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OLIMPISKĀ DIENA 
RUGĀJOS!

Pagājušā gada rudenī Olimpiskā diena vienkopus pulcēja  85 000 skolēnu 86 no-
rises vietās visā Latvijā, kas līdz šim bija pasākuma rekords. Šogad šis rādītājs tika 
labots - Olimpiskā diena norisinājās 168 Latvijas vietās, kopumā pulcējot vairāk 
nekā 95 500 dalībnieku.Šī gada Olimpiskā diena norisinājās 26.septembrī ar  moto 
ir “Iepazīsties - mini handbols”.Attiecīgi moto, tā ļāva dalībniekiem iepazīties ar 
handbola spēles pamatiem.Vienlaicīgi visās norises vietās pasākums iesākās ar 
rīta vingrošanu, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās 
dienas aktivitātēm,protams,atgādinot par rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas 
sastāvdaļu. Arī Rugāju novada skolu audzēkņi bija sagatavojušies un kārtīgi izvin-
grojās Rugāju sporta stadionā. Pēc vingrošanas skolēni izveidoja imitētu cilvēciņu, 
lai pēc tam  kopīgi dotos uz tikšanos ar latviešu bobslejistu Daumantu Dreiškenu. 
Sportists nāk no Gulbenes un labprāt stāstīja par to kā sācis aizrauties ar bobsleju 
un guvis panākumus. Daumants atzina, ka sports ir darbs visu cauru gadu, un 
atpūta sanākot tikai pēc sezonas, bet arī tad treniņi neesot mazāk svarīgi. Jautāts 
par Ziemas Olimpisko spēļu Sočos sasniegumiem, viņš atbildēja, ka tā esot 
iespēja, kura ir dota reizi četros gados un kuru neapšaubāmi ir vērts izmantot! 
Bobslejists līdzi bija paņēmis mazliet no bobsleja ekipējuma, kā arī mums bija tas 

                                          gods turēt rokās Olimpisko   
                                                                                                                                            spēļu medaļu. 
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Domes ziņas
Domes sēžu lēmumi

Rugāju novada domes 2014.gada 17.septembra sēdes 
lēmumi

Par zemes vienību piekritību Rugāju novada pašvaldībai
Ieskaitīt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs 90 
zemes vienības.
 Par zemes vienības platības precizēšanu
Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0064 
platību no 7.4 ha uz 5.78 ha.

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam 
īpašumam

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra numuru 3864 011 0064 – 7.4 
ha platībā nosaukumu ,,Vecās birztalas”.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Čušļu kapsētas labiekār-
tošanai

Piešķirt finanšu līdzekļus EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 
centi) apmērā Čušļu kapsētas labiekārtošanas darbiem.

Par transporta izdevumu segšanu I.Melnacei
Segt transporta izdevumus (degvielas iegādes izdevumus – divi 
litri dienā) Ilzei Melnacei, kas rodas nogādājot bērnus no dzīves 
vietas uz skolēnu autobusa maršruta pieturvietu un atpakaļ 
2014./2015. mācību gadā, pamatojoties uz iesniegtajiem attais-
nojošiem dokumentiem (degvielas pirkšanas dokumentiem un 
aizpildītām ceļazīmēm).

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu interešu izglītības 
programmām

Piešķīra pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām papildus interešu izglītības program-
mu realizēšanai Rugāju novada izglītības iestādēs 2014.gada 
septembrī - decembrī EUR 891 (astoņi simti deviņdesmit 
viens euro 00 centi) apmērā.

Par pašvaldības zemes nomu
Slēgt zemes nomas līgumu ar Tatjanu Kupču par pašvaldībai 
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 
0204 – 1.5 ha platībā iznomāšanu. Zemes nomas līgumu slēgt 
uz 10 gadiem.

Par Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu audzēkņu izmaksām pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem 2014.gadā pēc iepriekšējā gada naudas 
plūsmas uzskaitītiem izdevumiem 

Apstiprināja viena izglītojamā/audzēkņa izmaksas 2014.gada 
vienā mēnesī Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs: 
Rugāju novada Eglaines pamatskolā – EUR 89.05 (astoņde-
smit deviņi euro, 5 centi) un Rugāju novada vidusskolā – 
EUR 74.19 (septiņdesmit četri euro, 19 centi).

Par pašvaldības kustamās mantas – 
autobusa SETRA S 210 HD atsavināšanas veida apsti-

prināšanu
Atsavināt kustamo mantu „Autobuss SETRA S 210 HD” 
(inventāra lieta Nr.1204) pārdodot to par brīvu cenu. Uzdot 
Rugāju novada Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai, 
pieaicinot sertificētu ekspertu, novērtēt autobusa vērtību.

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

Priekšsēdētājas sleja

Labdien, novada ļaudis septembrī!
Nemanot apritējis mēnesis,ar sarkanu kļavlapu un  gājputnu atvadu 
sveicienu debesīs, aizvadām saulaino vasaru. Aizvien aktīvāk mūs uzrunā 
politiķi sakarā ar to, ka tuvojas Saeimas vēlēšanas, tāpēc aicinu nopietni 
apsvērt katram balsot tiesīgajam iedzīvotājam savu izvēli, par ko atdosiet 
savu balsi, kam uzticēsiet vadīt mūsu valsti  un pieņemt mums visiem 
svarīgus lēmumus nākamos 4 gadus. Izdariet secinājumus paši , vadoties pēc 
deputātu kandidātu  reāliem darbiem, ne tukšiem solījumiem. Vienlaicīgi ar 
Saeimas vēlēšanām, esam ieplānojuši rīkot Rugājos Miķeļdienas tirdziņu, 
tāpēc aicinu visus iedzīvotājus, kam ir ko pārdot, doties oktobra  pirmajā 
sestdienā ar savu preci uz tirgu. Skolās uzsācies jaunais mācību gads, 

priecē ,ka nav krasi samazinājies audzēkņu skaits. Šogad agrāk nekā iepriekšējos gados, saņēmām valsts 
mērķdotāciju pedagogu algām un interešu izglītībai, ko komisija attiecīgi izvērtēja un sadalīja. Lai atbalstītu 
interešu pulciņus, papildus no valsts piešķirtajiem, būs nepieciešams neliels finansējums no budžeta. Īpašs 
prieks par  izveidoto jaunsargu pulciņu. Līdz šim bijām viens no nedaudzajiem novadiem Latvijā, kurā 
nedarbojās jaunsargi. Tuvojas Skolotāju diena, visiem novada pedagogiem sveiciens profesionālajos 
svētkos, paldies par Jūsu pūlēm, nerimstošo enerģiju, skolojot mūsu jauno paaudzi!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine

09.2014“Kurmenīte“
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Sakārtojam novada ceļus
09.2014

Neskatoties uz to, ka pēdējos gados finansējums pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai nav būtiski 
palielinājies, šovasar ir veikti lielāki ieguldījumi autoceļu un ielu seguma sakārtošanā. Šī ziema ļāva ietaupīt 
līdzekļus, jo nebija vajadzības tīrīt sniegu, un līdz ar to neizlietotos līdzekļus varēja novirzīt ceļu uzturēšanai 
vasaras periodā. 
Valsts piešķirtais finansējuma apjoms 2014.gadam ceļu uzturēšanai ir EUR 117 937 (saņemts uz 30.09.2014. 
EUR 88 453). Šo finansējumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem var novirzīt tikai noteiktam 
mērķim, piemēram:
• pašvaldības ielu un ceļu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī 
satiksmes drošības uzlabošanai;
• gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem;
• pašvaldības ielu un ceļu pārvaldīšanai;
• pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;
• pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas iegādei (traktortehnika ar ceļu uzturēšanai piemērotu 
aprīkojumu, greideri, krūmgrieži un zāles pļaujmašīnas) un uzturēšanai.
Kā lielākais ieguldījums ir Parka ielas (Rugāju ciemā) un Bērzu ielas (Beņislavas ciemā) asfaltbetona segu-
ma atjaunošana, kas kopā izmaksāja EUR 33 510, 05, t.sk. Parka ielas izmaksas EUR 10 805,89,  Bērzu 
ielas izmaksas EUR 22 704,16. Darbus veica SIA “Rubate”, jo piedāvāja iepirkumā vislētāko cenu. Ielas 
būtu noasfaltētas jau vasarā, bet rīkojot iepirkumus, divas reizes pēc kārtas, neviens uzņēmējs nepieteicās. 
Izskan arī jautājums, kāpēc nav asfaltēti arī laukumi, pieguloši šīm ielām? Jāpaskaidro, ka piešķirto valsts 
finansējumu var izlietot tikai ceļu seguma atjaunošanai. 

Parka iela (Rugāju ciems) Bērzu iela (Beņislavas ciems)
Cik bija iespējams, tika atjaunots grants segums atsevišķos pašvaldības ceļu posmos. Darbus veica SIA 
“Liepas Z”, kas vienīgā pieteicās pašvaldības izsludinātajā iepirkumā. Kopējā summa, par kuru tika veikti 
darbi EUR 20 473, 20. Ceļu planēšanas darbus pavasarī atsevišķiem ceļiem veica  SIA “Liepas Z”, darbu 
izmaksas EUR 2 164,79 , kā arī  SIA “ Mežsētas 97” - EUR 387,20.
Tika veikts arī pašvaldības ielu asfaltbetona seguma remonts (“bedrīšu remonts”), ko veica VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs “ Rēzeknes ceļu rajons un izmaksāja EUR 4 871,71 .
Izmantojot izdevību, kad AS “Sadales tīkli” veica elektrolīniju nomaiņu, pašvaldība vienlaicīgi izmantoja 
izdevību, ar mazākām izmaksām ierīkot ielu apgaismojumu. Beņislavas ciems ir kļuvis nedaudz gaišāks 
tumšajā diennakts laikā, kur ir ierīkots ielu apgaismojums gan Skolas ielā, gan Upes ielā, gan Eglaines 
pamatskolas un Saieta nama pagalmā. Darbus veica SIA “MARITEC”, darbi izmaksāja EUR 14 409,24.
Iegādātas arī caurtekas ceļu uzturēšanai, izlietojot EUR 4 173,87. Pārējie darbi ceļu uzturēšanai, kā 
greiderēšana un ceļmalu appļaušana tie veikta ar pašvaldības traktortehniku. Jādomā par ceļu uzturēšanas 
aprīkojuma nomaiņu, lai darbus varētu veikt kvalitatīvāk.
Protams gribētos lielāku finansējumu pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai, bet jārēķinās ar piešķirtajiem 
līdzekļiem, jo iespēju robežās tiek veikti darbi.  Kopējais reģistrētais pašvaldības ceļu garums novada teri-
torijā ir 205,603 km, attiecīgi Lazdukalna pagastā – 85, 174 km un Rugāju pagastā – 120,429 km. Lielākā 
daļa no tiem ir ar grants segumu, un daudziem no tiem būtu nepieciešams atjaunot segumu.  Joprojām ir
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“sāpīgs jautājums” un tiek meklēti risinājumi ietvju sakārtošanai un  apgaismojuma ierīkošanai Rugāju 
ciemā. Ielas un piegulošās teritorijas atrodas Latvijas Valsts autoceļu īpašumā, līdz ar to  pašvaldība nevar 
ieguldīt līdzekļus cita īpašumā. Rugāju novada domes 2014.gada 17.septembra sēdē tika pieņemts lēmums 
“Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu”  no 2014.gada 11.oktobra līdz 2014.gada 1.decembrim un no 
2015.gada 15.marta līdz 2015.gada 10.maijam transporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonna, un  
pārvietojas pa Rugāju novada ceļiem.
Lūgums arī novada iedzīvotājiem, ne tikai šajā laika periodā, bet arī citos gadījumos, kad redziet, ka pa 
pašvaldības ceļiem pārvietojas smagā tehnika, pārsvarā tie ir kokvedēji, un bojā ceļus, ziņot uz domi vai arī 
pašvaldības policistam. Lai izmantotu pašvaldības ceļus, uzņēmējam vai privātpersonai, kas veic šos darbus, 
ir jāparaksta vienošanās par ceļa izmantošanu un sabojāšanas gadījumā ir jāveic ceļa sakārtošana. Bieži vien 
meža izvešana  notiek “ātri”  , lai tikai pašvaldība nepamana. 
Saudzēsim pašvaldības ceļus un cerēsim  uz valdības solījumiem, ka nākošgad finansējums palielināsies un 
varēsim veikt  iecerētos darbus!

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa 

Rugāju novada dome informē, ka no 2014.gada 11.oktobra līdz 2014.gada 1.decembrim un no 2015.
gada 15.marta līdz 2015.gada 10.maijam tiek aizliegta satiksme transportlīdzekļiem, kuru pilna masa 

pārsniedz 10 tonnas uz sekojošiem Rugāju novada autoceļiem:

Pētījums par mums pašiem!
Rugāju novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus piedalīties pētījumā, lai uzzinātu iedzīvotāju 
vajadzības, zināšanas, prasmes, pieredzi  un tādējādi plānotu tālāk novada nākotni iedzīvotāju labklājības 
uzlabošanā. Pētījums notiks sadarbībā ar Rugāju novada vidusskolas skolēniem un pašvaldības sociālo 
dienestu. Plānojam, ka Pētījuma anketas sasniegs ikvienu novada mājsaimniecību un iedzīvotāju. 
Lūdzu esam atsaucīgi, jo šīs zināšanas par to, kas mēs esam , kā mēs dzīvojam šobrīd Rugāju novadā un ko 
sagaidām no nākotnes, mums ( pašvaldībai un nevalstiskajām organizācijām) palīdzēs radīt vairāk 
iespēju šeit, uz vietas Rugāju novadā - gan izglītoties, gan veicinās nodarbinātību, gan palīdzēs saprast, ko 
tad mums - visiem kopā un katram atsevišķi vēl īsti vajag, lai mēs dzīvotu arvien labāk! 
Pētījums notiek pēc Biedrības “Mēs pasaulē” ierosinājuma. Ja rodas kādi jautājumi vai ierosinājumi, 
droši var zvanīt Mārītei Orniņai, LMT 263 55 954.

Beņislava - Blāzma 
Liepari - Liepnīte 

Primenes - Cirtums 
Silaines gateris - Liepnīte 

Liepnīte - Patmalnieki 
Gariesili - Drudži 

Silenieki - Skubinova 
Tilžas ceļš - Grūznis 

Kapūne - Klāni 
Liepnīte - Klitončiki
Vīkšni – Silenieki

Pērtupe - Mieriņi
Tīrumnieki - Nagļi

Tīrumnieki - Mieriņi
Stradi - Ezernieki
Rugāji - Tikaiņi

Egļusala – Žeivinieki 
Kraukļeva – 

Mežniecības ceļš
Ceļš uz Boževas ezeru

Čušļi - Kraukļeva
Aizstirne - Apvedceļš

Klānu ceļš
Kalnis - Lazdags
Ilganči - Strautiņi
Grūzīšu kapu ceļš
Rūbāni – Fabriki

Pelupe – Osa
Dubļukalns – Biškāni
Mazpokrata – Pokrata
Cepurnieku kapu ceļš

Zeltiņi – Ilganči – 
Medņi 

Tālrunis 
informācijai: 

27808286;
26382209

Veiksmīgi starti Rugāju novada Sporta centra audzēkņiem Vārkavas novada 6.atklātajā čempionātā 
vieglatlētikā 2014.gada 13.septembrī:

Rēzija Puško
1. vieta 100 m skrējienā

2. vieta tāllēkšanā 

Arnita Garā
1. vieta 800 m skrējienā

Elgars Adelčs
1. vieta 100 m skrējienā
3. vieta 800 m skrējienā

Klinta Kočāne
3. vieta 100 m skrējienā
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Izglītība
                                                                                    Beidzot vidusskolu, lai saņemtu  Atestātu par vispārējo vidējo izglītību,  jaunietim jābūt 

sekmīgam visos mācību priekšmetos gadā un valsts pārbaudījumos. Aizvadītajā mācību gadā 
vidusskolēniem bija jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, 
svešvalodā (angļu, vācu vai  krievu valodā) un matemātikā) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (var 
izvēlēties arī vairākus). Sākot ar 2012./2013. mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību 
sasniegumus izsaka  tikai  procentuālajā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības 
sertifikātā,  norādot kopējo  un katras eksāmena daļas procentuālo novērtējumu. Vidējo sasniegumu analīzē 
tiek izmantots katra skolēna iegūtais vērtējums pret maksimāli iespējamo attiecīgajā eksāmenā. Šie dati tiek 
izteikti % jeb kopprocentos. Uz sertifikāta tas tiek atspoguļots kā kopvērtējums. Piemēram, ja matemātikas 
12.klases eksāmenā maksimālie punkti bija 80 un skolēns ieguva 65 punktus, tad kopprocents ir 81%. No 
šīm vērtībām arī tiek aprēķināts skolas vidējais un valsts vidējais vērtējums. Ja centralizētajā eksāmenā 
iegūtais kopvērtējums ir mazāks par 5% , tad sertifikāts par šo eksāmenu netiek izsniegts.
Svešvalodu centralizēto eksāmena rezultātus izsaka Eiropā atzītos un valodu jomā plaši lietotos līmeņos: B1, 
B2 vai C1 līmenis. Skolēniem, kuru sniegums eksāmenā neatbilst vismaz B1 līmeņa aprakstam, tiek norādīts 
tikai procentuālais kopvērtējums (5-39%). Svešvalodu prasmju līmeņiem atbilst šāda eksāmena procentuālā 
izpilde: B1 līmenis ir 40-69%, B2 līmenis ir 70-94%, C1 līmenis ir 95-100%.
Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis un statistikas pārskatā par 2014.gada pavasara valsts pārbaudes 
darbu rezultātiem apkopojis gandrīz 63000 centralizēto eksāmenu datus. Rugāju novada vidusskolā 
centralizētos eksāmenus kārtoja visi 19 12.klases absolventi, tajā skaitā 17 izglītojamie klātienes izglītības 
programmās un divi – neklātienes programmā.  

Centralizēto eksāmenu rezultāti (%) Rugāju novada vidusskolā 
salīdzinājumā ar vidējo vērtējumu valstī
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Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9. un 12. klašu skolēni. Aizvadītajā mācību gadā ar izmaiņām valsts pārbaudījumos bijā 
jārēķinās 3., 6. un 12. klašu skolēniem. 3. un 6. klašu skolēniem notika nevis ieskaites, bet diagnosticējošie darbi. Tas nozīmē, ka 
arī turpmāk mācību gada valsts pārbaudes darbus vairs nevērtēs 1-10 ballu skalā, bet tiem būs tikai diagnosticējoša funkcija. Šajos 
darbos ir iespējams saņemt punktus, kas netiek pielīdzināti vai vērtēti ar ballēm. Turklāt 3. klases diagnosticējošie darbi mācību 
valodā un matemātikā notika nevis mācību gada beigās, bet otrā semestra pirmajos mēnešos. Diagnosticējošo darbu būtība ir ļaut 
skolotajiem novērtēt bērnu apgūtās zināšanas, ko nosaka priekšmetu izglītības standarts, un lai izvērtētu, kādas zināšanas vēl būtu 
jānostiprina līdz mācību gada beigām, pārejot uz nākamo izglītības posmu. 3. klasē jākārto diagnosticējošais darbs mācībvalodā 
un matemātikā. 6. klasē bija jākārto trīs diagnosticējošie darbi: mācībvalodā, matemātikā un dabaszinībās.
9. klasē obligāti jākārto četri eksāmeni: mācībvalodā, matemātikā, vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, krievu, vācu 
vai franču) un Latvijas un pasaules vēsturē. Aizvadītajā mācību gadā Valsts izglītības satura centrs izvērtējis vairāk kā 164000 
skolēnu rezultātus necentralizētajos valsts pārbaudes darbos. Esam apkopojuši arī mūsu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu 
valsts pārbaudes darbu rezultātus.

9.klašu 2013./2014. mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultāti 
 

Eksāmens 
Eksāmena vidējie rezultāti vispārizglītojošajās skolās 

Rugāju novada Eglaines pamatskola Rugāju novada vidusskola 
kārtotāju  

skaits 
punkti balles kārtotāju  

skaits 
punkti balles 

Latviešu valoda 9 79 7 15 65 6 
Angļu valoda 8 68 7 11 58 6 
Krievu valoda 1 77 8 4 55 6 
Matemātika 9 44 6 15 37 5 
Latvijas un pasaules vēsture 9 68 8 15 47 5 
Informātika vidusskolā - - - 1 107 8 
 3.un 6.klašu 2013./2014. mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultāti

 
 

Klase 

 
 

Diagnosticējošais darbs 

Valsts pārbaudes darbu vidējie rezultāti vispārizglītojošajās 
skolās 

Rugāju novada Eglaines 
pamatskola 

Rugāju novada vidusskola 

skolēnu skaits 
klasē 

kop% skolēnu skaits 
klasē 

kop% 

3. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību 
saturu, mācību valoda 

7 73,05 14 74,68 

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību 
saturu, matemātika 

66,67 76,66 

6. Latviešu valoda 10 69,40 14 71,43 
Matemātika 39,23 65,63 
Dabaszinības 68,34 63,57 

 Kā atzīst Rugāju novada vidusskolas pedagogu kolektīvs, 65. izlaiduma absolventi skolu 2013./2014. mācību gadā beiguši labi – 
atbilstoši savām spējām un neatlaidīgam mācību darbam. Patiesi, absolventu tālākās gaitas apliecina, ka  viņi arī atbilstoši savām 
interesēm varējuši uzsākt studijas izvēlētajās izglītības iestādēs. Jauniešu daudzpusīgās intereses ir realizējušās atbildīgā un 
nopietnā nākotnes profesiju izvēlē, kuras saistītas ar uzņēmējdarbību, ekonomiku (un kultūru), arhitektūru, izglītību, dizainu, 
informācijas tehnoloģijām, tehnisko tulkošanu, lauksaimniecību, autotransportu, iekšlietām, sportu.
No kopējā absolventu skaita (17) profesionālās izglītības iestādēs izglītošanos turpina 6 jaunieši (35%). Augstskolās ir iestājušies 
9 absolventi, kas ir 52%. Divi vidusskolas beidzēji jeb 12%  dažādu iemeslu dēļ mācības neturpina.
10 jaunieši studiju nodrošināšanai augstskolās vai profesionālajās skolās ieguvuši valsts budžeta finansējumu, no tiem divi – arī 
Vītola stipendiju. Viena jaunieša mācības augstskolā sekmēs privātais finansējums.

Rugāju novada vidusskolas absolventu (2013./2014. mācību gads) tālākās gaitas

 
Mācību iestāde pēc 12.klases beigšanas 

Izglītojamo skaits 
izvēlētajās mācību 

iestādēs 
Profesionālās izglītības iestāde: 6 
- Malnavas koledža 2 
- Autotransporta koledža 1 
- Valsts robežsardzes koledža 1 
- Valsts policijas koledža 1 
- Latvijas treneru tālākizglītības centrs 1 
Augstākās izglītības iestāde: 9 
- Rēzeknes Augstskola 2 
 Ekonomikas un kultūra augstskola 1 
- Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2 
 Rīgas Tehniskā universitāte 4 
Mācības neturpina 2 

Kopā 17 
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Aizvadītajā mācību gadā pamaizglītību ieguvuši 26 jaunieši – 9 Rugāju novada Eglaines pamatskolas un 17 Rugāju novada 
vidusskolas 9.klašu beidzēji. Septiņi jaunieši, kas ir 27% no kopējā beidzēju skaita, turpina izglītoties profesionālajās izglītības 
iestādēs. 19 jaunieši, t.i. 73% no kopējā 9.klases beigušo skaita,   mācības turpina dažādās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, 
galvenokārt mūsu novada vidusskolā – 15 (79% no vidusskolēnu skaita).  Ir augstu novērtējams tas, ka novada vidusskolā mācības 
turpina 6 Rugāju novada Eglaines pamatskolas beidzēji.

Rugāju novada vispārizglītojošo skolu 9.klašu beidzēju tālākās gaitas
2014./2015. mācību gadā

 
 

Mācību iestāde pēc 9.klases beigšanas 

Pabeigta 9.klase 
vispārizglītojošajā skolā  

Izglītojamo 
skaits kopā 
izvēlētajās 

mācību 
iestādēs 

Rugāju novada 
Eglaines 
pamatskola 

Rugāju 
novada 
vidusskola 

Profesionālās izglītības iestāde: 1 6 7 
- Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola 1 -  
- Austrumlatgales Profesionālā vidusskola  1  
- Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums 
 2  

- Rīgas Stila un Modes Profesionālā vidusskola  1  
- Rankas Profesionālā vidusskola  1  
- Valmieras Profesionālā vidusskola  1  
Vispārējās vidējās izglītības iestāde: 8 11 19 
- Rugāju novada vidusskola 6 9  
- Balvu Valsts ģimnāzija 2   
- Balvu Amatniecības vidusskola  2  

Kopā 9 17 26 
 Materiālu sagatavoja Rugāju novada 

Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde 
sadarbībā ar skolu vadību
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Pirmajā septembrī apmeklējot skolu, sajūtas bija mazliet dīvainas. Laura un Daira jau 
devušās studēt, Rugājos tagad mācās tikai jaunākā meita Madara.Tas šķita jocīgi,jo 
bija ierasts doties uz vairākām klasēm, apciemojot katru meitu. Pēc dažiem gadiem arī 
Madara pabeigs skolu. Šī skola man ir ļoti mīļa. Pati esmu te pavadījusi savus skolas 
gadus,un tagad priecājos par to,ka arī mani bērni kļūst par Rugāju novada vidusskolas 
absolventiem.Skola pirmajā septembrī kā vienmēr mūs gaidīja saposta un skaista.
Salīdzinot savu pirmo skolas dienu ar šo,sapratu,ka manas sajūtas nemainās.Joprojām 
tas pats satraukums satiekot skolas biedrus un skolotājus,milzīgie ziedu klēpji un tikai 

pozitīvas emocijas. Esmu gandarīta par to,ka dzīvoju Rugājos un ļoti priecājos par to, ka maniem bērniem ir 
iespēja mācīties Rugāju novada vidusskolā.                                       ILZE JANIŠA

Vasara pagājusi, bet rudens sākas ar svētkiem. 
1. septembris ir diena, kad ielās jautri skan 
bērnu balsis, plīvo krāšņas matu lentes, skatu priecē 
daudzkrāsainas asteres un gladiolas. Nesenie 
bērnudārzu audzēkņi jūtas pieauguši, jo tagad viņi 
ir pirmklasnieki. Mūsu ģimenē skolas gaitas uzsāks 
ceturtā atvase, pirmo bērnu uz skolu pavadījām 
pirms septiņpadsmit gadiem, vārdiem nav aprakstā-
mas emocijas, ko sniedza šī 1. septembra sirsnīgie 
mirkļi. Ikviena māmiņa un tētis vēlas redzēt savu bērnu veiksmīgu, 
laimīgu, apmierinātu gan skolā, gan ārpus tās. Ģimenes spēkos ir 
palīdzēt bērnam tā justies- ar savu atbalstu, sapratni un klātbūtni. 
Novēlu visiem pirmklasniekiem un viņu ģimenēm veiksmi skolas 
gaitas uzsākot!                                                  SANITA BREZINSKA

Vasara atkal ir 
aizskrējusi vēja 
spārniem.Ļoti 
priecājos par reno-
vēto skolas fasādi.
Kopumā skola ir 
kļuvusi mājīgāka 
un gaišāka.Prieks, 
ka Rugāju novada 
vidusskolā mācības uzsāka tik 
daudz pirmklasnieku.Pozitīvi 
ir tas,ka šogad svinīgo pasā-
kumu skolā apmeklēja lielāks 
skaits vecāku,nekā citus gadus.
Vēlu labas un teicamas sekmes 
skolēniem,pacietību vecākiem un 
skolotājiem!   ASTRĪDA PUŠKO

TEKSTS: AGRITA LUŽA

Ar kādām sajūtām 1.septembri 
sagaidījāt šogad?

Katru gadu, kad vasara ver savas durvis ciet, pa citām durvīm 
ienāk rudens. Ar saulespuķu lepni paceltajām galvām, ar pieli-
jušām peļķēm, koku  krāšņumu, palaidnīgo vēju un sārto ābolu 
saulrietu. Rudens pirmais mēnesis – septembris, iesākas ar 
svētkiem visiem – skolēniem, studentiem, vecākiem. Taču ar 
īpašām sajūtām šo dienu sagaida 1. un 12. klases skolēni. „Tie 
lielie ņēma tos mazos pie rokas un visi kopā mīļi nāca iekšā. Tie 
lielie pieskata tos mazos un tie mazie kādreiz izaug. Labi, ka ir 
tāda skola, jo tā liek pamatu gudrībai, draudzībai un mīlestībai,” – tā sacīdams, Rīgas Evaņģēliskās draudzes 
mācītājs Klāvs Bērziņš, priecājās par kuplo pirmklasnieku skaitu, sarūpējot arī dāvanas - skolas mugursomas 
ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Paldies jāsaka arī Rugāju novada pašvaldībai par piešķirtajiem 15 
euro katram skolas bērnam skolas piederumu iegādei. Patiesi, šogad kāpšanu  lielajā zinību kalnā uzsāka 
divdesmit žiperīgi un zinātkāri skolēni kopā ar audzinātāju Astrīdu Circeni. Savukārt, nu jau pēdējam mācī-
bu gadam vidusskolā gatavi divpadsmit gudri, mērķtiecīgi un saliedēti jaunieši kopā ar audzinātāju Viju 
Lancmani. Izskanot 1.septembra svinīgajam brīdim, skolas direktore Iveta Arelkeviča aicināja 1. un 12. 
klases skolēnus uz pirmo mācību stundu – Dabas zinību stundu, lai skolas dārzā iestādītu lazdu stādiņus, 
kurus skolai dāvināja 1965.gada absolventi. „Skola atkal ir pielijusi bērnu čalām un visi kopā esam gatavi 
jaunajam mācību cēlienam!’’ pacietību, izturību skolotājiem un vecākiem, labas sekmes un panākumus 
vecākiem vēlēja domes priekšsēdētaja Sandra Kapteine.

FOTO:LAUMA CIRCENE

Aktivitātes novada  skolās
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FOTO:INETA IKSTENA

TEKSTS: RASMA ZUŠA

Makašānos notikušās sacensības bija pirmās starp bijušo rajonu - Balvu un Rēzeknes Vanadzēnu kopām.  
Kopā startēja ap 75 dalībnieki dažnedažādās  komandu  stafetēs. Sacensību atklāšanā  DVL Rēzeknes nod-
aļas priekšsēdis Gunārs Spodris vanadzēniem dāvināja Latvijas valsts karogu, kas mērojis ceļu no Anglijas 
Vanagu mītnes. Sacensību noslēgumā visi dalībnieki sadevās rokās un atsauca atmiņā Baltijas ceļa noti-
kumus,  saņēma diplomus, grāmatas,saldās balvas un  kopvērtējumā uzvarētājkomanda – ceļojošo kausu.  
Eglainieši pārveda diplomus par godalgotām vietām atsevišķās stafetēs, bet kausu izcīnīja Rekavas vidus-
skolas vanadzēni.  DVL Rēzeknes nodaļa visiem sacensību dalībniekiem bija sarūpējusi  bagātīgas pus-
dienas „zviedru galda” veidā. Eglainieši pēc sacensībām vēl devās ekskursijā pa skolu – iepazinās  ar 
kabinetiem un tur esošajiem skolēnu darbiem,  gan jaunajā skolas ēkā, gan apskatīja daudzās vecās mācību 
mājas, kas ir mūsdienīgi izremontētas. Tā kā skolas direktore Gundega Rancāne ir gleznotāja un koktēlnieka 
Rancāna meita, tad vanadzēniem bija ļoti patīkami un interesanti  uzklausīt viņas stāstījumu tieši darbnīcā, 
kur top gleznas. Tika apskatīti arī koktēlnieka Rancāna darbi. Diena izvērtās ne tikai sportiska, bet arī 
iespaidiem un zināšanām bagāta.

TEKSTS, FOTO: ANITA STALIDZĀNE

Ar krāšņu pīlādžogu sveicienu Eglainē ienāca 
Zinību diena, kurai īpaši centīgi bija gatavojušies 
devītie un audzinātāja. Jaukus vēlējumus saņēma 
pirmklasnieki, pie viņiem ciemos ieradās pasaku tēli- 
Sniegbaltīte, Sarkangalvīte, Pelnrušķīte un Zinītis, 
aicinot būt skaistiem, drošiem, čakliem un zinātkāri-
em. Sveicienus darba jubilejāsaņēma skolotāja Vija 
Ločmele, bet skolotājas gaitas uzsāka Zanda  Tūmiņa. 
Vērtīgus novēlējumus izteica skolas vadība, Izglītības 
pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde un prāvests Oļģerts 
Misjūns. Kopā ar skolas kolektīvu svētkos piedalījās 
bijušie skolotāji –Emīlija Konivāle, Regīna Čudarāne, 
Juris Vaskinovičs. Atkalredzēšanās prieks eglainiešiem deva iedvesmu jaunajam darba cēlienam!

Vanadzēni aizvadījuši  divas  nozīmīgas aktivitātes – kārtējo 15. Vanadzēnu salidojumu augustā 
Vectilžā un 1. starpnovadu  sporta  sacensības 18. septembrī Makašānu Amatu  vidusskolā  Rēzeknes 
novadā.Vectilžas salidojums  Eglaines vanadzēniem paliks prātā ar draudzību, interesantajām radošajām 
darbnīcām, ekskursiju uz Ludzu, plašo ainavu no Numernes skatu torņa, sportošanu, diskotēku, vakarēšanu 
pie ugunskura un iešanu rotaļās kopā ar Vectilžas pagasta folkloras kopu, ikgadējo konkursu „Vanadziņš un 
Vanadzīte” , kurā godpilno titulu „Vanadziņš 2014” ieguva Edijs Krivišs.  Bija daudzi uzdevumi, kas tika 
veikti pirmo reizi. Salidojumu apmeklēja arī DVL Balvu nodaļas pārstāvji, kuri ne tikai sveica 
jaunuzņemto vanadzīti Klintu Kočāni, bet arī aicināja visus vanadzēnus augt gudriem, izglītoties un būt 
savas zemes patriotiem. Salidojuma galvenais finansiālais atbalstītājs bija DVL Centrālā valde un Austrālijas 
DV valde. Protams, par abiem vanadzēnu braucieniem paldies skolas vadībai, pašvaldībai un, kā vienmēr, 
mūsu jaukajiem šoferiem – Jānim Lesniekam un Gatim Cepurniekam.
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Dzejas dienas 2014
‘’Visu mūžu man ir dzejas dienas – vīna gliemezis dzied 
vientuļš Mežaparkā, Imants Ziedonis zied rozēs pasta 
markā..’’ (J.Peters “Visu mūžu” )
Dzejas dienu tradīcija ir ļoti sena. Pirms 49 gadiem, kad 
Latvijā atzīmēja Raiņa simtgadi, tika atklāts Raiņa 
piemineklis. Tad arī iesākās dzejas lasījumi 
Rīgā – Esplanādē. Arī Rugājiem, Tautas nama mazajā 
zālē, saulainā 12.septembra pēcpusdienā, tika radīta sava 
Esplanāde, kurā norisinājās muzikāli dzejisks pasākums 
„Sapīties Dzejā”. Ikvienam interesantam un dzejas 
mīļotājam bija iespēja satikt dzejnieku, dziesmu tekstu 
autoru un, protams, pozitīvu cilvēku ar labu humora 
izjūtu – Māri Lāpānu, kura dzejas lasījumi dažbrīd 
aizkustināja, lika padomāt par cilvēcīgām lietām, un, pats 

par sevi saprotams, lika arī pasmaidīt. Jāpiebilst, ka viņš lasīja ne tikai dzeju, bet arī iepriecināja klausītājus 
ar savu ģitārspēli.Mūsu novadniece un  dzejniece Iveta Uršuļska lasīja dzejoļus par mīlestību, atmiņām un 
Rugājiem. Gandrīz katram dzejolim ir savs stāsts par to, kā tas radies. Cits tapis, kavējoties atmiņās, cits, 
domājot par sev tuvajiem cilvēkiem, cits domāts kādam kā veltījums. Dzejniece nodziedāja arī dažas 
dziesmas, kuras skanīgākas darīja pašas spēlēts akardeons.Savukārt, Ineta Atpile Jugane – dzejniece un 
populāru šlāgerdziesmu tekstu autore, savu dzeju lasīja latgaliski. Viņa dzīvo Rēzeknē un ceļu pie mums 
mēroja ar lielu prieku, jo dzeja ir viņas sirdslieta. Ļoti labprāt sadarbojoties ar jauniešiem, ir tapuši daudzi 
dziesmu teksti izrādēm, kuru fragmentus varējām vērot arī klātienē. Pirms uzstāšanās, dzejnieki visi kā viens 
uzsvēra, ka nemaz neesot dzejnieki, vienkārši rakstot, ja ir par ko, ja ir ko teikt, jo citreiz domas vajag uzlikt 
uz papīra. „Visu mūžu man ir Dzejas dienas – ziemas septiņas un vasaras mirdz sniegā..”

FOTO:GUNTA GRIGĀNE

TEKSTS: AGRITA LUŽA

Dzejas dienu bibliotēkas stunda sākumskolas 
skolēniem

Dzejas dienu ietvaros, tieši Raiņa dzimšanas 
dienā-11.septembrī -Rugāju novada vidusskolas 
bibliotēkā pulcējās sākumskolas skolēni, 
lai, sagaidot Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju, 
piedalītos bibliotēkas stundā, kura bija veltīta abiem 
dzejniekiem.  Skolas bibliotekāre Evija Konivale 
iepazīstināja sākumskolas skolēnus ar Raiņa un 
Aspazijas dzīves gājumu. Skolēni 
noskatījās prezentāciju un 
multiplikācijas filmiņu 
,,Zelta sietiņš”, kurā multiplikācijas 
tēli atklāja brīnišķīgo Raiņa dzeju, 
kurai mūziku sakomponējis 
Imants Kalniņš. Dzejas stundas 
noslēgumā bibliotekāre aicināja 
skolēnus kļūt par čakliem 
bibliotēkas apmeklētājiem un grāmatu lasītājiem. Par 
atgādinājumu, ka jālasa grāmatas, skolēni no 
bibliotekāres saņēma dāvanā tematiskas Dzejas dienu 
grāmatzīmes.

TEKSTS, FOTO: EVIJA KONIVALE
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Īstenotie projekti

No 2014. gada 1. maija līdz 2014.gada 1. augustam Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze realizēja 
projektu Nr.2014-KNHM-2-01 „Dievnams” - krāsniņas uzstādīšana un ārējā dūmvada restaurācija. 
Projekta kopējās izmaksas – EUR 477.10

„Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcas lūgšanu telpas grīdas vienkāršota renovācija” 
projekts Nr. 13-07-LL04-L413202-000009

     
Kopējās projekta izmaksas sastāda – EUR 11 905.90. Publiskais finansējums, ko draudzei atmaksā ELFLA 
par šī projekta realizāciju, sastāda 60% no attiecināmajām izmaksām – EUR 5903.75. Pārējais līdzfinansē-
jums tika apmaksāts no Rugāju novada domes un draudzes līdzekļiem.

                                      Uz 2014.gada 1.septembri tika realizēts projekts Nr.2013-4-KMA045. Krusta 
kupola renovācija” kopējās izmaksas sastāda EUR 3085.21.

Paldies ”Balvu rajona partnerībai”, Valsts Kultūrkapitāla fondam kuri projektos saskatīja mūsu baznīcas 
apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas iespējas lauku apvidū.
Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā sakām Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta 
līdzfinansējumam, kā arī ziedotājiem. Prieks par to, ka mūsu novada domes deputāti domā par mūsu 
kultūrvēsturisko arhitektūras pieminekļu uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kā šajā gadījumā 
piešķirot finanšu līdzekļus. Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi, kuri apmeklē un apmeklēs šo 
Dievnamu - mūsu novada iedzīvotāji un ciemiņi no citiem novadiem.

RUGĀJU SVĒTĀ NIKOLAJA PAREIZTICĪGO DRAUDZES PRIESTERIS ALEKSANDRS OĻIPOVS
PROJEKTU VADĪTĀJA LUDMILA LOGINA
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Atpūšamies!
Sajūtot pirmās rudens vēsmas, mēs - seniori, 9.septembrī sapulcējāmies Rugājos un devāmies ekskursijā pa 
Vidzemi.Maršrutā Smiltene – Valmiera – Brenguļi. Pirmais objekts,kuru apmeklējām,atradās Smiltenes no-
vadā.Kājas izvingrinādami,izstaigājām Sitas dendroloģisko parku.Tālāk apstājāmies pie Smiltenes luterāņu 
baznīcas,kura celta 1839.gadā, būdama vienīgā krusta vieta visā Latvijā. Kāpām arī baznīcas tornī no kura 
plaši pārredzama gandrīz visa Smiltene.
Tālāk ceļš veda uz skaisto viesu māju “Oāze”.Viesu mājas apkārtne ļoti pār-
domāti izplānota, ir gan dīķis, gan omulīga pirtiņa. Pieejama arī banketu zāle.
Mājiņās un žogos dzīvojas truši.Kopumā ļoti labs iespaids.

Nākamais ekskursijas maršruta punkts bija 
filcēšanas darbnīca.Šīs darbnīcas saimniece ir 
nākusi no Latgales – Šķilbēniem. Nama māte 
mums izstāstīja un nodemonstrēja kā viss darbnīcā atrodamais 
skaistums top, piemetinot, ka ir jābūt lielai pacietībai un 
gribasspēkam, protams, neiztiekot bez precizitātes.

Iegriezāmies arī garšaugu dārzā.Vēsturniece mums ļoti interesanti pastāstīja par visādiem augiem,tējām.
Tika sniegta ļoti interesanta informācija par to nozīmi gan uzturā,gan sadzīvē.Izrādās, ka tik labi zināmus un 
mums apkārt esošus augus var izmantot ne vienā vien receptē. Protams, bija iespēja arī nodegustēt gan 
tējas, kurām klāt pievienots vīns, gan kabačus ar garšaugiem.
Kā nākamo apmeklējām vienu no skaistākajām Vidzemes pilsētām – Valmieru.
Paviesojāmies muzejā, kur bija iespēja aplūkot 20. gadsimta mūzikas 
instrumentus,gleznas.

Apmeklējām Svētā Sīmaņa baznīcu, kura celta 1283.
gadā,nolikām ziedojumus. Arī šeit kāpām augšā baznīcas 
tornī no kura vērojām gleznaino Valmieru. Iegriezāmies 
Baznīcas amatnieku tirgotavā. Tur tiek tirgoti 
Beverīnas amatnieku rokdarbi, keramikas rotaslietas, su-
venīri,pirtsslotas,galdauti,priekšauti,kaklasaites un daudz 
citu skaistu lietu. Pastaigājoties pa pilsētu, devāmies uz 
kinoteātri “Gaisma”,kur ir iespēja noskatītes visu žanru 
filmas 3D formātā. Pēc tam devāmies uz Gaujas 
krastu, lai dotos braucienā pa skaisto upi ar Gaujas 
tramvaju.Kapteiņa – gida stāstījumā apskatījām ievēro-
jamākās vietas Valmierā. Spilgti iespaidi pēc šī brauciena,atmiņā palikuši 
iespaidīgi objekti. Tālāk devāmies uz alus brūzi “Brenguļi”,kur šis dzēriens tiek 
ražots no 1969.gada.”Brenguļos” bija iespēja nopirkt un nobaudīt gan gaišo, gan 
tumšo alu. Kārtīgi un mierīgi pasēdējām, atpūtāmies, fotogrāfējāmies. Pavadījām 
laiku, atslābinoties no ikdienas rūpēm.
Pēdējais posms mūsu ekskursijā bija Skulptūru 
labirints. Labirints tapis 6 gadu garumā un vēl joprojām 
tiek paplašināts.Pagaidām vērojamas aptuveni 300 no 

koka veidotas skulptūras,arī pikantās. Lai bērniem būtu interesanti,ir padomāts arī 
par spēļu laukumu,šūpolēm, batutu. Apskatījām arī banketa šķūni, kurā notiek gan 
kāzas,gan citi sabiedriski pasākumi.

 Mājās devāmies priecīgi,apmierināti,piesātināti ar jauniem iespaidiem.Liels paldies novada domes 
izpilddirektorei Dainai Tutiņai un mūsu labajam,pacietīgajam šoferītim Valdim par vizināšanu.
Atā, seniori, un tiekamies nākošgad, kad dosimies braucienā uz Ventspili!

TEKSTS, FOTO: ZINAIDA POPOVA
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Cilvēks  novadā Galvenais – nespietojiet laukumā! Jāsargā katram sava pozīcija, un 
jādomā gājiens uz priekšu – kā šahā. Tā arī dzīvē – jādomā, jādara 
un jāiztur. Par to pārliecināts arī Eglaines skolas direktors, hokeja 

un sporta mīlētājs Eduards Stalidzāns.

Kad sākāt aizrauties ar hokeja spēlēšanu?
Bērnību pavadīju Daugavpilī, un skolā mans 
vaļasprieks bija hokejs. Toreiz jau nebija atsevišķa 
hokeja laukuma, bet gan dīķis. Paši, puišeļi, kad 
sadomājām tad arī uzspēlējām. Skolas gados bija 
arī citas aizraušanās – airēšana, motokross, brīvā 
cīņa, bokss. Diemžēl svarcelšanā nepieņēma, jo biju 
latvietis, teica, ka nederot mana mentalitāte. Studiju 
gados nopietni aizrāvos arī ar peldēšanu. 80.gadu 
sākumā, kad atnācu uz Lazdukalnu, tad ar vīriem 
no Bērzpils, no Skujetniekiem arī sākām dauzīties 
pa vietējo dīķi. Pamazām sākām rīkot sadraudzības 
spēles ar Lubānas, Balvu, Gaigalavas komandām, 
līdz 1987.gadā pie skolas sākām iekārtot paši savu 
hokeju laukumu, uz kura notika jau nopietnākas 
sacensības. Tad arī sākām braukāt paši uz sa-
censībām – uz Aizkraukli, Daugavpili.
Kas jums pašam ir hokeja elks? 
Kādreiz Ņiživijs patika, Ozoliņš pats par 
sevi – vecais vīrs labi turējās. No jaunajiem Miķelis 
Rēdlihs, Dārziņš, Indrašis ar saviem trikiem. 
Kas ir bijis lielākais izaicinājums dzīvē? 
Kādreiz, kad aizrāvos ar orientēšanās sportu, bija 
tādi kursi, kur bija jāapgūst alpīnistu paņēmieni. 
80. gados, kad sāku braukt uz Kaukāza kalniem, tad 
sāku veidot un vadīt pats savas grupas. Izdomāju, 
ka savus skolniekus, absolvējot vidusskolu 
aizvedīšu uz Kaukāzu kalniem. Kalnos ir liela disci-
plīna – nevar jokot. Tas, kas tur notiek, kā tur jāuz-
vedas ir ļoti nopietni, jābūt uzmanīgam. Tas ir bijis 
viens no lielākajiem izaicinājumiem dzīvē. Toties, 
tagad, kad satiekamies ar absolventiem, vienmēr šo 
braucienu atceramies. 
Ģimeni aizrauj hokejs?
Sieva priecājas, un tas ir labi. Mani vecāki saka – 
Trakais! Cik Tev gadu! (smejas) Dēls pamēģināja 
spēlēt, taču viņu tas īpaši neaizrāva. Taču mazdēls 
gan, kad redz pa televizoru hokeju, saka, ka mums 
arī jāiet uzspēlēt. 
Runājot par skolu, vai tā ir jūsu īstā vieta? 
27 gadus esmu skolas direktors, 32 gadus kā 
skolotājs. Šķiet, ka es te iederos. Kad atnācu uz 
Lazdukalnu dzīvoju internātā, kopā ar visiem 
bērniem. Viņi pierada, citiem biju kā skolotājs, 
dažam labam pat kā tētis. 

Kas ir jūsu motivācija darbam?
Tas, ka redzu izaugsmi. Piemēram, ir skolēns, kurš
negrib nākt un darīt, bet es redzu, ka ir viņam ir 
dotības, tāpēc saku, lai turpina nākt. Un, kad sāk 
izdoties, tad gandarījums abiem. Tad rodas 
motivācija strādāt tālāk. Protams, ir jāietur arī 
zināma distance, lai nezūd cieņa vienam pret otru.
Labākā vieta, kur relaksēties?
Ja man ir kādi kreņķi, palīdz hokeja ripa. Labākā 
vieta relaksācijai – Balvu peldbaseins. Tad peldu 
kilometrus un nedomāju ne par ko. Protams, laiks, 
ko pavadu ar mazbērniem ir viens no labākajiem 
veidiem kā atslābināties. 
Kādi ir jūsu mērķi tuvākajiem gadiem? 
Gribētos mazbērnus iemācīt slidot un aizvest uz 
hokeja halli. Gribu saglabāt arī skolu, negribu, ka 
jaunie brauc prom. Sapņoju, ka Lazdukalnā tiktu 
izdomāts kāds darbs, lai ģimenes atgrieztos un 
visiem būtu ko darīt, bet pagaidām diemžēl nekā 
tāda te nav. 
Ja dzīvē gadās kritiens, kas palīdz piecelties? 
Ir smagi krists dzīvē. Bet piecelties palīdz ģimene, 
īstie draugi, kolēģi. Kad ir neizsakāmi grūti, tad man 
palīdz šoka terapija – peldēšana ledus aukstā ūdenī. 
Tā tāda izdzīvošanas skola. Bet vienmēr kāds nāk 
un atbalsta. Tad var rast spēku sevī un sajust, ka esi 
kādam vajadzīgs. 

TEKSTS, FOTO: AGRITA LUŽA
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Dažādi

Visskaistākie sveicieni 
Marijai Vereščinskai un 
Harijam Gabranovam

meitiņu Sabīni auklējot.

 - Rugāju novada dome- 

Rugāju novada vidusskolas skolēnu un angļu 
valodas skolotājas Ināras Ločmeles vārdā vēlamies teikt lielu paldies par angļu valodas 

kabineta remontu. Paldies Rugāju novada domei par finansiālo 
atbalstu,skolas direktorei Ivetai Arelkevičai un skolas saimniekam 

Imantam Briedim un viņa komandai (Zojai,Koļam,Andrim,Vitālijam) 
par ieguldīto darbu.

Skaista vide iedvesmo!

Cauri rudenim. Krāsainām asterēm. Tomātu 
grozam, Putnu spārnu švīkstoņai, tiem aizlidojot.

Rudens vējiem aiz apkakles. Nebeidzamām 
lietavām. Kļavu lapām zem kājām. 

Un rāmam smīnam …
- ‘‘Ko tagad?’’

- Tagad...
pēc pelnītās atpūtas,aicinām  pašdarbības 

kolektīvus un to vadītājus uz 
sezonas atklāšanas atpūtas vakaru Lazdukalna 

Saietu namā kopā ar Aināru Lipski, 
11. oktobrī  plkst. 19.00.

Ziedojums no dalībniekiem 1 euro

Sīkāka informācija pa tālruņiem 
27801493 vai 26187668.

Rugāju novada 
                           pirmsskolas jaunākā

               vecuma grupa “Bitītes“ saka 
paldies Kārļa tētim 

Jānim Rakstiņam un Mias Mišelas 
tētim Andrim Sņegovam par

piedalīšanos tēvu pēcpusdienā! 

09.2014

Dievkalpojumi OKTOBRA mēnesī 
(Sākas Rožukroņa mēnesis)

BĒRŽU Svētās Annas 
Romas katoļu baznīcā

5. 10pulksten 9:30
12.10 pulksten 9:30
19.10 pulksten 9:30 
26.10 pulksten 9:30  

KRIŠJĀŅU Romas
katoļu baznīcā

12.10 pulksten 13:00 
26.10 pulksten 13:00

AUGUSTOVAS svētās 
Elizabetes Romas  katoļu 

baznīcā
5.10 pulksten 12:00 
19.10 pulksten 12:00

SKUJETNIEKU baznīciņā 
3.10 pulksten 12:00 

31.10 pulksten 12:00 (tiks 
svinēta visu Svētos diena)


