
   22. jūlijā plkst. 11.00 

Tuvākie pasākumi Rugāju novadā 

   9.jūlijā RUGĀJU PARKĀ
   plkst. 13.00 Bērnības svētki 2011.gadā dzimušajiem Rugāju novada 
   bērniem;
   plkst. 20.00 Jaunības svētki 1998.gadā dzimušajiem Rugāju novada 
   jauniešiem.
   plkst. 22.00 Zaļumballe, kurā spēlēs grupa “Alu cilvēki”. 
   Ieeja: no 22.00-  22.30- 2,50 euro, pēc 22.30 -3,00 euro

   10. jūlijā Lazdukalnā
   plkst. 11.00 Lazdukalna pludmales kauss volejbolā (sievietes pret   
   vīriešiem - 2 pret 2). Dalības maksas nav. (Kontaktinformācija: Jānis,  
   mob. t. 26187668)

   23. jūlijā pie Lazdukalna saieta nama
   plkst. 20.00 Novada svētku ieskaņas koncerts

   

30. jūlijā R 

Esiet aktīvi un apmeklējiet pasākumus Rugāju novadā!
Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai 

par pasākumu norisi arī www.rugaji.lv

Kontaktinformācija: 
Velta Leone
Tālrunis: 25446353

Centra darba laiks Rugājos 
(Rugāju novada domē, 

Kurmenes ielā 48)

Pirmdiena     
Otrdiena       
Trešdiena      
Ceturtdiena  
Piektdiena    

8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Centra darba laiks Benislavā 
(Lazdukalna pagasta pārvaldē,

Bērzu ielā 8)

Pirmdiena     
Otrdiena       
Trešdiena      
Ceturtdiena  
Piektdiena

8.30 - 17.00 
13:00 - 17:00
8.00 - 12.00
 - 
08.30 - 17.00  

     2016. gada 8. jūnijā plkst. 13:36 Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēmā tika reģistrēts divde-
smittūkstošais pieteikums publiskajam pakalpojumam. Pieteikums par 20 tūkstošo pakalpojumu saņemts Viesītes VPVKAC, pieņemot iedzīvotāja iesniegumu 
Bērna kopšanas pabalsta saņemšanai.
           Šobrīd populārākais no VPVKAC pieņemtajiem pakalpojumiem ir slimības pabalsti – pieņemts 7 721 iesniegums. Savukārt darbīgākais VPVKAC ir Ķeka-
vas novadā, kas ir sniedzis 3 168 pakalpojumus.
      Šobrīd novadu nozīmes attīstītības centros ir izveidoti 56 VPVKAC ar 74 klientu apkalpošanas punktiem. VPVKAC var pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu 
dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu pakalpojumiem un e-pakalpojumiem, kā arī saņemt 
informāciju un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu, eID viedkaršu lasītāju.
      Katrā VPVKAC klients saņem informāciju par Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību 
e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.
Detalizēta informācija par VPVKAC ir pieejama konkrētā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Informācija no: www.varam.gov.lv 

Valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centros reģistrēti 
jau 20 000 pieteikumi publiskajiem pakalpojumiem

Kontaktinformācija:
Laura Konivale
Tālrunis: 27832856
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Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 

Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka; Kods: PARXLV22

Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

Redaktore:
Agrita Luža,

tālr.: 25446474,
e-pasts: kurmenite1@inbox.lv

                             agrita.luza@rugaji.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,

tālr.: 64507245, 26345838
Tirāža: 900 eksemplāru

Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Atzīmēsim Rugāju novada svētkus kopā!
 - Aicinām uz svētku ieskaņas pasākumu Rugāju novada Lazdukalna pagasta Benislavas ciemā pie saietu nama 2016. gada 23.jūlijā plkst. 20:00.
 - Aicinām piedalīties svētku aktivitātēs, 2016. gada 30. jūlijā sākot jau plkst. 05.00.

Rugāju novada svētku aktivitātes Rugājos 2016. gada 30. jūlijā

 - No plkst. 05:00 - 07:00 Makšķerēšanas aktivitātes Boževas ezerā - savus veiksmes lomus aicināti izvilkt makšķernieki (dalībnieku   
   reģistrācija no pulksten 04:45. Ierobežotā dalībnieku skaita dēļ jāpiesakās līdz 28. jūlijam).
 - No plkst. 08:00 Rugāju šautuvē Austrumlatvijas sacensības šaušanā.
 - No plkst. 09:00 Rugāju stadionā sacensības futbolā.
 - Plkst. 10:00 Rugāju parkā interesenti aicināti pulcēties uz kopīgu Rugāju senioru komandas „Mēs varam” organizēto nūjošanas 
   pasākumu.
 - No plkst. 10:00 Velo orientēšanās maršrutā pa Rugāju ciemu (maršruts dalībniekiem līdz 12 gadu vecumam) un maršrutā: 
   Rugāji - Kapūne –  Baldones – Bērzuleja - Daudzenes dzirnavas – Kozupe –Rugāji (maršruts dalībniekiem sākot no 12 gadu vecuma).
 - Plkst. 12:00 - Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi sporta stadiona teritorijā pie parka.
 - No plkst. 13:30 – 14:00 Dižošanās ar savu braucamrīku (velosipēds, mašīna, motocikls, traktors, kombains, piekabe, kvadracikls, rati, 
   tačka utt.) un pašiem ar sevi – savu iestādi, uzņēmumu, samniecību, ģimeni, biedrību utt. Aicinām ikvienu interesentu ietērpties  
   tērpos, sapost savu braucamrīku un piedalīties braucienā no DUS „VIRŠI-A” vai gājienā no stāvlaukuma pie „Harmonijas” pa Rugāju  
   galveno ielu līdz parkam. 
 - No plkst. 13:30 Gājiena dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija pie „Harmonijas”.
 - No plkst. 13:30 Braucamrīku dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija pie DUS „VIRŠI - A”.
 - No 14:00 Dažādo braucamrīku parāde, pašdarbības kolektīvu, novada iestāžu, uzņēmēju, iedzīvotāju grupu, gimeņu u.c. gājiens.   
   (Aicinām būt atsaucīgiem un pašiem un izrādīt iniciatīvu dalībai gajienā vai braucamrīku parādē). Dalībnieku parādes gājiens un brauciens no
   DUS „Virši” cauri Rugāju ciemam līdz Rugāju parkam. Dalībnieki – ikviens ( auto, velo, moto,traktora, kombaina, ratu, utt.) īpašnieks vai
   lietotājs. Lieciet lietā savu izdomu, jo nominācijas būs visdažādākās, šoreiz aicinājums savus braucamrīkus izdaiļot pēc iespējas interesantākus.
 - No plkst. 13:00 Rugāju parkā foto stūrītis, kur būs fotografēšanās iespējas ar dažādiem rekvizītiem – aicinām visus novada ļaudis un
   ciemiņus veidot šo kolekciju ar savu dalību foto sesijā.
 - No plkst. 12:00 Rugāju parkā piepūšamās atrakcijas bērniem (par brīvu). Būs iespēja iegādāties kārumus – popkornu un cukurvati.
 - No plkst. 12:00 Rugāju parkā pašgatavotu meistarstiķu tirdziņš – laipni aicinām piedalīties amatniekus un mājražotājus. (Vēlama 
   pieteikšanās līdz 27.07.2016.)
 - No plkst. 12:00 Atraktīvas izklaides bērniem un pieaugušajiem parkā un tā apkārtnē (Viktorīna”Zini vai mini” par Rugāju
   novadu, Hennas darbnīca, burciņu un akmeņu apgleznošana utt.).
 - No plkst. 14:30 vizināšanās zirgu pajūgā (Aiz Rugāju parka, ezera krasts, peldvieta - maksas pakalpojums).
 - Plkst. 14:30 Rugāju parkā prezentēšana un apbalvošana– dažādo braucamrīku salidojuma un gājiena dalībniekiem.
 - Plkst. 15:00 Rugāju parkā koncertprogramma folkloras kopas „Egle”, viesu deju kolektīvu un Igaunijas dejotāju sniegumā. 
   Ieeja: bez maksas
 - Plkst. 19:00 Rugāju parkā folkloras kopas „Rekavas Dzintars” izpildījumā. Ieeja: bez maksas
 - Plkst. 20:00 Rugāju parkā Rugāju novada svētku noslēguma koncerts „Siltajām dvēselēm” ,Dricānu Dominantes sniegumā.  
   Ieeja: bez maksas
 - No plkst. 22:00 Rugāju parkā lustīga Zaļumballe kopā ar grupu „Ginc & es” un Kasparu Maku. Ieeja no 22:00 - 23:00 EUR 2,00;   
    vēlāk EUR  2,50.

Lai visiem kopā izdodas jauki 
RUGĀJU NOVADA SVĒTKI!

Pasākumu programmu veidoja un sagatavoja kultūras nodaļa sadarbībā ar novada iestādēm.

“Kurmenīte“  2016. gada jūnijs


