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     Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik 
gadu organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo 
Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai 
cilvēkos vairotu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, 
cieņu. 
     Atsaucoties Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 
aicinājumam, 2012.gada 28.septembrī Olimpiskās dienas 
pasākumi pirmo reizi tiek organizēti arī Rugājos. Tajos 
piedalīsies Rugāju novada vispārizglītojošo skolu skolēni, 
iespēju robežās arī pirmsskolas grupu bērni. 

• Pasākuma svinīga atklāšana plkst. 9:30 (komandu nostāšanās, uzrunas, karoga 
pacelšana, LOK himna) – Rugāju sporta centrā. 

• Kopīga rīta rosme plkst.10:10 Rugāju novada vidusskolas pagalmā (lietus 
gadījumā – Rugāju sporta centrā). 

• Olimpisko aktivitāšu programma: 

• Olimpiskās dienas dalībnieku tikšanās ar Olimpisko spēļu dalībnieku – Latvijas 
pārstāvi (Rugāju novada vidusskolas zālē). 

• Vienlaicīgi apļa pasākumi Olimpiskās dienas dalībnieku grupām (katrā 6 
komandas) 3 stacijās, kurās notiks: 

• Viktorīna „Olimpiskās spēles vakar, šodien, rīt” – Rugāju novada vidusskolā. 
• Skolu draudzības stafetes (Rugāju sporta centrs nosaka vērtēšanas kritērijus un 

dalībnieku skaitu stafešu komandās (saskaņā ar Olimpiskās dienas Nolikumu)) – 
Rugāju sporta centrā. 

• Dokumentālās filmas „Olimpiskās balsis un atbalsis” noskatīšanās – Rugāju 
novada vidusskolas zālē. 

• Ceļojošā izstāde „Latvijas sports laiku lokos” 
•  Eglaines pamatskolā – 10.-18.09.2012. 
•  Rugāju novada vidusskolā – 19.-28.09.2012. 
• Fotokonkurss. Olimpiskās dienas dalībnieku nostāšanās, izveidojot olimpiskos 

apļus. Viens foto tiks nosūtīts LOK līdz 2012.gada 1.oktobrim. 
• Zīmējumu konkurss pirmsskolas vecuma bērnu grupās un sākumskolas klasēs.  

Zīmējumu konkursa moto „Latvijas sportisti 2012 Olimpiskajās spēlēs”. Katrā 
skolā zīmējumu konkurss tiek organizēts mācību stundā līdz 26.septembrim. 
Konkursa darbi tiek zīmēti uz A4 formāta lapas. Pasākuma organizatori tos izvērtē 
un vienu labāko darbu iesniedz LOK. Zīmējumu izstāde Rugāju sporta centrā. 

• Domrakstu konkurss par tēmu „Kā es kļūšu par Latvijas olimpieti”. 
Domraksta apjoms līdz 750 vārdiem. Katrā skolā domrakstu konkurss tiek 
organizēts mācību stundā līdz 26.septembrim. Pasākuma organizatori tos izvērtē 
un vienu labāko darbu iesniedz LOK. 

• Uzvarētāju apbalvošana 
• Svinīga olimpiskās dienas noslēguma ceremonija 

 
Olimpiskās dienas organizatoru vārdā 
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No 2012. gada septembra Rugāju novada 

Sociālais dienests novada iedzīvotājiem piedāvā jaunu 

pakalpojumu-iespēju apmeklēt psihologa 

konsultācijas. Satikties ar psihologu iespējams Rugāju 

novada vidusskolas telpās iepriekš piesakoties pa 

tālruni: 

 pie sociālajiem darbiniekiem: 
            Rugājos - 27820992(Anita), 28303183(Sanita) 
            Lazdukalnā – 26695251(Anita) 
 
Kad un kādos gadījumos psihologs var palīdzēt? 
 
Psihologa pamatuzdevums ir palīdzēt cilvēkam 
veiksmīgāk orientēties dažādās sarežģītās dzīves 
situācijās un rast izeju no tām.  
 
Dzīves sarežģītās situācijas var būt dažādas: šķiršanās, 
tuva cilvēka zaudējums, nāve, smaga slimība, izsīkuma 
izjūta, dzīvesprieka zudums, atkarība (alkoholisms, 
narkomānija, datoratkarība, azartspēles u.c.), vardarbība, 
darba zaudējums, attiecību problēmas (darbā, ģimenē, 
skolā u.c.). 
 
Problēmas, ar kurām mēdz vērsties pie psihologa: 

- stress, 
- trauksme un nemiers, 
- bailes, 
- nomākts garastāvoklis, 
- domas par pašnāvību, 
- neticība sev, savām spējām, 
- mācīšanās grūtības, 
- uzvedības un disciplīnas jautājumi, 
- adaptācijas un personības attīstības grūtība( īpaši 

pusaudžu vecumā). 
 

Psihologu var apmeklēt arī tad, ja nav īpašu satraukumu, 
bet ir vēlēšanas kaut ko mainīt savā dzīvē, raksturā, 
ieradumos, uzlabot attiecības ar tuviem cilvēkiem, 
pilnveidot saskarsmes iemaņas, sasniegumus mācībās, 
darbā. 
 
Psihologs problēmas risināšanas procesā liek cilvēkam 
atklāt un izmantot cilvēka paša iekšējos resursus. 
 
Psihologs skolā palīdz izprast un novērst grūtības, kas 
traucē mācību procesam un audzināšanas darbam. 
 

Psiholoģiskā konsultēšana ir brīvprātīgs sadarbības 
process starp psihologu un klientu un tā gaitā tiek risinātas 
kādas klienta grūtības, parasti tās ir akūtas, tomēr 
nerisinātas varētu ietekmēt arī nākotni. Psihologs šajā 
procesā klientu atbalsta un iedrošina, palīdz saskatīt 
grūtību cēloņus, kā arī palīdz izvēlēties iespējamos 
risinājumus. 
 Parasti pie psihologa vēršas cilvēki, kuri 
saskārušies ar akūtām problēmām vai vairāk nevar izturēt 
jau ilglaicīgas grūtības.  
 Psihologs strādā atbilstoši katra klienta 
individuālajām vajadzībām, nenosoda, nedod padomus un 
nemāca dzīvot. Katrs cilvēks jūt tieši savas vajadzības, 
nepieciešamās pārmaiņas un psihologs palīdz tās realizēt. 
 Tieši tāpat, cik atšķirīgas ir katra klienta 
vajadzības, atšķiras arī laiks, kādā ir iespējams šīs 
pārmaiņas ieviest dzīvē. Reizēm cilvēki mēdz domāt, ka, 
apmeklējot psihologu, rezultātam jābūt tūlītējam. Praksē ir 
gadījumi, kad vēlamo rezultātu var sasniegt ar vienu vai 
dažām konsultēšanas reizēm. Tomēr pieredze rāda, ka lai 
sasniegtu paliekošas izmaiņas, ir nepieciešams ilgāks 
sadarbības laiks un konsultējamā personiska iesaistīšanās 
un atbildības uzņemšanās par rezultātu.  
 Saskaņā ar Psihologu darba ētikas kodeksu 
klientam tiek garantēta pilnīga konfidencialitāte – iegūtās 
informācijas neizpaušana, izņemot gadījumus, ja klients 
apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību. 

Anita Everte

Informācija iedzīvotājiem! 
 
Lai taupītu pašvaldības finansu līdzekļus par drukāšanas un pasta izdevumiem, nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs var pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv saņemt maksāšanas paziņojumu e-pasta veidā, vai arī 
iesniedzot rakstisku iesniegumu Rugāju novada domē. 
 
Nodokļu maksātāju ievērībai! 
 
Tā kā strauji tuvojas gada noslēgums lūgums visiem nodokļu maksātājiem rast iespēju samaksāt nekustamā 
īpašuma nodokli, pēdējais maksāšanas termiņš atbilstoši likumdošanai -15.11.2012 gads. 
 

Nodokļu administratore I.Poiša
mob.t. 26698757 
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 Klāt septembris... 
Zinību diena ik rudeni iezīmē jaunā 
mācību gada sākumu. Katram 
skolniekam tā atnāk ar īpašām 
sajūtām. Taču  visnopietnāk šai 
dienai gatavojas pirmklasnieki un 
viņu vecāki. Pirmā skolas diena ir 
nopietns notikums katra bērna dzīvē. 
Tā nāk ar savu notikuma gaidīšanas 
satraukumu, ar rūpēm par skolas 
piederumu iegādi mazajam 
skolnieciņam. Tādēļ ir īpaši patīkami 
un noderīgi tādā mirklī saņemt 
apkārtējās sabiedrības atbalstu. 
   Katrs Rugāju novada vidusskolas 
pirmklasnieks jau trešo gadu pēc 
kārtas šajā dienā saņem vērtīgu 
dāvinājumu no Rīgas Evaņģēliskās 
draudzes. Tas ir pilns mācību 
piederumu komplekts, kurā ietilpst ne 
vien nepieciešamie kancelejas 
piederumi, bet arī  mācību 
priekšmetiem vajadzīgās darba 
burtnīcas visam mācību gadam. Šis 
dāvinājums sniedz prieku bērniem un 
ir nopietns materiāls atbalsts 
ģimenēm. Arī man, skolotājai, ir 
daudz vieglāk strādāt mācību stundās, 
jo nu vairs rūpes nesagādā situācijas, 
kur kādam skolniekam vēl nav 
iegādātas darba burtnīcas vai trūkst 
darba piederumu.  
     Sadarbība ar draudzi skolai 
izveidojās pateicoties tās loceklei 
Līgai Puriņai- Purītei starptautiskās 
programmas Heifer International 
darbības laikā. Jāteic, ka dāvinājumi 
pirmklasniekiem nebūt vēl nav viss 
atbalsts, ko Rīgas Evaņģēliskā 
draudze sniegusi skolai. Krietns 
pulciņš Rugāju bērnu, iespējams, uz 
visu mūžu ar jaukām atmiņām 
atcerēsies vasaras nometni Zviedrijā 
pērnvasar, vai draudzes dāvināto 
izrādes apmeklējumu Rīgas operas 
namā pagājušā gada novembrī.  
      Mūsdienu steidzīgajā ritmā, kad, 
jāatzīst, nereti ciešam ne tikai no 
laika, bet arī no garīguma un 
vienkāršu, siltu cilvēcisko attiecību 
trūkuma, šādi dāvinājumi mūsu 
bērniem, vecākiem un skolotājiem  

Foto: L.Kļaviņa 
sniedz pleca sajūtu- mēs neesam vieni savās ikdienas rūpēs. Tas ir jauks 
piemērs prasmei dalīties , ko varam tālāk mācīt saviem bērniem. 
         Būt vienotiem priekos un rūpēs, atbalstīt citam citu ikdienā, tiekties 
pēc izglītības un garīga piepildījuma dzīvē- to visu svētku dienā skolas zālē 
sanākušajiem vēlēja arī Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītājs Klāvs 
Bērziņš, kas kopā ar vēl divām draudzes loceklēm personīgi bija mērojuši 
garo ceļu lai būtu kopā ar mums šajā Zinību dienā. Dvēseles skaidrība un 
patiesā labestība, kas strāvoja no ciemiņiem, padarīja vēl gaišāku un 
patīkamāku šī mācību gada pirmo dienu mūsu skolā. 
     Mazie pirmklasnieku pirkstiņi  satvēruši jaunos krāsu zīmuļus, burtnīcās 
jau izpildīti pirmie skolas uzdevumi. Mūsu bērniem atvēries skolas ceļš. 
Iesim pa to atbalstot viens otru, mācīsim saviem bērniem arī labestību un 
došanas prieku. Lai mums visiem izdevies šis skolas laiks!   

 
1. klases skolotāja 
 Agita Kukurāne. 
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Šajā vasarā norisinājās „Rugāju 
novada pludmales volejbola čempionāts 

2012”. 
Jānis Rakstiņš, 

Lazdukalna kultūras dzīves organizators 
 

Pludmales volejbola čempionātā pavisam bija 
pieci posmi, kuri noritēja dažādos Rugāju novada 
pagastos. Pirmais atklāšanas posms noritēja 17.jūlijā 
Rugājos uz kuru pavisam bija ieradušās 15 komandas. 
Sīvā konkurencē pirmo vietu pirmajā posmā ieņēma 
komanda ar nosaukumu „Team R”, kuru pārstāvēja Jānis 
Rakstiņš un Arnis Senka, otrajā vietā palika komanda 
„Pugačs/Bogdans”, kurā spēlēja Kristaps Pugačs un 
Armands Bogdans. Trešo vietu ieņēma komanda „OK” 
Oskars Pugačs un Kaspars Bogdans.  

Otrais posms norisinājās 1.jūlijā Lazdukalnā, kur 
jau piedalījās 19 komandas. Tomēr, lai arī konkurence 
bija liela, komandu „Team R” nevienam neizdevās 
pārspēt un zelta godalgas viņiem. Sudraba medaļas 
ieguva komanda „OK”, taču trešo vietu un bronzas 
medaļas izcīnīja komanda „Gura”, kurā spēlēja Raivis 
Čudars un Guntars Mass .  

Nākamais posms norisinājās Skujetniekos 8. 
jūlijā, laika apstākļi nebija no tiem labvēlīgākajiem, taču 
uz posmu bija ieradušās pavisam 15 komandas. 
Godalgotās vietas sadalīja tās pašas komandas, kas 
pirmajā posmā, taču secība jau bija pavisam cita. Pirmo 
vietu izcīnīja komanda „OK”, kurā spēlēja Oskars Pugačs 
un Kaspars Bogdans, kā otrie palika komanda „Team R” 
Arnis Senka un Dāvis Circens, trešo vietu ieņēma 
komanda „Pugačs/Bogdans” Kristaps Pugačs un 
Armands Bogdans.  

Ceturtais posms notika Rugājos 29. jūlijā, uz 
kuru bija ieradušās 16 komandas, kā stiprākie šajā posmā 
bija komanda „Zaļie gurķi”, kā otrie palika komanda 
„Gura”, taču trešo vietu izcīnīja „Pugačs/Bogdans”. 

Pirms pēdējā posma kopējā turnīra tabulā valdīja 
liela intriga par to, kurš iegūs godalgotas vietas un kā tās 

tiks sadalītas, jo daudzām komandām bija līdzīgi rezultāti. Ar 
visvairāk punktiem pēc četriem posmiem līderos kopvērtējumā bija 
komanda „Team R”. 

 Pēdējais posms norisinājās Lazdukalnā 10. augustā. 
Komandas tika sadalītas pa grupām un divas katras grupas labākās 
komandas tika tālāk. Bija daudz aizraujošu maču un daudz 
izšķirošu notikumu, taču par pirmo vietu cīnījās abas divas 
kopvērtējuma līderes komanda „Team R” un komanda „OK”. 
Spēles sākums bija līdzīgs, taču iespēlējoties un ar lielisku 
aizsardzības spēli „Team R” izdevās lauzt spēli un pārliecinoši 
uzvarēt, tādejādi iegūstot pirmo vietu, komandā spēlēja Jānis 
Rakstiņš un Arnis Senka. Otrajā vietā pēc zaudējuma finālā palika 
komanda „OK” Oskars Pugačs, Kaspars Bogdans. Par trešo vietu 
pēdējā posmā spēlēja komandas „Pugačs/Bogdans” un „Gura”. 
Skaistiem momentiem bagātā spēlē trešo vietu pēdējā posmā 
izcīnīja komanda „Pugačs/Bogdans” Kristaps Pugačs un Dāvis 
Circens. 

Pēdējais posms bija noslēdzies un varēja apkopot Rugāju 
novada pludmales volejbola čempionāta kopējo tabulu un apbalvot 
labākos kopvērtējumā. Trešo vietu kopvērtējumā ieņēma komanda 
„Pugačs/Bogdans”, kurā spēlēja Kristaps Pugačs un Armands 
Bogdans. Otrajā vietu kopvērtējumā izcīnīja komanda „OK” - 
Oskars Pugačs, Kaspars Bogdans. Un pirmo vietu kopvērtējumā 
izcīnīja komanda „Team R” - Jānis Rakstiņš un Arnis Senka, līdz ar 
to izcīnot 2012. gada Rugāju pludmales volejbola čempionāta 
titulu. Kā labāko turnīra spēlētāju atzina komandas „Team R” 
spēlētāju Arni Senku.  

Foto: no J.Rakstiņa personīgā arhīva 
„Rugāju pludmales volejbola čempionātā 2012” pavisam 

piedalījās 27 komandas. Aktīvākā čempionāta meiteņu komanda 
bija „Rozā”, kurā spēlēja Mairita Rakstiņa un Inga Leone. Aktīvākā 
un vienīgā pāru komanda bija „Duļevski” Valters Duļevskis un 
Ausma Duļevska. 

Liels paldies visiem dalībniekiem, kā arī pludmales 
volejbola skatītājiem. Paldies Rugāju novada domei par atbalstu, kā 
arī paldies aktīvai protokolu pildītājai Arnitai Pugačai un 
galvenajam tiesnesim Laurim Krēmeram. Gaidām nākamo sezonu 
un tiekamies pludmales volejbola laukumos jau nākamajā 
2013.gada sezonā. 
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Rugāju novada komanda piedalās Balvu novada 
atklātajā čempionātā futbolā 

Jānis Rakstiņš, 
Lazdukalna kultūras dzīves organizators 

 
Pēc ilgāku gadu pārtraukuma šovasar Rugāju novada 

komanda uzsāka dalību Balvu novada atklātajā čempionātā 
futbolā. Pirms spēļu ciklā tika organizēti Rugāju novada 
komandas futbola koptreniņi un sākta komandas kodola 
izveide. Rugāju novada komandas koptreniņos piedalījās 
spēlētāji no Rugājiem, Lazdukalna un Bērzpils. 

Komanda nebija paspējusi iespēlēties, kad jau sākās 
pirmās spēles. Pirmā spēle tika aizvadīta Viļakā pret komandu 
„Viļaka”. Pirmajās apļa spēle mūsu komandai izvērtās diezgan 
neveiksmīgas, jo piedzīvots daudz zaudējumu un ar minimālu 
vienu vārtu pārsvaru. Pēc vairākiem zaudējumiem tika 
piesaistīti jauni spēlētāji un pastiprināts sastāvs, kā arī tika 
meklēts labākais izvietojums un spēlētājiem veiksmīgākās 
pozīcijas. Jaunās izmaiņas deva rezultātu – uzlabojās spēle 
aizsardzībā, lielāka spēlētāju rotācija uzlaboja spēli kopumā, kā 
arī Rugāju novada komanda sāka iespēlēties un veidot 
veiksmīgus uzbrukumus. Otrajās apļa spēlēs veicās jau daudz 
labāk, vairāk uzvarēts, nekā zaudēts un divas spēles nospēlētas 
neizšķirti.                              Foto: no J.Rakstiņa personīgā arhīva 

 

 
Rugāju komanda noslēdza futbola čempionātu ar četrām 

uzvarām, diviem neizšķirtiem un sešiem zaudējumiem izcīnot 
17 punktus un 6. vietu. Izvērtējot  čempionāta aizritējušos 
notikumus, var secināt, ka Rugāju novada komanda aizvadīja 
apmierinošu sezonu, komanda bija no jauna veidota, ar mazu 
pieredzi nopietnos turnīros, taču ar daudziem labiem 
spēlētājiem un pie lielākas veiksmes varēja pat izcīnīt kādu 
medaļu, taču šoreiz tas neizdevās. Pietrūka arī futbola 
koptreniņu, kurus čempionāta laikā bija grūti aizvadīt daudzo 
spēļu dēļ. Liels paldies jāsaka Rugāju novada domei par 
atbalstu, ko sniedza Rugāju novada komandai, paldies 
līdzjutējiem, kas atbalstīja mājas spēlēs un izbraukumos. Liels 
paldies tiesnesim Laurim Krēmeram. Rugāju komandā visas 
futbola sezonas garumā spēlēja sekojoši spēlētāji: Elmārs 
Rakstiņš, Lauris Lietuvietis, Dāvis Circens, Nauris 
Kadakovskis, Elvijs Kapteinis, Jānis Rakstiņš, Dāvis 
Raciborskis, Kaspars Duļevskis, Maigurs Kubaks, Andris 
Zvejnieks, Didzis Usenieks, Edgars Leons, Edgars Stērnieks, 

Edgars Konivāls, Aigars Akmentiņš, Jānis Ikstens, Lauris 
Ikstens,  Emīls Gasperts, Salvis Gruševs, Artis Čudars, 
Arvis Karačkovs, Artis Zvejnieks, Alvis Raciborskis. 

Rugāju novada komandas rezultatīvākie vārtu 
guvēji bija Dāvis Circens un Emīls Gasperts. Taču par 
labāko komandas spēlētāju tika atzīts Dāvis Circens, kurš 
arī saņēma Balvu sporta centra specbalvu. Balvu novada 
atklātajā čempionātā futbolā piedalījās astoņas komandas 
un pirmo vietu izcīnīja Viļakas komanda, otro vietu 
ieguva Vīksnas komanda un trešajā vietā palika komanda 
„Austrumi 2010”. 

 
 

 
Rudens Ražas svētki Rasas pērlēs 

 
Rudens, kā vienmēr, ir atnācis negaidot. Atnesis 

līdzi daudz skaistu atmiņu par vasaru un rudenīgas 
pārdomas par to, vai esam pietiekami gatavi ziemai, vai 
vasara ir bijusi gana ražīga, un vai mums būs gana spēka 
un enerģijas līdz nākamajam PA-VA-SA-RIM?  

19. septembrī „Rasas pērlēs” valdīja rosība, jo 
notika ražas novākšanas svētki. Jauno pagrabu, kas 
pavisam drīz būs gatavs, piepildīsim ar pašu izaudzētiem 
kartupeļiem, kabačiem, pupiņām, bietēm, burkāniem un 
sīpoliem, kas šogad izauguši īpaši labi. Dārza labumus 
atbalsta centra darbinieki un bērni varēja novākt priecīgi 
runājoties un turpat uz lauka graužot jaunos burkānus, jo 
palīgu bija daudz un darbs bija nevis smags un apnicīgs, 
bet raits un prieku nesošs. Sakām paldies čaklajiem 
palīgiem – Anastasijai Divrei, Veltai Kravalei, Larisai 
Masai, Ņinai Kaļvai, Guntaram Šmagrim, kā arī 
Daigai Morozai un Jānim Ločmelim, kuri vienmēr zina, 
kur meklēt čaklākās rokas „Rasas pērļu” teritorijas 
sakopšanā un smagāko darbu veikšanā. Paldies arī 
vienmēr atsaucīgajiem Inārai un Jāzepam Indriķiem, 
kuru palīdzība dārza apstrādāšanā vienmēr ir bijusi ļoti 
nozīmīga. 

 Šajā rudenī ļoti priecājamies par Elīnas Briedes-
Pulčas un viņas darbavietas SIA „Wallmark” 
sagādātajiem bērnu vitamīniem. Paldies nopelnījis arī 
Pēteris Everts, kuram pateicoties „Rasas pērļu” bērnu 
basketbola grozs atkal ir lietošanas kārtībā. 

Nav nekāds noslēpums, ka „Rasas pērļu” virtuvē 
vienmēr garšīgi smaržo, bieži tur top kulinārijas brīnumi, 
arī rudenī. Mūsu pavāri zina, ko iesākt ar dārza veltēm, 
tāpēc priecājamies, ka esam lutināti ne tikai ar sava dārza 
labumiem, bet arī ar citu novada iedzīvotāju izaudzētajām 
dārza veltēm. Mīļi paldies dāsnajiem novadniekiem – 
Zinaidai Feldmanei, Tatjanai Aleksejevai, 
Vladislavam Maslovam, Bernadetai Petrovai, 
Nikolajam Molodcovam, Ainai Melnei, Kristīnei 
Rožnajai. Ceram arī uz turpmāku draudzību un sapratni, 
palīdzot mums piepildīt jaunā pagraba plauktus un 
apcirkņus. 

Krāsainu rudeni un iedvesmu vēlot, 
„Rasas pērļu” kolektīvs 
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Sportiski svētki Saipetniekos 
Jānis Rakstiņš, 

Lazdukalna kultūras dzīves organizators 
 

25. augustā visi tika laipni aicināti uz pasākumu 
“Nāc un atpūties Lazdukalna pagasta Saipetniekos!”, 
kur notika atraktīvas un sportiskas aktivitātes, kuras pulcēja 
ne tikai vietējos, bet arī kaimiņu novadu iedzīvotājus. 
Pasākuma dienā laika apstākļi bija ļoti piemēroti. 
Pieaugušie un bērni varēja aktīvi darboties sporta 
aktivitātēs un ar prieku baudīt Ingas un Normunda 
koncertu. Pasākumā bija daudz un dažādu sportisku 
aktivitāšu, tādas kā riepas velšana, florbols, tālākais 
basketbola metiens, lauku boulings, smilšu svēršana uz 
precizitāti, bumbiņu ripināšana, cīņas uz ūdens un daudzas 
citas aktivitātes. Pasākuma laikā mazākie bērni aktīvi 
varēja piedalīties speciāli viņiem izdomātajās aktivitātēs 
kopā ar Evu Leoni, kā arī bērniem bija iespēja izmantot 
piepūšamās atrakcijas, pa kurām viņi varēja kārtīgi 
izskrieties. Pasākums sākās pulksten 11:00 un to atklāja ar 
skaistu uzrunu un laba vēlējumiem Rugāju novada 
priekšsēdētājas vietniece Sandra Kapteine. Uzreiz pēc tam 
visiem bija iespēja izmēģināt jautrās un sportiskās 
aktivitātes, kā arī apskatīt skaisto „Saipetnieku” muzeju un 
apkārtni. 

Viena no visbiežāk apmeklētajām aktivitātēm bija 
lauku boulings, kurā no noteikta attāluma vajadzēja ar 
mazās pildbumbas palīdzību nogāzt ar ūdeni piepildītas 
pudeles. Ne visiem sekmējās tik labi, gadījās arī tā, ka 
neizdevās nevienu ūdens pudeli nogāzt, taču arī bija tādi, 
kuriem veicās ļoti labi. Pieaugušajiem pirmo vietu izcīnīja 
Agris Kalnējs, otrais palika Andris Laganovskis un trešajā 
vietā ierindojās Juris Kaļiņins. Bērniem labākais lauku 
boulingā bija Aksels Brokāns, kā otrais palika Jānis 
Jermacāns un trešajā vietā ierindojās Kristers Jermakovs. 
Riepas mešana – fiziski grūta disciplīna, taču ļoti jautra un 
intrigu pārpilna, jo visi medaļnieki noskaidrojās tikai pēc 
pārmešanas, jo daudziem labākajiem bija vienāds rezultāts. 
Sievietēm kā labākā riepu mešanā izrādījās Agnese Pulča, 
iegūstot pirmo vietu. Otrajā vietā palika Laura Sprudzāne 
un trešajā vietā palika Una Kalnīte. 

 
Vīriešiem spēcīgākais riepas metējs bija Āris Poševs, kā 
otrais palika Edgars Stērnieks un trešo vietu izcīnīja Edgars 
Leons. 

Tālākais basketbola metiens – piesaistīja ļoti daudzus Rugāju 
novada sportot gribētājus, jo viens no populārākajiem sporta 
veidiem mūsu novadā ir basketbols, uzdevums vienkāršs – iemest 
bumbu basketbola grozā pēc iespējas tālāk. Bērniem kā vienīgai 
un vistālāk iemeta Adriāns Rakstiņš. Vīriešiem labākais metiens 
izdevās Jānim Dārziņam un pirmā vieta viņam. Otro vietu izcīnīja 
Kristaps Pugačs un trešais palika Toms Kočāns. Sievietēm Daira 
Janiša izcīnīja pirmo vietu ar vistālāko metienu, kā otrā palika 
Ineta Ikstena un trešajā vietā ierindojās Sarmīte Jermacāne.  
Foto orientēšanās Saipetnieku muzejā – šajā disciplīnā varēja 
piedalīties komanda 3 – 4 cilvēku sastāvā. Uzdevums bija pēc 
iedotajām fotogrāfijām atrasts tieši to vieta, kas ir fotogrāfijā un 
pie tās nofotografēties. Kā pirmā uz startu pieteicās komanda ar 
nosaukumu ” Kalnēji” un izrādījās, ka viņi arī uzrādīja vislabāko 
laiku un ieguva pirmo vietu.  
Svaru bumbu celšana notika profesionāla sportista Jāņa Dokāna 
uzraudzībā. Daudzi no dalībnieki izmēģinot šo, disciplīnu saprata, 
ka ir daudz un smagi jātrenējas, lai varētu sasniegt augstus 
rezultātus šajā disciplīnā. Vīru konkurencē ar labāko rezultātu un 
pirmo vietu ierindojās Rolands Bokše, otrais palika Edgars Leons 
un kā trešais šajā disciplīnā ierindojās Toms Kočāns. Sievietēm 
godalgotās vietas tika sadalītas šādi: pirmā vieta -  Iveta Logina, 
otrā vieta -  Ilzīte Sirmace, trešā vieta - Vija Bartkēviča. 

  
Ķerras stumšana - disciplīnā bija jāstumj ķerra ap konusiem, tad 
pa dēli, tad pāri tiltiņam un lai uzdevums būtu sarežģītāks uz 
ķeras bija uzlikta riepa, kuru apgāžot dalībnieka rezultātam klāt 
tika piešķirtas 10 sekundes. Šajā disciplīnā varēja startēt tikai 
pieaugušie un kā labākais šajā disciplīnā izrādījās Andris 
Laganovskis, kā otrais palika Jānis Dokāns un trešajā vietā 
ierindojās Andrejs Šmagris. 
Viena no tradicionālākajām „Saipetnieku” disciplīnām bija 
Ūdens cīņas, kurās vīru konkurencē piedalījās astoņi 
drosminieki. Pēc vairākām cīņām uz ūdens un uzvarot finālcīņu 
pirmajā vietā ierindojās Jānis Ikstens, otro vietu ieguva Edgars 
Stērnieks un kā trešais palika Gatis Začs. Sievietēm šajā 
disciplīnā pieteicās divas drosmīgas un jautras meitenes, kuras 
saspringtā fināla cīņā noskaidroja labāko. Pēc aktīvas cīņas 
noskaidrojās, ka zelta medaļu izcīna Santa Pērkone un sudrabu 
ieguva Inga Leone. Jāpiebilst, ka pēc cīņas arī Santai neizdevās 
izkāpt krastā sausai, jo nelielā vēja brāzma sašūpoja plostu un tas 
apgāzās.                                                                 turpinājums 7.lpp 
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turpinājums no 6.lpp.. Smilšu svēršana pēc izjūtām bija 
jāpieber maisiņš ar smiltīm un jānosver. Uzvarēja tas, 
kurš visprecīzāk piebēra maisiņu un tā svars bija vistuvāk 
832 gramiem.Bērniem kā precīzākā izrādījās Laura 
Kikuste, otrs precīzākais bija Ralfs- Everts Leons un 
trešā precīzākā svērēja bija Santa Ozoliņa. Pieaugušajiem 
visu goda pjedestālu aizņēma sievietes, kā pirmā 
ierindojās Diāna Zizlāne, otrajā vietā palika Signe 
Kukurāne un trešo vietu izcīnīja Inese Jermakova. 

 
Šautriņu mešanā bērnu grupā zelta medaļu izcīnīja 
Kristiāns Puļčs, sudrabu izcīnīja Jānis Burka un bronzu 
izcīnīja Ričards Kindzulis. Pieaugušajiem zeltu ieguva 
Baiba Zača, sudrabu Aldis Odumiņš un bronzu Gatis 
Kolčs.  
Lidojošais Rubenis - speciāli sagatavota disciplīna tikai 
pieaugušajiem, kur vajadzēja pēc iespējas tālāk aizmest 
ar smiltīm pildītu pudeli. Sievietēm Una Kalnīte aizmeta 
vistālāk un ieguva pirmo vietu,  otro vietu izcīnīja  Sintija 
Deksne, kā trešā palika Iveta Logina. Vīriešiem vistālāk 
lidojošo rubenīti aizsvieda Jānis Dārziņš, otrais labākais - 
Edgars Leons un kā trešais - Kristaps Pugačs. 
Akmens grūšanā sievietēm - Una Kalnīte ieguva zelta 
medaļu, Sarmīte Jermacāne ieguva sudrabu, un bronzu 
ieguva Gunta Kalniņa. Vīriešiem labākais akmens 
grūdējs bija Edgars Leons izcīnot zelta medaļu, sudrabs 
tika Jānim Dārziņam, un bronzu saņēma Kristaps Pugačs. 

 
Bumbiņu ripināšanā - Bērniem pirmo vietu izcīnija 
Daniela Masa, otro vietu izcīnīja Kristers Jermakovs, 
trešo vietu izcīnīja Keira Lapsiņa. Pieaugušajiem pirmā 
vieta  Andrim Smiltniekam, otrā Elvijam Burkam, trešā 
vieta Solvitai Korklai. 

Riepas velšana - disciplīnā noteiktā distances garumā bija jāaizveļ 
noteikta lieluma riepa. Uzdevums viegls, taču daudziem tas prasīja 
lielu piepūli. Labākais bērnu grupā līdz 7 gadiem bija Mairis 
Štekelis, otrais labākais Rinalds Bogdāns un trešajā vietā palika 
Reinis Štekelis. Bērniem 8 – 13 gadiem pirmo vietu izcīnīja Aksels 
Brokāns, otrais palika Salvis Bleideris un trešo vietu ieguva 
Kristiāns Mārtuševs.  
Sievietēm labākā riepas vēlēja bija Zaiga Jurkāne, viņai zelta 
medaļa, sudraba medaļu ieguva Laura Sprudzāne un bronzas 
medaļu ieguva Kristīne Zača.  
Vīriešiem spēcīgākais šajā disciplīnā bija Jānis Dokāns viņam 
pirmā vieta, otrajā vietā palika Artis Lielbārdis un trešo vietu 
ieguva Andrejs Šmagris. 
Florbola metieni - piesaistīja ļoti daudzus dalībniekus visas dienas 
garumā, taču vispriecīgākie tie izrādījās bērniem. Mairis Korkls 
izcīnīja zelta medaļu, sudraba medaļu izcīnīja Jānis Akmentiņš un 
bronzu izcīnīja Matīss Rižais. Sievietēm pirmā vieta Kristīnei 
Začai, otrā vieta Initai Svilānei un trešā Dita Bēterei. Vīriešiem 
labākais un trāpīgākais izrādījās Jānis Ikstens, otrais precīzākais 
bija Ervīns Šaicāns un trešais palika Edgars Stērnieks. 
Svētku kulminācijā bija grupas „Ingas un Normunda” koncerts „10 
gadi uz skatuves” uz kuru bija ieradušies liels skaits skatītāju. Un 
skatītājiem nenāca vilties, jo tik skaistu un emocionālu koncertu 
bija prieks klausīties. 

 
 Lazdukalna kultūras dzīves organizators saka lielu paldies Rugāju 
novada domei par atbalstu šī pasākuma veidošanā, paldies darba 
grupai un visiem tiem, kas iesaistījās, lai svētki izdotos. Milzīgs 
paldies Stablinieku ģimenei par iespēju organizēt svētkus tik skaistā 
vietā un paldies par lielo ieguldīto darbu, ko paveica Stablinieku 
ģimene pirmssvētku procesā.         Foto: no J.Rakstiņa personīgā arhīva 
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 Grāmatas:   
   1.- 2.klase. 
Dieguburti./ I.Zandere. 
Ežuļa peldriņķis./ M.Cielēna. 
Kurmītis un bikses./ E.Petiška. 
Koko un Riko./ E.Gulbe. 
Līzelotei nenāk miegs./ A.Štefensmeijers. 
  3.-4.klase 
Salmenīte un Čībiņa./ S.Nopola un T.Nopola 
Zīlītes pīlītes pūš./ U.Auseklis. 
Nozagts oranžs divritenis./ M.Kerenens. 
Būtnes bēg./ M.Ložiņskis. 
Labu labais, kreisi kreisais./ A.Strautniece. 
  5.-7.klase 
Atnācēji./ V.Rūmnieks. 
Mans draugs Pērsijs, Bufalo Bils un es./ U.Starks. 
Nekrietnais Alfrēds./ M.Rungulis. 
Emīlija dīvaine./ R. Regers, Dž. Grunere 
Erebos./ U.Poznanski. 
  8.-12.klase 
Zemeņu blūzs./ A.Akmentiņš. 
75 dienas./ I.Eņģele. 
Starp pelēkiem toņiem./ R.Šepetis. 
Dzīve uz ledusskapja durvīm./ A.Kuipere. 
Dubultnieki un citi stāsti./ T. Kreicbergs. 
  Vecāku žūrija 
Skolas sāpes./ D.Penaks. 
Savādais atgadījums ar suni naktī./ M. Hedons. 
Kafka un ceļojošā lelle./ Dž.Sjerra i Fabra. 
Doplers./ Ē.Lū. 
 

BĒRNU UN JAUNIEŠU ŽŪRIJA 
2012 

Anita Magina, Evita Sproģe, 
Rugāju bibliotēka 

Ir sācies jauns mācību gads un klāt ir arī „Bērnu un 
jauniešu žūrija 2012”. Bērnu žūrijai šogad jau 
divpadsmitais gads. Ik gadu tūkstošiem bērnu iesaistās 
grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. „Bērnu un jauniešu žūrijas” 
kolekcija piedāvā izvēlēties grāmatas atbilstoši katra 
dalībnieka vecumam un individuālajai lasīšanas pieredzei, 
lai bērni un jaunieši lasot izjustu patiesu prieku un interesi. 
Katram bērnu /jauniešu žūrijas ekspertam jāizlasa 5 
grāmatas, kad grāmatas izlasītas, jāaizpilda anketa. 
„Bērnu žūrijā” lasot un vērtējot grāmatas, bērni iemācās 
izteikt savas domas, novērtēt, izvērtēt, pamatot savu 
viedokli. 
 Pagājušajā gadā Bērnu žūrijai pievienojās Jauniešu 
žūrija – vidusskolas skolēniem. Šogad līdztekus „Bērnu un 
jauniešu žūrijai” darbosies arī „Vecāku žūrija”, kurā 
apvienotas grāmatas par pieaugušo attiecībām ar bērniem. 
Tās uzdevums – mudināt un iesaistīt arī pieaugušos lasīt un 
vērtēt grāmatas.  Vecākiem domātajā kolekcijā ir četras 
grāmatas, bet kā piekto lasīt jebkuru grāmatu no Bērnu un 
jauniešu žūrijas kolekcijas.  
  Rugāju bibliotēka aicina gan bērnus un jauniešus, 
gan vecākus aktīvi iesaistīties šā gada žūrijas darbībā! 
Aicinām lasītājus – gan lielus, gan mazus – iesaistīties 
grāmatu lasīšanā.  
 Ja vēlies kļūt par žūrijas ekspertu nāc uz bibliotēku, 
piesakies pie bibliotekāres un sāc lasīt! 

Ikgadējais  sadancis  Liepnā 
     Rudens tuvošanos parasti vēsta bagātīgie krāšņo 
pīlādžogu ķekari un arī aicinājums no Alūksnes puses, 
posties uz kārtējo sadancošanu „ Kad pīlādži sarkst ...” 
Saidupītes krastā Liepnas brīvdabas estrādē. Arī šogad  
Eiropas deju kopas „ Tonuss ” dejotājas piedalījās šinī, nu 
jau par tradīciju kļuvušajā pasākumā. Kolektīva dalībnieces 
smej, ka šo sadancošanu jau nu izlaist neklājas, jo tieši 
Liepnā bija pirmā viņu lielā uzstāšanās Eiropas deju 
kustības festivālā! Šajos sešos gados, dancojot Liepnā, ir 
bijis dažādi - gan saule dāsni sildījusi, gan lietus dejotājas „ 
aizdzinis ” no estrādes uz pašaurām telpām, jo te vienmēr ir 
sabraucis liels dejotāju skaits. Kopējā pasākumu gaisotne 
Liepnas pīlādžu ballēs allaž ir bijusi patīkama un tas 
nepārprotami mudina braukt arī nākamreiz. Pēdējos divos 
gados Eiropas deju kustības kolektīviem koncertos ir 
piepulcējušies arī dažādu vecumu tautu deju kolektīvi un 
citu pašdarbības  virzienu pārstāvji. Šāgada, 24 augusta 
pasākuma jaunums bija - Austrumu deju izpildītājas. Pie 
Liepnas Eiropas deju kopas „ Veldze ” dāmām bez mums 
vēl ciemojās arī  Balvu „ Atvasara ”, Kubulu „ Rūtas ” un 
kolektīvi no Vārkavas, Ogres, Valkas, Apes, Alūksnes, 
Annas, Jaunannas un  Pededzes. Tieši Pededzes kolektīvi 
atkal pārsteidza un iepriecināja skatītājus ar tērpu 
daudzveidību, kurus izdevies sagādāt pašvaldībai veiksmīgi 

startējot pārrobežu projektos. Arī „ Tonusa ” izpildītajām 
lustīgajām dejām  no Latgales deju svītas ar kolektīva vadītājas 
Lūcijas Jermacānes horeogrāfiju, skatītāji veltīja vētrainus 
aplausus. Koncerts bija plašs, ar daudzveidīgu repertuāru, kuru 
papildināja tā vadītāju dziedātas dziesmas, joki un dzejas vārsmas. 

                                   „Tonusa” dejotāja A. Stalidzāne 
 

Foto: no A.Stalidzānes personīgā arhīva
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Kultūras nodaļas diena 
Velga Vīcupa 

Rugāju novada muzeja vadītāja 
 

     21. augustā bija svētki Rugāju novada kultūras 
nodaļai. Sapulcējās visi- Rugāju, Tikaiņu, Lazdukalna, 
Skujetnieku bibliotekāres, Rugāju un Lazdukalna 
Tautas namu vadītāji, Rugāju novada muzeja vadītāja, 
tehniskie darbinieki. Svētki jau tāpēc vien, ka 
sapulcējāmies visi kopā.  Mūsu darba specifika ir tāda, 
ka katrs strādājam savās telpās, satiekamies reti- gadā 
tikai dažas reizes, kad novada Kultūras nodaļas 
vadītāja Gunta Grigāne rīko izbraukuma sēdes pie 
kāda no darbiniekiem. Savā darbā esam vieni, 
pakonsultēties ar kolēģiem varam tikai pa telefonu. 
Tāpēc jo lielāks prieks sanākt visiem kopā, apspriest 
līdzīgās ikdienas problēmas, darba nianses. Vēl jo 
lielāks prieks, ka visi kopā devāmies braucienā uz 
Vidzemi- pavērot, kā tur strādā bibliotēkas un muzeji.  
   Brauciena sākumā atpūtai un iedvesmai apmeklējām 
Zilo kalnu. Ļoti skaista un klusa vieta. Apskatījām 
Matīšu bibliotēku, Mazsalacā redzējām bibliotēku, 
Kultūras centru, tur apmeklējām divus  muzejus, 
mājupceļā iegriezāmies vēl arī Brenguļu bibliotēkā. 
Visur tikām laipni uzņemti, darbinieki ar mums 
koleģiāli dalījās savā darba pieredzē, pastāstīja par 
savām vietējām veiksmēm un problēmām, kā norit 
sadarbība ar vietējām pašvaldībām, cik daudz un kādi 
ir apmeklētāji, kādas ir cilvēku intereses utt. Redzot 
vidzemnieku veikumu, mums, rugājiešiem, no redzētā 
veidojās savi secinājumi. Vispirms jau spriedām, ka 
kultūras darbiniekiem Latvijā problēmas ir ļoti 
līdzīgas. Otrkārt, ka katrā vietā ļaudis iemācījušies 
izmantot sīkus, atšķirīgus „knifiņus”, viltībiņas, 
oriģinālas idejas, kas ļoti noder ikdienas darbam,  
vispārējo problēmu risināšanai.  Vienu otru „knifiņu” 
noskatījām arī savām bibliotēkām, muzejam, Tautas 
namiem. 
  Mājupceļā, netālu no Smiltenes, pamanījām kādu 
interesantu vietas nosaukumu- Jeberleja. Nolēmām 
iegriezties, palūkot, kā tur izskatās. Nonācām pie ļoti 
skaistas, klusas estrādītes.  Visu uzmanību piesaistīja 
kāds trusis, kas cilpoja pa estrādes teritoriju. Izrādās, 
ka ekskursantus var pievilināt arī ar interesantu 
nosaukumu. Visur vajadzīgas labas idejas. 
   Ekskursijas maršrutu sastādīja, to organizēja Anita 
Magina. Liels viņai „Paldies!” par jauko kopā būšanas 
dienu, jauniem, vērtīgiem iespaidiem, dažu labu 
aizgūtu ideju! Patiess „Paldies!” mūsu jaukajam, 
atsaucīgajam novada šoferītim Valdim Blūmam un, 
protams, novada domei, tās vadītājai Ritai Krēmerei, 
kas atbalstīja šo pieredzes apmaiņas braucienu! 

Foto: J. Rakstiņš, Zilajā kalnā 
1. rindā no kr. G. Grigāne, V. Šmagre, V. Vīcupa, L. Kalnēja, A. 

Magina, E. Sproģe 
2. r. no kr. J. Kaļva, B. Saulīte, N. Burķīte, I. Kočāne, E. Šaicāns, 
V. Blūms 

Foto: G. Grigāne , Jeberlejas estrāde 
1. r. no kr. V. Šmagre, B. Saulīte, V. Vīcupa, L. Kalnēja, E. 
Sproģe, A. Magina 2. r. no kr.    J. Kaļva, I. Kočāne, J. 
Rakstiņš, E. Šaicāns, V. Blūms 
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28.SEPTEMBRIS – OLIMPISKĀ DIENA!

PIETEIKTI 76 TŪKSTOŠI DALĪBNIEKI! 

Lai popularizētu Olimpisko kustību, veselīgu 
dzīves veidu un godīgas spēles principus sportā, 
arī šogad Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) 
rīko Olimpisko dienu Latvijā ar vienojošo moto 
„Pavingrosim!”.  

Pēc pagājušajā gadā veiksmīgi aizvadītās 
Olimpiskās dienas, šogad pasākuma dalībnieku 
skaits teju dubultojies, un 28.septembrī 
Olimpiskās dienas pasākumos piedalīsies 76 
tūkstoši skolēni 76 norises vietās visā Latvijā.   

Olimpiskā diena sāksies ar kopīgu Olimpisko rīta vingrošanu, 
kuru tiešraidē translēs radio SWH pulksten 10:10. Savukārt 
Olimpiskās rīta vingrošanas video klips "Pavingrosim!" ar 
Latvijā labi zināmu un tautā mīlētu Olimpiešu līdzdalību būs 
skatāms arī LTV7 ēterā plkst.10:10. Pēc kopīgās vingrošanas 
skolu audzēkņi piedalīsies stafetēs, sacensībās, zīmējumu, 
domrakstu un foto konkursos. 
Arī citādi Olimpiskā diena, kurā katru norises vietu ar īpašām 
veltēm apciemos LOK Olimpiskie vēstneši, būs plašāka un 
interesantāka. Priekšstats par Olimpisko kustību, iepazīšanās 
ar tās simboliem un ceremonijām, veselīga brīvā laika 
pavadīšanas veidi, tas viss tiks apgūts, ne tikai kopīgi 
vingrojot vai piedaloties zīmējumu konkursā. 
„Šā gada jauninājums Olimpiskās dienas norisē ir domrakstu 
konkurss par tēmu Kā es kļūšu par Latvijas olimpieti,” stāsta 
Olimpiskais vicečempions, LOK viceprezidents Žoržs 
Tikmers. „Vienlaikus visās norises vietā notiks fotokonkurss, 
kura gaitā pasākuma dalībniekiem jāsastājas piecu Olimpisko 
apļu formā un tie jānofotografē. Savukārt pirmskolas un 
sākumskolas bērni turpinās zīmēt Latvijas sportistus 
Olimpiskajās spēlēs Londonā.”  
Arī rīta vingrošanas komplekss pēc iepriekš gūtās pieredzes 
kļuvis garāks, interesantāks un mūsdienu skolas prasībām 
atbilstošāks. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
Vingrošanas katedras docente Inese Ļubinska stāsta, ka: „Šī 
gada rīta rosmes komplekss ir izstrādāts, piedaloties 
septiņiem sporta skolotājiem no Rīgas, Jelgavas, Valmieras, 
Limbažiem un Ventspils. Tas ir darīts apzināti, lai pēc 
iespējas vairāk sagatavošanas procesā iesaistītu „īstos 
darītājus” sporta skolotājus un sporta organizatorus, kas 
strādā ar skolēniem skolās.” 
Rīta vingrošanas muzikālajam pavadījumam izraudzīta 
Laura Reinika dziesma „Es skrienu”, kas motivē kustībai. 
Turklāt vingrojumu kompleksam nav izteikta nobeiguma, līdz 
ar to katram sporta skolotājam ir dota iespēja improvizētam 
rīta vingrošanas turpinājumam.  
Papildus vienojošajiem pasākumiem, organizētāji Olimpiskās 
dienas norises vietās izstrādās individuālo pasākuma 
programmu. Ikvienam būs iespēja pārbaudīt savus spēkus 
dažādos Olimpiskās dienas pasākumos un sacensībās, 
satiekot Olimpiešus un piedaloties Olimpiskajā izziņas 
procesā . 

Olimpiskās dienas pasākumi būs bez maksas. Visiem 
Olimpiskās dienas apmeklētājiem pasniegs SOK piemiņas 
sertifikātus un piemiņas veltes, bet labākajiem un 
atraktīvākajiem dienas dalībniekiem būs īpaši sarūpētas un arī 
vērtīgas pārsteiguma balvas, kā arī LOK diplomi. Tā, 
piemēram, a/s „Latvijas Valsts meži” radošo konkursu 
uzvarētājiem dāvinās Apple planšetdatorus un profesionālas 
tūristu mugursomas. 2000 bērni no Olimpiskās dienas 
uzvarētājkomandām saņems speciālo ielūgumu Arēnā Rīga 
noskatīties Rīgas Dinamo spēli ar kādu no KHL hokeja 
klubiem. Dinamo biļetes tiks dāvātas LOK, sadarbojoties ar 
Rīgas Dinamo un Arena Rīga. Olimpiskās dienas organizētāji 
katrai pasākuma norises vietai sadarbībā ar Latvijas Futbola 
un Regbija federācijām, kā arī Vieglatlētikas savienību 
dāvinās sporta inventāru.  

„Olimpiskā diena 2012” notiks Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī, 
Jelgavā, Jūrmalā, Kandavā, Līvānos, Liepājā, Limbažos, 
Priekuļos, Valmierā, Ventspilī, kā arī Salaspilī, Mārupē, 
Kuldīgā, Tukumā un citās vietās visā Latvijā. Vislielākais 
Olimpiskās dienas dalībnieku skaits sagaidāms Rīgā, kur 
pieteikti vairāk nekā 18 tūkstoši dalībnieki, kas iesaistīsies 
Olimpiskās dienas aktivitātēs Daugavas stadionā un vairāk 
nekā 60 izglītības iestādēs Rīgā.  
Ar detalizētāku informāciju par Olimpiskās dienas norisi un 
rīta vingrošanas kompleksu var iepazīties LOK mājas lapā 
www.olimpiade.lv . 
Olimpiskās dienas projekta īstenošanas budžets pilnībā tiek 
finansēts no piecu LOK sponsoru līdzekļiem. Pasākuma 
ģenerālsponsori ir „O!Karte”, a/s „Latvijas Valsts meži”; 
sponsori a/s „Swedbank”, a/s „Latvijas Gāze” un SIA „LDz 
Cargo”, kā arī Starptautiskā Olimpiskā komiteja. 
Atbalstītāji: Latvijas Futbola federācija, Latvijas Regbija 
federācija un papīra vairumtirgotājs „Antalis”Mums ir trīs 
nozīmīgi informatīvie partneri. Rīta vingrošanu visā Latvijā 
28.septembrī vadīs Radio SWH. Olimpiskās dienas 
sagatavošanai un norisei sekos LTV kameras, bet sīkāk lasīt 
varēs žurnālā „Sports”. 

Zināšanai: 

• Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko 
ik gadu organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa 
nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos 
izmanto šo iespēju, lai cilvēkos vairotu Olimpiskās 
vērtības – izcilību, draudzību, cieņu. 

• „Olimpiskā diena domāta ikvienam, lai vai kāda būtu 
viņa sportiskā varēšana. Šī diena ir kas vairāk par 
vienkāršu sportošanu, skriešanu vai vingrināšanos. 
Tā ir iespēja aizdomāties par olimpiskajām spēlēm 
tajā nozīmē, ka mums vienmēr jācenšas parādīt pašu 
labāko, ko spējam, vienlaikus apzinoties, ka 
svarīgākais nav uzvarēšana vai zaudēšana, bet 
sapratne, kā vislabāk spēlēt šo spēli. Filozofija, kas 
var noderēt ikdienas dzīvē.” Žaks Roge, 
Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidents. 

turpinājums 11.lpp 
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LIEPAROS JAUNS ROTAĻU 
LAUKUMS "BITĪTES" 

Maruta Paidere, 
Projekta vadītāja

 
       Lazdukalna ģimeņu biedrība "Saulīte" realizēja 
LEADER projektu Nr.11-07-LL04-L413201-000017 
"Rotaļu laukuma "Bitītes" labiekārtošana". Projekta 
realizācija notika Lazdukalna pagasta Lieparos ar mērķi - 
labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmā rotaļu laukumu, 
lai būtu interesantāk ikvienam pagasta bērnam, 
daudzbērnu ģimenēm, iedzīvotājiem. Uzzinot bērnu un 
vecāku intereses un ņemot vērā bērnu vēlmes, tika 
iegādāts rotaļu laukuma komplekts. Laukuma komplekts 
sastāv no slidkalniņa, kāpnītēm un rotaļu sienas, kā arī 
smilšu kastes.  
      Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 998,62, no 
kurām 90% jeb Ls 898,76 ELFLA finansējums un 10% jeb 
Ls 99,86 Rugāju pašvaldības līdzfinansējums. Aktīvi 
projekta īstenošanā piedalījās paši bērnu vecāki un 
sabiedriskā darba veicēji, brīvprātīgie. 
Sasniegtais rezultāts ir sakārtotā vide, vieta, kur bērniem 
pavadīt brīvo laiku, attīstīt iztēli spēlējoties un justies 
droši. Sakārtotais laukums uzlabos bērnu aktīvas fiziskās 
un garīgās nodarbes, veicinās saskarsmes un 
komunikāciju kultūru savā starpā.  
Iespēja vecākiem kopā ar bērniem rīkot svētkus, radošus 
pasākumus. Lieparu un tuvākās apkārtnes bērni, 
ģimenes ļoti priecājas par rotaļu laukumu, jo šāda vieta 

pie daudzdzīvokļu mājām nebija labiekārtota. Paši 
iedzīvotāji ierīko puķu stādījumus, raugās par laukuma 
uzturēšanu, sakoptību.  
Bērni atradīsies drošībā, pieskatīti un nodarbināti.
      Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi-gan projekta 
realizētāji, lieparieši, mūsu bērni un jaunieši, novada 
iedzīvotāji. Mūsu sen lolotais sapnis par rotaļu laukumu 
Lieparos ir piepildījies. Turpināsim laukumu labiekārtot ar 
citiem rotaļu un spēļu elementiem. 

Paldies visiem projekta dalībniekiem un uz turpmāko 
sadarbību! 

Foto: no M.Paideres personīgā arhīva 
 

  

. B  A  L  V  U  

. R A J O N A 

. PARTNERĪBA  

 turpinājums no 10.lpp 

• Ar katru gadu minētie sporta svētki kļūst populārāki. 
Sākotnēji LOK tos organizēja kā Olimpisko skrējēju 
dienu Rīgā. 2003.gadā skrējieni tika organizēti arī 
Olimpiskajos sporta centros ārpus Rīgas, bet 
2008.gadā tie pārauga plašākā pasākumā – 
Olimpiskajā dienā, kurā paralēli sporta aktivitātēm ir 
iespēja tuvāk iepazīties ar olimpiskajiem sporta 
veidiem, klātienē satikt  olimpiešus un kopā ar 
viņiem izmēģināt dažādus sporta veidus.
 
• Olimpiskās dienas norisi Starptautiskā Olimpiskā 

komiteja atbalsta kopš 1987.gada, aicinot 
pasaules valstu nacionālās Olimpiskās komitejas 
atzīmēt SOK dzimšanas dienu (117.gadadiena). 
LOK aicinājumam pievienojās 1992.gadā.  

LOK speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos 
Ilze Āķe – Vīksne 
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Lai vienmēr tā - lai plaukstu sajūt 

plauksta, 
lai mūžs kā šodien saules krāsā zied 

/L.Brīdaka/ 
Sveicam 

Ingu Rubuļevu un Aigaru Šmagri 
kopēju dzīves ceļu uzsākot 

 
Rugāju novada dome 

Lūgums… 
Rugāju novada vidusskola aicina 
atsaukties labas gribas cilvēkus, kuri 
var piedāvāt šujmašīnu „ Singer” 
vai tās detaļas ( piemēram, metāla „ 
kājas” ). Tālrunis 28337653 

 Licences Nr. NK-2011-040 

 
 

Piedāvājam Aizdevumus 
pensionāriem  

līdz 75 gadiem bez ķīlas. 
Balvos, Partizānu 14, 2.stāvs,  
t. 64521873; m. 26402362 
Aizņemies atbildīgi! 

 

Rugāju novada vidusskola saka sirsnīgu jo sirsnīgu 
paldies par svētkiem pirmajā skolas dienā  Sandrim 
Romānam (z/s „Silarozes 1”), Vilnim Kapteinim (z/s 
„Mežmalas”), Raimondam Circenim (SIA „Circenīši R”), 
Margitai Štālei – Krēmerei (z/s „Rūķīši”), Arnoldam Zizlānam 
(z/s „Urgas”), Valdim Būdniekam (z/s „Podi”), Ilmāram Štālam 
(z/s „Māriņas”), Valdim Smoļakam, Gintam Feldmanim (SIA 
„z/s Strautiņi”), Jānim Auziņam (SIA „Uno - X”), Mārim 
Orniņam (SIA „Tane - Lat”), Aināram Birkovam (SIA 
„Silmači”), Andim Petukam (SIA „AA AGRO”), Staņislavam 
Karelim ( PKS  „Linda”). Lai veselība, priecīgs prāts, veiksme 
un panākumi ikdienas darbos! 

Fragments no bērniem uzdāvinātās 
 mini izrādes „Pauks un Šmauks Zaķu skolā”. 

  

. B  A  L  V  U  

. R A J O N A 

. PARTNERĪBA   

Informatīvās dienas par realizētajiem LEADER projektiem 
 

Viļakas un Baltinavas novados 10.oktobrī - maršruts: Viļaka (sākums plkst.10.00 
pie Viļakas kultūras nama)- Semenova - (Medņevas pag.)- Rekova (Šķilbēnu pag.) - 
Upīte (Šķilbēnu pag.) - Buki-Zelči (Šķilbēnu pag.) - Baltinava - dabas parks"Balkanu 

kalni" - Viļaka. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, tālr. 29373559 ( Vineta ). 
Balvu novadā 25.oktobrī, pieteikšanās tālr. 26327162 ( Irēna ). 

Rugāju novadā 30.oktobrī maršruts: Rugāji (sākums plkst. 10.00 pie Rugāju 
novada domes) - Rugāju centrs - Boževas ezers (Rugāju pag.) - Tikaiņi (Rugāju 

pag.) - Skujetnieki (Lazdukalna pag.) - Liepari (Lazdukalna pag.) - Benislava 
(Lazdukalna pag.) - z.s. Mežsētas (Rugāju pag.) - z.s. Rūķīši (Rugaju pag.) - Rugāji.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, tālr. 27829435 ( Maruta ), tālr. 27818471 ( Līga ) 

Informatīvajās dienās apmeklēsim realizētos LEADER projektus. Aicinām pieteikties 
partnerības biedrus, LEADER projektu realizētājus un citus interesentus. 

Iepriekšēja pieteikšanās pie novadu atbildīgajiem obligāta! 

RNV 7. klases PALDIES Ginta mammai 
un Dāvja tētim par sadarbību un 
palīdzēšanu nokļūt orientēšanās 
sacensībās 


