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Lai radītu skolēnos interesi un 
izpratni par vienu no 
sarežģītākajiem mācību 
priekšmetiem skolā – fiziku, 
Rugāju novada vidusskolā 
notika pasākums „Sporta un 
fizikas festivāls” , apvienojot 
skolēnu vidū populāro mācī-
bu priekšmetu „Sports” ar ne 
tik populāro – „Fizika” .

Pateicoties fizikas skolotā-
jam Jānim Ikstenam un sporta 
skolotājai Vijai Lancmanei ir 
tapis netradicionāls un aiz-
raujošs sporta dienas formāts 
skolēniem un viņu vecākiem.

Sporta diena nav nekas neparasts 
Rugāju novada vidusskolas skolēniem, 
taču Sporta un Fizikas diena mūs pa-
darīja domīgus un radīja jautājumu – 
nu kā tad to ir iespējams apvienot? Iz-
rādās, ka to nemaz 
nav jāapvieno – tas 
kopā pastāv jau no 
pasaules pirmsā-
kumiem. 

Fizika ir mums 
visapkārt, tikai 
- mēs to neat-
pazīstam. Šī ir 
iespēja iemācīties 
to saskatīt ikdi-
enas dzīvē, lai 
daudz vieglāk 
būtu to saprast un 
iemācīties mācību 
stundās.

Izrādās, ka fizikas zināšanas ļauj citā-

di paskatīties uz apkārtējo pasauli un 
saprast, ka tā ir daudz aizraujošāka 
un interesantāka nekā mēs domājam.      
Viss notika mūsu jaunajā Rugāju sta-
dionā, kas ir ideāla vieta sportiskiem 
pasākumiem.

Šoreiz uzvarētāji bija visi, kuri piedalī-

jās. Taču katra komanda tika pie savas 
nominācijas, tajā disci-
plīnā, kura padevās vis-
labāk. Tā pirmklasnieki 
ieguva nomināciju „Grav-
itācijas pavēlnieki”, jo 
vislabāk prata „ačgārno 

b a ske t b o lu” – 
trāpīt basketbo-
la bumbu grozā, 
vispirms to me-
tot pret zemi. 
Tika piešķirtas 
arī nominācijas 
– „Gaismas nesēji”, „Kos-
miskās molekulas”, „Ātrais 
pastnieks”, „Stabilā dzērve”, 
„Zelta acs”, „Klusējošais ar-
hitekts,” „Lidojošais cālis”, 
„Sasietais ķengurs”. Paldies 
visiem dalībniekiem par en-
tuziasmu un sportisko garu, 

visiem tiesnešiem – milzīgs paldies 
par rezultātu pierakstīšanu un ap-

kopošanu!
Viena no galvenajām idejām projek-

tā „Mācīsimies mācīties!” ir skolotāja 
un skolēna lomu maiņa. Skolēnam 
ir jākļūst par aktīvu mācību pro-
cesa dalībnieku, viņam ir jāmācās 
mācīties,skolotājam ir jākļūst par viņa 

konsultantu.
Skolēni projektā mācās, da-

rot paši,  skolotāji ir tikai ie-
drošinātāji. Aktivitāšu mērķis 
ir skolēnus rosināt apgūt jaunas 
mācīšanās prasmes, veicināt 
personīgo iniciatīvu, uzņēmī-
bu, spēju organizēt, spēju kaut 
ko jaunu izveidot un novadīt 
tā attīstību, gūstot pozitīvu 
mācīšanās pieredzi, tādējā-
di veicinot skolēnos veselīgu 
pašvērtējumu.

Projektā Rugāju novada vidusskolu 

pārstāv skolas atbalsta biedrība „Mēs 
pasaulē”.  Šajā projektā piedalās as-
toņas Latvijas skolas no sešām  Latvijas 
vietām - Beverīnas, Rugāju, Brocēnu, 
Valkas, Vecumnieku novadiem un 
Valmieras pilsētas.

Teksts, foto: Projekta koordinatore 
Rugājos Mārīte Orniņa.

Turpinājums 9. lpp.

Sports? Nē. Fizika!!!
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Priekšsēdētājas sleja
Labdien, novada ļaudis, 

jūnijā!
Izskanējušas Līgo dzies-

mas, izdejoti skolās pirmie 
valši, un līdz astronomiskās 
vasaras sākumu esam uz-
kāpuši augstākajā punktā 
dabā, ļauties vasaras bur-
vībai, kad varam baudīt 
garāko dienu gadā un aiz-
vadīt īsāko nakts posmu.

Jau pusgadu turpina daba 
mūs pārsteigt ar neprognozē-
jamiem laika apstākļiem, bet 

neliek mums apstāties, viss turpinās un rit savu ierasto 
gaitu.

Ir pagājis gads kopš ievēlēšanas, un ar lepnumu varu 
teikt, ka izdarīts nav maz. Aizvadītajā mēnesī deputāti 
tikās trijos ciemos ar  novada vietās iedzīvotājiem, lai 
uzklausītu viedokļus. Arī turpmāk būs šādas tikšanās, 
tāpat kā tiks plānoti visu deputātu pieņemšanas laiki 
Rugājos un Beņislavā. Gribu pateikt paldies par sap-
ratni, atbalstu deputātiem, novada administrācijas 
darbiniekiem, iedzīvotājiem.

Esam ierakstījuši savus darbus Rugāju novada vēsturē. 
Šobrīd, kā bija plānots, ir pabeigti Rugāju estrādes re-
konstrukcijas  1. kārtas darbi - paplašināta skatuve, 
nomainīts dēļu segums, darbi  tiks turpināti vēl divās 
kārtās. Esam gatavi pasākumiem visas vasaras garumā 
Rugāju parkā, Rugāju novada vidusskola ir ieguvusi 
jaunu vizuālo izskatu, gaidot jubileju.Varbūt kādam 
iedzīvotājam ir rūgtums par nogrieztajiem dzīvības 
kokiem pie skolas ēkas, bet koki serdēs bija satrunējuši, 
tāpēc nācās pieņemt šādu lēmumu.

18. jūnijā Rīgā, Torņa ielā 4  tika atklāta Latgales 
pārstāvniecība,kas tika atvērta ar mērķi, lai būtu pul-
cēšanās vieta uzņēmējiem kur reklamēt savu uzņēmu-
mu.  Ļoti ceru, ka mūsu novada darbīgie ļaudis būs 
bieži viesi šajās telpās.

Ir uzsākušies sagatavošanās darbi novada svētkiem, 
kuru ietvarā notiks konkurss „Sakoptākā lauku sēta”, 
tāpēc aicinu, lūdzu sekojiet līdz informācijai un esiet 
atsaucīgi. Leposimies un rādīsim citiem savas skaistās 
lauku sētas!

Vasara ir tikko aizsākusies, cerams, ka saule vēl mūs 
spoži sildīs nākamajos vasaras mēnešos. Krājiet saules 
siltumu sevī, uz tikšanos !

 Sandra Kapteine

Domes ziņas Domes sēžu lēmumi
Rugāju novada domes 2014. gada 19. jūnija sēdes lēmumi

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
Tiks lemts no 2 nekustamajiem īpašumiem atdalīt zemes vienību,  
atdalītajām zemes vienībaām piešķirt citu nosaukumu un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Tika nolemts izbeigt  vienu Lauku apvidus zemes nomas līgumu.

Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai 
piekritīgajās zemēs

Deputāti nolēma 5 zemes vienības ieskaitīt Rugāju novada 
pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Par nosaukuma piešķiršanu
Tika piešķirti nosakumi 2 nekustamajiem īpašumiem.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Sēdē nolemts uzsākt detālplānojuma izstrādi smilts un grants 
ieguves karjera izveidei nekustamajā īpašumā „Bērīši” Rugāju 
pagastā, Rugāju novadā saskaņā ar darba uzdevumu.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Sēdē piešķirti finanšu līdzekļi kapsētas uzturēšanas darbiem 
Dubļukalna kapsētā EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centi) 
apmērā; kapsētas uzturēšanas darbiem Vārnienes kapsētā EUR 
70,00 (septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā; Benislavas kruci-
fiksa uzturēšanas darbiem EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 
centi) apmērā; biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” 
politiski represēto personu salidojuma organizēšanai EUR 70,00 
(septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā; AS „Lauku Avīze”, reģis-
trācijas Nr. 40103027253, grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” 

izdošanai EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) 
apmērā.

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Sēdē apstiprināts Rugāju novada pašvaldības būvvaldes sniegtais 
maksas pakalpojumu izcenojums.

Par dalības maksas apstiprināšanu
Noteikta dalības maksa par piedalīšanos deju festivālā „Lustīgs 
šur, lustīgs tur” EUR 30 (trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā 
festivāla dalībniekiem (kolektīviem) no citām pašvaldībām.

Par ēdināšanas izdevumu atvieglošanu
Uzdots Rugāju novada izglītības iestādēm pirmsskolas grupu 
un sākumskolas klašu audzēkņu ēdināšanas (brokastis, launags) 
izdevumu atvieglošanai pieņemt maksu vai norēķināšanās ek-
vivalentu – šādu piegādājamo pārtikas preču apjomu saskaņā ar 
pašvaldības pārtikas preču iepirkumu izglītības iestādēm:

Nr.
p.k.

Pārtikas preces 
nosaukums

Apjoms kg Cena EUR Summa 
EUR

1. Kartupeļi 100 0,185 18,50
2. Burkāni 15 0,230 3,45
3. Galda bietes 5 0,170 0,85
4. Kiploki 0,4 2,390 0,96
5. Sīpoli 4 0,230 0,92

Kopā 24,68

Turpinājums 3. lpp
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Par publiskā pārskata par 2013.gadu apstiprināšanu
Apstiprināts Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats par 
2013. gadu.

Par 2013.gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Apstiprināta Rugāju novada pašvaldības 2013. gada budžeta 
izpilde:
•	 pamatbudžeta ieņēmumus Ls 1 670 320, izdevumus Ls 2 286 

810, aizņēmums Ls 693 585, aizņēmumu atmaksa Ls 122 802 
un budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 28 992,

•	 speciālā budžeta ieņēmumus Ls 67 137, izdevumus Ls 64 
882 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu Ls 7594.

Apstiprināts Rugāju novada pašvaldības 2013. gada pārskats.
Par Rugāju stadiona maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Apstiprināts Rugāju stadiona sniegto maksas pakalpojumu 
izcenojums.

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Ievēlēta Rasma Piliņa Rugāju novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieka amatā ar 2014. gada 25. jūniju līdz 2014. gada 29. au-
gustam.

Par izmaiņām komitejas sastāvā
Deputāte Iveta Arelkeviča tika ievēlēta Rugāju novada domes So-
ciālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā.

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

Rugāju stadiona maksas pakalpojumi

Pakalpojumu veids Maksa 
EUR
(bez PVN)

Stadiona izmantošana

- 1 (viena) stunda 30

- 1 (viena) diena 100

- 3 (trīs) dienas 240

- 5 (piecas) dienas 300

-10 (desmit) un vairāk 
dienas

500

Rugāju novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumi

Nr.
p.k.

Pakalpojumu veids Maksa EUR 
bez 
PVN fiziskām 
personām

Maksa EUR bez 
PVN juridiskām 
personām

1. Izziņu izsniegšana

1.1. Par nekustamā īpašuma tiesisko pamatojumu un jaunbūvju raksturojumu 4.27 14.23

1.2. Par būves neesamību 4.27 7.11

1.3. Dažādu izziņu sagatavošana un izsniegšana 4.27 7.11

2. Informatīvu dokumentu sagatavošana, pārējie pakalpojumi

2.1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana un  apkopošana no dažādām pašvaldības 
iestādēm, arhitektūras-plānošanas uzdevums

14.23 28.46

2.2. Tehnisko noteikumu pieprasīšana un apkopošana no juridiskām iestādēm 28.46 85.37

2.3. Vienkāršota renovācijas un rekonstrukcijas karšu izskatīšana un akceptēšana 14.23 28.46

2.4. Zemes rakšanas darbu atļauju izsniegšana 14.23 42.69

Dievkalpojumi jūlija mēnesī prāvesta O.Misjūna vadītajās 
Rugāju novada draudžu baznīcās:

Augustovā
6. jūlijā   plkst. 12:00
20. jūlijā  plkst. 12:00

Skujetniekos  
 4. jūlijā plkst.  12:00
18. jūlijā plkst. 12:00 

Patiesā cieņā jūsu pr.O.Misjūns 

Dievkalpojumi jūlija mēnesī
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Informējam, ka pārejas posma valsts atbalstam par aitu mātēm var pieteikties līdz 15.jūlijam
Atbalstu var saņemt, ja ganāmpulkā  uz 1.jūliju ir ne mazāk par 10 aitu mātēm, kuras saskaņā ar LDC datiem ir vienu 

reizi atnesušās vai vecākas par 1 gadu; iesniegumā norādītie dzīvnieki jāsaglabā vismaz 100 dienas t.i.līdz 24.oktobrim.
Likme: 7euro/dzīvn.
•	 Pārskats	par	stāvokli	ganāmpulka	novietnē	jāiesniedz	LDC	līdz	31.jūllijam(	par	individuāli	apzīmētiem	lopiem	

nevajag)
•	 Ikmēneša	cūku	kustības	kopsavilkums	jāiesniedz	līdz	10.jūlijam
•	 Ja	cūkas	audzē	pašpatēriņam,	tad	kopsavilkumu	par	cūku	kustību	jāiesniedz	mēneša	laikā	pēc	sivēnu	iegādes	un	

turpmāk par katru iepriekšējo pusgadu mēneša laikā pēc 1.janvāra un 1.jūlija
Turpinājums 5. lpp

Aktualitātes lauksaimniekiem

Konkursa „Rugāju novada sakoptākā sēta 2014” nolikums

1. Konkursa organizētājs 
Konkursa „Rugāju novada sakoptākā sēta 2014” (turpmāk - konkurss) organizētājs ir Rugāju novada dome (turpmāk - 
dome). 
2. Konkursa mērķi un uzdevumi 
2.1. Konkursa mērķi:
2.1.1. noskaidrot, popularizēt un apbalvot sakoptāko centra individuālo dzīvojamo māju, lauku viensētu,  uzņēmuma 
teritoriju;
2.1.2. aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veido-
šanā;
2.1.3. motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu;
2.1.4. popularizēt laukus kā dzīves vietu labi sakārtotā vidē;
2.1.5. attīstīt vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai; 
2.1.6. ar fotoizstādes, novada mājas lapas (www.rugaji.lv) un izdevuma „Kurmenīte” starpniecību popularizēt konkursa 
uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
2.2. Konkursa uzdevums ir nominēt sakoptākos objektus šādās grupās:
2.2.1. Sakoptākās centru individuālās dzīvojamās mājas;
2.2.2. Sakoptākā lauku sēta ar lauksaimniecisko ražošanu;
2.2.3. Sakoptākā lauku sēta - ģimenes dzīvesvieta;
2.2.4. Sakoptākais uzņēmums.
3. Pieteikumi konkursam:
3.1. Pretendentus (objektus) konkursam rakstiskā veidā  piesaka objekta īpašnieks vai jebkura cita persona, kura pietei-
kumu ir saskaņojusi ar īpašnieku (1. pielikums), norādot viensētas, centra individuālās dzīvojamās mājas, uzņēmuma 
atrašanās vietu, adresi, kontakttālruni; 
3.2. Pieteikums jāiesniedz līdz 2014. gada 15. jūlijam Rugāju novada domē vai Lazdukalna pagasta pārvaldē.
4. Konkursa vērtēšana:
4.1. Pretendentus vērtē komisija. Tās sastāvā ir septiņi komisijas locekļi, tai skaitā komisijas priekšsēdētājs. Komisijas 
sastāvs: komisijas priekšsēdētāja –Andris Leons, komisijas locekļi - Daiga Moroza, Genovefa Štāle, Juris Bleiders, Andrejs 
Stepāns, Elita Leone, Jadviga Melne.
4.2. Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiek no 2014. gada 16.-22. jūlijam;
4.3. Katrs komisijas loceklis aizpilda tabulu par katru objektu, vērtējumu apliecinot ar parakstu (2. pielikums);
4.4. Komisijas loceklis ir tiesīgs piešķirt papildus punktus, par oriģināliem akcentiem ainavā, piezīmēs norādot pamato-
jumu.
5. Vispārīgie konkursa noteikumi:
5.1. Konkurss tiek izsludināts, publicējot tā nolikumu Rugāju novada mājas lapā (www.rugaji.lv), izdevumā „Kurmenīte”, 
kā arī izvietojot informatīvajos stendos novada teritorijā.
5.2. Konkursa rezultātus komisija apkopo līdz 2014. gada 24.jūlijam.
5.3. Pirmo triju vietu ieguvēji tiks apbalvoti.
5.4. Pirmās vietas ieguvējs saņems sienas plāksnīti „Rugāju novada sakoptākā sēta 2014”
5.5. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2014. gada 26. jūlijā- novada svētku pasākuma laikā.
5.6.  Konkursa 1. vietu ieguvēji 2 gadus pēc konkursa norises netiek vērtēti. 
  
Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams Rugāju novada domes mājas lapā: www.rugaji.lv 
Neskaidrību gadījumā par nolikumu zvanīt Rugāju novada domes sekretārei Inita Briedei, tālr. 27832856. 
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Jau vairākus gadus vasaras vidū Viļānu - Rēzeknes šosejas malā, SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra” iz-

mēģinājumu laukos notiek Lauku diena. Arī šogad 10. jūlijā no pulksten 10.30 Lauku diena pulcinās kuplu dalībnieku 
un viesu skaitu no teju visiem Latvijas novadiem. SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra” un Rēzeknes novada 
pašvaldības organizētajā pasākumā dalībnieki demonstrēs jaunāko lauksaimniecības tehniku, sniegs informāciju par 
laukaugu audzēšanas tehnoloģijas agrotehniku, kā arī rādīs jaunākās vasaras rapša un kaņepju šķirnes.

Velta Leone, Rugāju novada LAK

Jau trešo gadu pēc kārtas 
skaisti iekārtotu un sakop-
tu zemnieku saimniecību 
īpašnieki aicināti pieteik-
ties konkursam „Skaistākā 
lauku saimniecība 2014”, 

kuru kopīgi organizē Latvijas vadošais piena pārstrādes 
uzņēmums Food Union un žurnāls IEVAS Māja. Šogad 
pirmo gadu pieteikumus var iesniegt ne tikai saimniecī-
bu īpašnieki, bet ikviens to zinātājs, sadarbības partneris, 
kaimiņš, draugs vai rads.Pieteikties konkursam var līdz šī 
gada 30. jūlijam, rakstot uz saimnieciba@santa.lv.

„Gaume, izpratne par sakoptu vidi un tradīciju pārman-
tojamību ir mūsu spēks un vienlaikus pārliecība par 
to, ka Latvijas zemē vienmēr būs visskaistākās lauku 
saimniecības,”uzsver un uz dalību konkursā aicina Latvijas 
Valsts prezidents, konkursa „Skaistākā lauku saimniecība 
2014” patrons Andris Bērziņš.

Priecīgs un gandarīts par dalību un uzvaru pērnā gada 
konkursā „Skaistākā lauku saimniecība 2013” ir Kocēnu 
novada Mazdzērvīšu saimnieks Jānis Ločmelis. Viņš 
uzsver sakoptas sētas nozīmi saimniecības pēctecības no-
drošināšanā: “Uzvara konkursā ir liels pagodinājums. Bet 
lielākais gandarījums, ka saimniecībā strādā mūsu trīs dēli. 
Jaunā paaudze nav aizbēgusi no laukiem, jo viņiem nav bi-
jis jābrien dubļi līdz namdurvīm.”

„Sakopta lauku sēta gandrīz vienmēr nozīmē arī augstu 
darba ražīgumu. Tā mēs, Food Union, esam novērojuši ik 
dienu sadarbojoties ar teju 1000 piena piegādātājiem no vi-
sas valsts. Tādēļ no sirds aicinām uz brīdi nolikt darbus pie 
malas un pieteikties nu jau par skaistu tradīciju kļuvušajam 
konkursam „Skaistākā lauku saimniecība 2014”, papildina 
Food Union padomes priekšēdētājs un konkursa žūrijas 
loceklis Harijs Panke.

„Žurnāla IEVAS Māja lappusēs lepojamies ar skaistām un 
sakoptām lauku saimniecībām. Vēlamies atrast un godināt 
arvien vairāk šādas mājas un to saimniekus,” norāda Tīna 
Sidoroviča, žurnāla IEVAS Māja galvenā redaktore.

Konkursā aicināts pieteikties ikviens zemnieku 
saimniecības īpašnieks, kurš veic lauksaimniecisko darbību 
un ir izveidojis skaistu, sakoptu lauku sētu. Šogad konkursā 
zemnieku saimniecības var pieteikt arī citi – šo saimniecī-
bu īpašnieku radi, draugi, paziņas, kaimiņi vai sadarbības 
partneri. Lai pieteiktos, jāsūta zemnieku saimniecības no-
saukums, saimnieka vārds, uzvārds, adrese un kontakti, kā 
arī pieteicēja vārds, uzvārds un kontakti uz saimnieciba@
santa.lv līdz šī gada 30.jūlijam.

Konkursa „Skaistākā lauku saimniecība 2014” uzvarētājs 
balvā no Food Union saņems apmaksātu braucienu divām 
personām uz Berlīnes Zaļo nedēļu – pasaules lielāko 
starptautisko pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības 
izstādi 2015. gada 16.–25.janvārī, kā arī citas vērtīgas dāva-
nas no Food Union un žurnāla IEVAS Māja. Visi konkur-
sa finālisti tiks aicināti uz svinīgo apbalvošanu īpašā 
pieņemšanā pie Valsts prezidenta.

Konkursā tiks vērtēts gan saimniecības tēls, sākot no ceļa 
rādītāja un izpļauta grāvja līdz pagalmā lepni paceltam kar-
ogam, gan to, kā saimniekošana sadzīvo ar koptu dārzu. 
Īpaša uzmanība tiks pievērsta latviešu tradicionālo un 
kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai, kā arī jaunām, 
neparastām idejām, atradumiem un risinājumiem. Par 
konkursa dalībniekiem tiks stāstīts žurnālā IEVAS Māja, 
IEVA un Ievas Dārzs. Detalizēts konkursa nolikums 
atrodams: www.manizurnali.lv

Informāciju sagatvoja
Linda Ļisicina,

Food Union sabiedrisko attiecību konsultante

Aktuāli iedzīvotājiem Iespēja pieteikties konkursam 
„Skaistākā lauku saimniecība 2014”

Iespēja piedalīties akcijā

Akcija „Apceļo Atzeles zemi” 2014. gadā aicina no maija līdz oktobrim viesoties 18 interesantos objektos Apes, Alū-
ksnes, Balvu, Viļakas un Baltinavas novados!

Šoreiz katram ceļotājam vispirms jāatrisina rēbuss! Tur slēpjas seni vietvārdi, nosaukumi un malēniešu valodas piemēri. 
Kad izlasīsiet noslēpto vārdu, dodieties ceļā, lai uzzinātu, kas tas īsti ir! To zinās pastāstīt tikai katra objekta saimnieks un 
apstiprinās Jūsu apciemojumu rēbusu lapā ar parakstu. Ja apceļosiet vismaz 10 no akcijas objektiem, šī lapa kļūs derīga 
ieejai noslēguma ballē 1.novembrī Alsviķu kultūras namā.

Akcijas karti, rēbusus un papildus informāciju atradīsiet šeit: www.atzele.wordpress.com
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Par karoga izkāršanu svētku, atceres un 

atzīmējamās  dienās

Vēlos iedzīvotājiem atgādināt, ka Rugāju novada 
pašvaldības policija sabiedriskās vietās veic 
videonovērošanu.

Pēdējā laikā Rugāju novadā tika bojāti apstādījumi. 
Vienu no apstādījumu bojātājiem fiksēja videokam-
eras, šis ļaundaris tika atpazīts un tiks saukts pie ad-
ministratīvās atbildības.

Iedzīvotāju zināšanai pašvaldības policija informē, 
ka Rugāju novada saistošo 
noteikumu Nr.2/2013 „Ad-
ministratīvās atbildības no-
teikumi” 5.4. punkts paredz, 
ka „Par sabiedriskās vietās un 
privātīpašumā esošo apstādī-
jumu vai zāliena bojāšanu vai 
izbraukāšanu – izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 70 euro.”

Teksts: Rugāju novada pašvaldības policists 
Mārtiņš Stempers

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 
izsludina atklāta konkursa projek-

tu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības pro-
grammas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģi-
jas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 
2014. gada 20. jūlija līdz 2014.gada 20. augustam. 

8.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir EUR 21 191,28.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrībā „Balvu rajona part-

nerība” Brīvības ielā 48, Balvos, ēkas 2. stāvā. Kontakttālrunis 
26691977 (stratēģijas administratīvā vadītāja Svetlana Tom-
sone). Projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, 
parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika 
zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, 
iesniedz, nosūtot uz lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietē-
jo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros:

6.1.aktivitātē - „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāci-
jas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamī-
bai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vi-
etā vietējiem iedzīvotājiem”;1.rīcībā – Sociālo pakalpojumu iz-
veidošana un attīstība, pieejamais finansējums EUR 21 191,28.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām 
darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punk-
tu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Brīvības 
ielā 48, Balvos, ēkas 2. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 
www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā www.balvi.partner-
ibas.lv, kontaktpersona: stratēģijas administratīvā vadītāja Svet-
lana Tomsone, mob.tālr. 26691977, e-pasts: svetlana.tomsone@
gmail.com.

Informatīvie semināri par LEADER 8.kārtas projektu 
konkursu

10. jūlijā plkst. 10.00-12.00, Rugājos, Tautas nama mazajā zālē, 
Kurmenes ielā 87

Semināru vadīs biedrības „Balvu rajona partnerība” stratēģi-
jas administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone.

Darba kārtībā:
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām 

darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punk-
tu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Brīvības 
ielā 48, Balvos, ēkas 2. stāvā 22.kabinetā (iepriekš pierakstoties 
pa tālruni 26691977), Lauku atbalsta dienesta mājas lapāwww.
lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā www.balvi.partneribas.
lv, kontaktpersona: stratēģijas administratīvā vadītāja Svetla-
na Tomsone, mob.tālr. 26691977, e-pasts: svetlana.tomsone@
gmail.com.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
201.43. pants paredz, ka Par Latvijas valsts karoga 
vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Minis-
tru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu 
domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par 
Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga 
pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu – izsaka 
brīdinājumu.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrdesmit 
euro.
Kad jāizkar Latvijas valsts karogs?
•	 25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

diena - sēru noformējumā.
•	 1. maijs - Darba svētki, Latvijas Republikas Sat-

versmes sapulces sasaukšanas diena.
•	 4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas diena.
•	 14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

diena - sēru noformējumā.
•	 17. jūnijs - Latvijas Republikas okupācijas diena - 

sēru noformējumā.
•	 4. jūlijs - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas 

diena - sēru noformējumā.
•	 21. augusts -  Konstitucionālā likuma „Par Latvijas 

Republikas tiesisko statusu” pieņemšanas diena
•	 11. novembris - Lāčplēša diena.
•	 18. novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas 

diena.
•	 Decembra pirmā svētdiena- Pret latviešu tautu 

vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda 
        upuru piemiņas diena - sēru noformējumā.

Par apstādījumu postīšanu

Iespēja iesniegt projektus



7©2014, Rugāju novada izdevums

06. 2014.____________________________________________________________________ „Kurmenīte”

Realizētie projekti
Mazo projektu konkurss

Lai veicinātu dažādu mazās uzņēmējdarbības formu attīstību Rugāju novadā, Rugāju novada pašvaldība 2013. 
gadā izsludināja Projektu konkursu mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīšanai. „Kurmenītes” februāra nu-
murā lasāmi 2 veiksmes stāsti par konkursā realizētajiem projektiem. Šajā numura turpinam informēt par projektu 
izstrādi.

„Zemene veselīga oga” (Projekta iesniedzējs - Santa Piļka)
 Projekta mērķis - Paplašināt zemeņu stādījumus, iegādāties jaunas šķirnes („Polka” un „Pandora”), pagarināt realizācijas 
laiku (vidēji agras, vēlās zemeņu šķirnes). Viens no galvenajiem uzdevumiem bija palašināt zemeņu stādījumus par 0.25 
ha, ieviešot jaunas šķirnes. Jaunu stādu iegūšana, lai paplašinātu zemeņu stādījumus līdz 0.5 ha. Iegādāties vidēji agrās 

un vēlīnās šķirnes, kuras ir viegli trasportējamas un ātrāk 
nogatavojas, kā arī stādi izturīgi pret salu. 

Par projektā iegūtajiem līdzekļiem iegādāta plēve un 
sūknis. Vecāku zemeņu vagām pievienotas meitas San-
tas zemenes. Santas mamma Astrīda iepazīstināja ar 
saimniecībā esošajām šķirnēm  - agrā šķirne “Polka“, “In-
duka“; vēlās šķirnes “Pegasus“ un “Pandora“, kuras, kā atzi-
na Astrīda, viena bez otras ogas neražo. Stādu iegāde kavē-
jusies, jo Pūrē stādus ievērojami papostīja krusa. 

Sarežģīts esot pats stādu iesakņošanās process. Šķirņu 
kopumā esot ļoti daudz, tāpēc ir doma par paplašināšanos.
Ir padomā šķirnes “Elvira“, “Venta“. Astrīda atzina, ka 
grūtākais, vai, pareizāk sakot, nepatīkamākais, darbs esot 
daudzo vagu ravēšana, taču, kāds gan var būt rezultāts bez 
darba?

Ja ir vēlme iegādāties - kontakttālrunis 26261336.

 „Par sakoptu vidi” (Projekta iesniedzējs- Andis Lesnieks)
Projekta mērķis - Nodrošināt, lai novada iedzīvotājiem būtu pieejami pļaušanas pakalpojumi teritorijās, kas ir nelielas, 

vai vietās, kur ar traktortehniku nav iespējams piekļūt. Sniedzot pļaušanas pakalpojumus, nopelnīt līdzekļus ātrākai zem-
nieku saimniecības attīstībai. Svarīgi, lai apkārtējā vide ārpus telpām būtu sakopta un sakārtota, tādēļ novada iedzīvotā-
jiem piedāvāju teritorijas uzkopšanas darbus – zāles un krūmu pļaušanu ar krūmgriezi. Zāles pļaušana ir jāveic ne tikai 
estētisku apsvērumu dēļ. Regulāri pļaujot un kopjot, zāliens ir veselīgs, biezs, zaļš un arī glīts.

Par projektā piešķirtajiem līdzekļiem tika nopirkts krūmgriezis 
Husqvarna 345 FR un sejas aizsargmaska. Papildus par saviem līdzekļi-
em tika nopirktas vīles, zāģripas, pļaušanas aukla, eļļa utt.

Jautāts par klientūru Andis atbildēja, ka tā kā pļaušanas pakalpojumi  
nav manas saimnieciskās darbības galvenais virziens, nevaru sūdzēties 
par pakalpojuma pieprasījumu.  Ir pietiekami klientu.  Par konkurenci 
neko precīzi nevaru teikt, neesmu informēts par līdzīgiem pakalpojumu 
sniedzējiem tuvākajā apkaimē.

 Mēdz būt arī klienti no blakus novadiem, bet tā kā īpaši nereklamējos 
blakus novados, liekoties visi ir no Rugāju novada teritorijas. Pārsvarā 
klienti no Lazdukalna pagasta teritorijas, dažkārt arī no Rugāju pagasta. 
Tā kā pagājis tikai mazliet vairāk kā gads kopš tika iegādāts krūmgriezis, 
vēl ir grūti spriest arī par pastāvīgo klientūru.

Andis atzina, ka laikapstākļi būtiski ietekmē darba izpildi, jo lietū vai  
arī +25 grādos nav patīkami strādāt. Vasaras periodā  labāk ir agri no rīta 
vai arī vakarpusē, kad gaisa temperatūra sāk pazemināties.

Ir plānots paplašināt saimniecisko darbību, bet tas nebūs saistīts ar 
pļaušanas pakalpojumiem.

Lielāks pieprasījums esot krūmu nevis zāles pļaušanai. Tas varbūt tāpēc, 
ka daudzi vēlas attīrīt aizauģušaās platības un grāvmalas (tas varētu būt 
arī saistīts ar ES platību maksājumiem).

Teksts, foto: Madara Balode
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Šajā pavasarī ikvienam jaunietim tika sniegta iespēja 
pieteikties darbam vasaras brīvlaikā novada pašvaldībā.

Nodarbinātības pasākumus laika periodā no 2014. 
gada 2. jūnija līdz 2014. gada 15. 
augustam pašvaldība nodrošina 
20 Rugāju novadā deklarētiem 
skolēniem, kuri mācās novada 
vispārizglītojošajās skolās un 
kuri uz nodarbinātības pasāku-
ma uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 
15 gadu vecumu.

Vasaras brīvlaikā nodarbinātības 
pasākumos iesaistītajiem skolēni-
em katram dota iespēja (paša 
izvēlētā laika periodā) strādāt di-
vas nedēļas, četras stundas dienā 
(nepilnu darba dienu), 20 stundas 
nedēļā, saņemot atlīdzību valstī 
noteiktās minimālās stundas tar-
ifa likmes apmērā par faktiski no-
strādātajām stundām.

Jauniešu nodarbinātība tiek no-
drošināta 8 Lazdukalna pagasta un 12 Rugāju pa-
gasta jauniešiem, ņemot vērā proporciju iedzīvotā-
ju, skolu un skolēnu skaita ziņā.

Priekšrocības uz darbu bija skolēniem ar pozitī-
viem sasniegumiem mācībās un ārpusstundu akti-
vitātēs, labu uzvedību, bez neattaisnotiem kavē-
jumiem, un skolēniem, kuri piedalās pozitīvas 
vietējās kultūrvides veidošanā. 

Jūnija vidū devos apraudzīt jauniešus, lai noskai-
drotu kā veicas darba gaitās.

Rugāju pagastā jau-
niešu darbu koordinē 
Daiga Moroza. Daiga 
atzina, ka jauniešiem 
uzdod konkrētajā brīdī 
nepieciešamos darbus, 
pārsvarā tas esot darbs 
ar apstādījumiem. Jau-
nieši neslinko, strādā 
čakli, ātri apgūst ne-
pieciešamās iemaņas 
arī tad, ja konkrētais 
darbs iepriekš nav 
strādāts.

Gatis Orniņš strādāja 
pie krūmu cirpšanas. 
Gatis izvēlējās izman-
tot šo iespēju, jo tā tika 
piedāvāta skolā. „Darbs 
ir salīdzinoši vienkāršs. 
Katru dienu tiek notei-
kti citi darbi, kas jādara, tāpēc nav garlaicīgi. Priekšniecī-

ba arī  nav pārāk stingra. Vienīgais, laikapstākļi dažkārt 
traucē - saules trūkuma dēļ karsti īpaši neesot, taču lietus 
gan manāmi traucē darbu izpildi.”

Eva Kukuča tik tikko bija beigusi krāsot solus 
pie novada vidusskolas, nu ķērās klāt puķu dob-
ju kastu tīrīšanas un krāsošanas. „Šajā darbā 
pieteicos jo vēlējos vasaras laikā ar savu darbu 
nopelnīt. Manu izvēli atbalstīja mamma, kas 
arī iedrošināja pieteikties. Man patīk darbi, kas 
jāveic. Tie nav īpaši sarežģīti un Daiga Moroza 
vienmēr arī pamāca, kā tos veikt pareizāk.”

Lazdukalna pagastā jauniešu darbu koordinē 
Dzidra Šmagre, kas, atkarībā no laikapstākļiem, 
norīko jauniešu veicamos darbus.

Lazdukalnā lietus laikā skolēnus sastapu pa-
matskolā, kas, drēgnajos laikapstākļos, labprāt 
strādāja iekštelpās. Jaunieši no kabinetiem nesa 

ārā mēbeles, palīdzē-
ja telpas sagatavot re-
montam. Inese Loseva 
atzina, ka labprāt veic 
šāda veida darbus. „No 
rīta, atnākot uz dar-
bu, skolotājas mūs in-
struē par veicamajiem 
darbiņiem. Darbs nav 
sarežģīts. Esmu priecī-
ga par to, ka pati būšu 
nopelnījusi savu algu.” 
Arī Eduards Plušs 
padalījās ar saviem ie-
spaidiem: „Darbs ir 
salīdzinoši patīkams. 

Kad pabeigsim nēsāt mēbeles, piedalīsimies arī remontā. 
Esmu apmierināts ar savu izvēli pieteikties šiem darbam.”

Jaunieši vienbalsīgi atzina, ka labprāt šādu darba iespēju 
izmantotu vēlreiz. Vienīgi žēl, ka darbs ilgst tikai 2 nedēļas 

- jaunieši labprāt 
pastrādātu arī il-
gāk. 

Jaunieši atzinīgi 
vērtē labo iespēju 
vasarā ne tikai at-
pūsties no skolas 
un strādāt savās 
saimniecībās, bet 
arī strādāt savu 
pirmo atalgoto 
darbu. 

Teksts, foto: Madara Balode

Jauniešu aktivitātes
Skolēni izmanto iespēju nopelnīt
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Aktualitātes Rugāju novada vidusskolā Sports? Nē. Fizika!!!
Turpinājums no 1. lpp

Lūk kādos kontrolpunktos skolēni rādīja savas prasmes:

1.Gaismas nesējs -parbaudījums kas skolēniem 
lika pārbaudīt savu roku veiklību pareizāk - 
nekustīgumu.
Darbības princips- izveidots virknes slēgums no 
baterijas, vadiem, statīva, spuldzītes un kā slēdzis
izmantots viens, divi vadi: viens vads – taisns, ot
ru turot rokā, ar galā izveidotu riņķi velk tā, lai
pirmais vads nepieskartos pie riņkā malām - . ja 
abi vadi saskaras, tad sledzis ir noslēgts un ķēdē
plūstot stravai kvēlo spuldzīte.

2. Kosmiskā molekula.
Vielas sastāv no ļoti sīkām daļiņām – 
atomiem, molekulām. Piemēram, dzelzs 
stienis sastāv no dzelzs atomiem, bet 
gaisā esošais skābeklis – no skābekļa 
molekulām, kuras veido divi atomi.
No kastes jāņem vienas krāsas bumbiņas 
un komandai jāpārnes uz netālu izlikti-
em riņķiem. Tiek uzņemts laiks.

3. Pretestības skrē-
jiens ar avīzi.
Bez roku palīdzības 
jānotur avīze izman-
tojot pretvēju, kas 
rodas skrienot.

4. Āra boulings.
Pirmais Ņūtona 
likums, jeb inerces 
likums: ja uz ķer-
meni neiedarbojas 
citi ķermeņi vai 
arī, ja to iedarbī-
ba ir savstarpēji 
pretēja, ķermenis 
saglabā miera vai 
vienmērīgas taisn-
virziena kustības stāvokli.

5. Līdzsvara laipa,
kur un cik tālu no 
dēļa  atbalsta centra 
jāstāv cilvēkiem, 
lai šūpoles atrastos 
līdzsvarā. 
Fizikas klātbūtne: 
ķermeņu līdzsvars.

6. Koka kājas. 7. Magnētu trase.
Uzdevumā labi jūtama fizikas klāt-
būtne: Magnēts ir ķermenis, kas spēj 
radīt ap sevi magnētisko lauku.

8. Zelta acs. Precizitāte. „Uz aci” jānosa-
ka attālums starp konusiem. Attālums 
izskatās mazāks nekā ir patiesībā.

9. Torņu celšana no papīra 
lapām nesarunājoties.

10. Olu ķeršana.

11.Gravitācijas 
pārvarēšana.
Zemes apstākļos grav-
itācijas spēks izpaužas kā 
ķermeņu smagums, kas 
vienmēr vērsts vertikālā 
virzienā. Mēs pie šīs 
ķermeņu īpašības esam tā 
pieraduši, ka uzskatām to 
par pašsaprotamu.

12. Lēciens ar maisu.

13. Acīgais Pēterītis.
Dažādi 
jautājumi 
par un ap 
fiziku. Zini, 
izdomā, vai 
mini.

Teksts, foto: 
Projekta koordinatore Mārīte Orniņa
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Es saules starus meklēt iešu,
kas rasas pilienos ieslēgti mirgo.
No zelta lāsēm saules krāšu,
ar sauli pilnas kabatas vākšu,
lai pietiek gaismas visam ceļam,
lai saule ir līdzi visur, kur ejam.

Par spīti piektdienas un trīspadsmitā datuma sakritī-
bai, pilnmēnesim un brīžiem stiprajam lietum dienas 
laikā, izlaiduma vakars 17 devītās klases absolventiem 
pagāja saules zīmē. Sporta halles augstajos griestos 
bija uzlēkusi koša saule, kas absolventiem izgaismoja 
turpmāko ceļu, bet dzeltenie baloni solījās nest tikai 
uz augšu. 

Absolventu un klātesošo sirdis sildīja gan iegūtās apliecības par pamatizglītību, gan sirsnīgie priekšnesumi – Krišjāņa 
mammas Tatjanas dziesma, Elīnas mammas Velgas klavierspēle, vokālā ansambļa „Pustonis” skanīgās balsis, kā arī pašu 
absolventu muzikālie talanti – Kristas Kapteines klavierspēle un Riharda Krilova ritmiskais ģitāras skanējums.

9. klases audzinātājas saka lielu un mīļu paldies absolventu vecākiem (īpaši liels paldies Tatjanai Kočānei, Valentīnai 
Sproģei, Ivetai Kapteinei, Ļesjai Halusai, Velgai un Valdim Smoļakiem, Martai Gailumai, Mārītei Orniņai) par neizmēro-
jami lielo darbu un ieguldījumu izlaiduma tapšanā, skolas vadībai un Rugāju novada pašvaldībai, 8. klases skolēniem 
un skolotājam Žanim Pērkonam, pirmajai audzinātājai Margaritai Lukstiņai, apskaņotājiem Naurim Kadakovskim un 
Ervīnam Šaicānam, sporta nama kolektīvam, Kristīnei Sergai, Daigai Morozai un tehniskajiem darbiniekiem!

Vēlam absolventiem tikai saulainas dienas un tiksimies septembrī Rugāju novada vidusskolas 10. klasē! 
Vecākiem – veselību, izturību un – uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!
Priecāsimies par saulainajām dienām un lietainajās dienās atcerēsimies, ka aiz katra negaisa mākoņa ir paslēpušies 

saules stariņi!
Audzinātājas Inga Garā un Natālija Garā

Vidusskolu absolvē 12. klase

„12 mācīšanās gadi ir ievīti mūsu klases atmiņu vainagā. Šo-
dien aplis ir noslēdzies. Pļavas rotā zāļu un ziedu rota, gaisā 
virmo Jāņu priekšnojauta, gaisā virmo mūsu patstāvīgās dzīves 
priekšnojauta. No šodienas mēs sāksim pīt savas dzīves vaina-
gus no pašu lasītām trejdeviņām zālēm, no pašu trejdeviņām 
dzīves gudrībām.” Ar šādiem vārdiem tika sumināti Rugāju 
novada vidusskolas 12. klases absolventi. 

Svinīgajā mirklī jauniešus sveikt ieradās gan ģimenes, gan 
vecāki, gan draugi un skolotāji, kuriem pateicoties, uzkrātas vi-
sas 12 gadus krātās zināšanas. 

Arī jaunieši pateicās visiem tiem līdzcilvēkiem, kas vienmēr bi-
juši blakus  un palīdzējuši nokļūt tik tālu. 

Jauniešiem klases audzinātāja Laura Kļaviņa vēlēja sasniegt visus mērķus un ieceres. Vecākiem - būt drosmīgiem un 
nebaidīties savas atvases pavadīt ceļā uz savas pasaules izzināšanu.

Teksts, foto: Madara Balode

Biedrība „Piena ceļš” sadarbībā ar Francijas jaunatnes organizāciju „Leo Lagrnge Sud Quest” un 
Spānijas organizāciju „M.P.D.L.” ir saņēmusi apstiprinājumu projektam „Malax Art part II” Ei-

ropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+ pamatdarbībā nr.1 „Personu mobilitāte 
izglītības, apmācības un jaunatnes jomā” , kura rezultātā šovasar Rugāju novadā viesosies 30 franču un spāņu jaunieši vecumā no 
15-17 gadiem, lai satiktos ar pagājušajā vasarā iepazītajiem latviešu draugiem no Rugājiem un atkal kopā pavadītu 10 neaizmirstamas 
dienas - šoreiz Latvijā, Rugāju novadā! Projektu caurvij tēma par seno amatu iepazīšana līdzdarbojoties un vides aizsardzības nozīmi 
mūsu dzīvē.

Starptautisks jauniešu apmaiņas pasākums Rugājos šovasar!

Saulaini svētki pamatskolas absolventiem
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Mīļās Rugāju novada vidusskolas zvans šogad skan jau 110. gadu pēc kārtas. Pa šo laiku skola 
bijusi otrās mājas daudziem skolēniem, kas pirmo reizi tajā spēruši nedrošu soli, bet no tās kā absol-

venti izgājuši droši un pateicīgi skolai par doto stingro 
pamatu, zināšanām un vērtībām. Skola visus šos gadus 
ir bijusi kā liela kamolu lāde, no kuras izritinājušies 
daudzi kamoliņi, atstājot vienu pavediena galu lādē, uz 
atgriešanos.

 Cienījamie Rugāju novada vidusskolas absolventi, 
skolotāji, visi, kam ir ar Rugāju skolu saistītas atmiņas! 
Gaidīsim jūs atgriežamies savā dzimtajā skolā šī gada 
9. augustā, kad skola tiks godināta savā sirmajā 
110. jubilejā. 

 Dienas norise:
No plkst. 13:00 – reģistrācija.
No plkst. 13:00 – 17:00 aktivitātes Rugāju ciemā.
Plkst. 17:00 – koncerts Rugāju parkā.
Plkst. 22:00 – atmiņu stunda skolas zālē (brīvais mikro-

fons – absolventu apsveikumi, atmiņu stāsti, vēlējumi 
skolai), turpinājumā spēlēs grupa „Igauņi”.
Plkst. 23:00 – Rugāju parkā balle kopā ar grupu „Ginc un es”.
 Sekojiet turpmākajai informācijai un uz tikšanos 9. augustā!

Rugāju novada vidusskolas kolektīvs

Rugāju novada vidusskolas skolotāji kopā ar 6 valstu 
(Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Īslandes, Igaunijas un 
Latvijas) kolēģiem izstrādāja Nordplus programmas 
projektu „Nordfish”. Tas tika veidots, lai skolotāji dalī-
tos pieredzē par pārbaudītām mācību metodēm, gūtu 
iedvesmu un praktisku pieredzi veselīga uztura popula-
rizēšanā, lai apzinātos kultūras un ekonomiskās līdzības 
un atšķirības Baltijas un Ziemeļvalstīs.

Projekta ietvaros dalībskolas veidoja vairākus kopīgus 
materiālus, lai parādītu zivju nozīmi šo valstu dzīvē – kopī-
ga „Zivju vārdnīcu” Baltijas un Ziemeļvalstu valodās, ap-
kopojām un tulkojām materiālus par zivju nozīmi reliģijā, 
literatūrā un folklorā, dalījāmies pieredzē par zivju ēdie-
nu gatavošanu, izstrādājām mācību materiālus un spēles 
utt. Mācījāmies un mācījām citu valstu kolēģus izmantot 
GoogleDrive iespējas un publicēt materiālus internetā. 
Daudzi materiāli apkopoti projekta lapā http://magazine-
factory.edu.fi/magazines/nordfish6/ 

Septembrī apmeklējām arī Norvēģijas dabas skolas no-

metni, kur vērojām, ar cik lielu aizrautību bērni apgūst 
jaunas zināšanas.

Tikšanās laikā Islandē no 14. - 21. jūnijam analizējām jau 
paveikto, kā arī vēl darāmos darbus projekta sekmīgam 
noslēgumam. 

Apmeklējām skolas Vestmanu salās un Reikjavikā, ar lielu 
aizrautību vērojām Islandes dabu – vulkānus, ūdenskritu-
mus, ledājus, klintis. Milzīga loma Islandes ekonomikā ir 
zivju nozvejai – apmeklējām gan zivju fabriku, kur tiek 
veikta zivju pirmapstrāde, gan zivju ēdienu gatavošanas 
cehu. Skolā Reikjavikā sastapām latvieti – pavāri Raitu, 
kura izrādīja mums arī skolas virtuvi un pastāstīja, ka viņas 
– 3 pavāres spēj katru dienu pasniegt brokastis un pusdi-
enas 450 šīs skolas audzēkņiem, jāatzīst gan, ka traukus tur 
mazgā mašīna.

Īpaši saviļņojošs bija brīdis, kad Islandes neatkarības di-
enā skolotāja Lilja mūs un Igaunijas skolotājas aizveda pie 
monumenta, kura pakājē iegravēti Raiņa vārdi: „Mēs maza 
cilts. Mēs būsim liela tik, cik mūsu griba” un ko dāvinājusi 
Latvijas tauta Islandes tautai par neatkarības atzīšanu. Mēs 
tiešām lepojāmies par šo latviešu žestu un spēju pateikt 
„Paldies!” 

Jācer, ka uzsāktā sadarbība ar šo valstu skolotājiem 
turpināsies un, ļoti iespējams, ka kāda no nākamo projektu 
sagatavošanas vizītēm notiks Rugājos.

Teksts: Iveta Arelkeviča
Foto: Ilze Dobrovoļska

„Nordfish” Islandē
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9. klase savai skolai dāvā eglīti

Eglaines pamatskolā 29. maijā notika sešgadnieku 
izlaidums. Šogad pirmsskolas grupu pabeidza 7 bērni, 
kas nu jau septembrī uzsāks savas skolas gaitas 1. klasē. 
Speciālo pirmsskolas grupiņu Eglainē šogad pabeidza 
Ivo Kravalis. Sešgadnieki kopā ar draugiem 
no mazākās grupas un savu skolotāju Līgu 
sniedza koncertu vecākiem, vecvecākiem, sā-
kumskolas bērniem un citiem ciemiņiem.

Skolotāja Līga savus bērnus svētku uzrunā 
salīdzināja ar septiņiem pasaules brīnumiem, 
ar septiņiem čakliem rūķīšiem no Sniegbaltītes 
pasakas, ar septiņiem Ādama dēliem, kas reizēm 
nezināja ko darīt, ar septiņām nedēļas dienām, 
kas atnākušas un pagājušas tik ātri.

Izlaiduma dienā skolotāja brīnījās, jo visi 
septiņi bērni bija kā septiņas spožas varavīk-
snes krāsiņas. Tādi pavisam maziņi un nedroši 
pirmsskolnieciņi pa šiem gadiem izauguši par aktīviem 
un čakliem bērniem, ar kuriem nekad nav bijis garlaicī-
gi. Kopā paveikti daudzi darbiņi. Visu mācību laiku bērni 
piedalījās un iesaistījās lielās skolas bērnu aktivitātēs, bija 
centīgi Ekoskolas atbalstītāji, rūpējās par tīru un drošu vidi 
skolā un tuvākajā apkārtnē. Savas radošās spējas un talan-
tus rādīja skolā un ārpus tās. Bērni bija talantīgi zīmētāji, 
nopietni domātāji, droši runātāji. 

Savā izlaiduma koncertā bērni ar dziesmas palīdzību 
uzbūra lietiņu, kas palīdzēja ieraudzīt septiņas varavīk-
snes krāsas, stāstīja par saviem svarīgajiem darbiem, kas 
bija jāveic katrā mēnesī, uzstājās ar Bonopartu dziesmu, 
samīļoja un pateicās vecākiem, rādīja krāsainu čūsku op-
eru.

Skolotāja Jolanta bija iemācījusi interesantu deju par 
dusmīgo direktoru un reizināšanu kopā ar krokodilu, kas 
lakoja nagus.  Mazā Angelīna Krivošejeva dejoja deju, ko 
apguvusi kopā ar savu Balvu deju grupu.  Bērniem tika 

izsniegti īpaši serti-
fikāti par sekmīgu 
pirmsskolas grupiņas 
pabeigšanu. Dāvanā 
no skolotājas ar 
auklīti tika pasnieg-
ta piespraužama 
pūcīte, kā gudrības 
un zināšanu simbols, 
milzīga balonpuķe, 
krāsaina grāmata, 
lai vasarā rosinātu 
grāmatu prieku. 

Svētku noslēgumā skolotāja pateicās saviem vecākiem, 
kolēģiem. Topošajiem pirmklasniekiem novēlēja vēl daudz 
lappušu atvērt lielajā varavīksnes grāmatā! Vēl vasarā saules 
spēku uzkrāties, atpūsties, paaugties! 

Tā kā sagatavošanas grupiņā bija vēl laiks, kad varēja 
ar draugiem satikties un kopīgi parotaļāties, nesteidzīgi 
pasapņot, tad skolotāja vēl visus aicināja kopā ar draugiem, 
mammām un jauno audzinātāju pūst brīnišķīgus burbuļus, 
kas atmirdzēja visās varavīksnes krāsās. Vecāku sarūpētais 
svētku cienasts un bērnu disenīte bija jauka izlaide pēc 
svinīgā pasākuma! Pēc jaukā pasākuma bērni kopā ar sa-
viem vecākiem apmierināti un gandarīti varēja doties mā-
jup.

Teksts, foto: skolotāja Līga Ikstena

Aktivitātes Eglaines pamatskolā Pirmsskolas grupiņas absolventi gatavi 1. klasei

Eglaines pamatskolas 9. klases absolventiem bija 
ciemiņiem bagāts un 8. klases kolektīvam lieliski saga-
tavots izlaidums. Pasākumu vadīja Kristiāna Zizlāne un 
Artis Gravītis, ar priekšnesumiem visus priecēja  Angelīna 
Krivošejeva, Kristiāna Zizlāne, Aleksejs Maliņš un Edijs 
Krivišs, bet ballē spēlēja Zintis Krakops. Rugāju novada 
domes vārdā sveicienus skolas beidzējiem teica deputāts, 
domes priekšsēdētājas vietnieks – Andris Leons. Viņš 
pasniedza arī domes naudas balvas Kristiānam Mārtuše-
vam, Kristiānai Zelčai, Artim Plešam, Inesei Losevai un 
Eduardam Plušam par labām un teicamām sekmēm, 
panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un spor-
ta sacensībās. A. Leons izteica aicinājumu absolven-
tiem mācības turpināt Rugāju novada vidusskolā. Di-
rektora vietniece mācību darbā Ilze Burka savā uzrunā 
minēja daudz labu vārdu par katru no absolventiem, jo 
klase bija tiešām zinoša un spējīga.

Vecāku vārdā emocionāli runāja Olita Loseva, bet 
prāvests Oļģerts Misjūns tālākajam dzīves ceļam absol-
ventiem deva Dieva svētību.  Svinībās izskanēja daudz 
pateicības vārdu, arī no absolventiem. Viņi pateicās 
gan skolai un tās kolektīvam – vadībai un pedagogiem, 

arī tiem, kuri vairs nevada mācību stundas skolā, savām 
audzinātājām, auklītēm, pavārēm, apkopējām, kurinātā-
jiem, saimniekam, gan tiem cilvēkiem un iestādēm, ar 
ko skolas gados ir nācies sadarboties - sporta treneriem, 
mūzikas skolas skolotājiem, prāvestam, Rugāju novada 
domei, izglītības pārvaldei, deputātiem, Lazdukalna pa-
gasta pārvaldei, Saietu namam, bibliotekārēm,  feldšerēm, 
pasta un veikala darbiniekiem, skolas autobusu šoferiem, 
privātmuzeja „Saipetnieki” saimniekiem, Rugāju novada

Turpinājums 13. lpp
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  Ir noslēdzies praktiskās darbības pirmais posms Mon-
reālas Latviešu sabiedriskā centra finansētā un Vīto-
lu fonda pārraudzītā  ekskursiju projektu konkursa 
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” posms Eglaines 
pamatskolā, jo mācību ekskursijā „Bijušais  - šodienas 
acīm” ir izbraukts un secinājumi apkopoti.  Ekskursijas 
pirmais pieturas punkts bija Oskara Kalpaka dzimtas atdu-
sas vietā – Visagala kapos. Ošupes pagasta gide Edīte Zalbe 
ļoti emocionāli stāstīja par Kalpaku dzimtu, Oskara Kalpa-
ka dzīves ceļu un vēsturiskajiem  notikumiem.
  Ekskursanti tika sadalīti 3 grupās un pa apli izgāja 3 dar-
ba stacijas, kur: 1. nodarbība bija par ierindas mācību pie 
profesionāla zemessarga, 2.  – tika  iepazīts Oskara Kalpa-
ka dzīves gājums pie vēstures skolotājas, bet 3. – saprasts 
„Liepsalu” māju atjaunošanas ceļš ar tur izvietoto akmeņu, 
celtņu stāstiem Ošupes pagasta gides Edītes Zalbes emo-
cionālajā nodarbībā.
     Kā trešais brauciena posms  bija  iepazīšanās ar LVM tū-
risma un atpūtas centru „Ezerenieki”. Skolēniem bija inte-
resanti klātienē apskatīties vietu, kurā notiek orientēšanās 
sacensības „Dēka” un skolotāju vasaras kursi, jo skola 
vairākus gadus darbojas  Mamasdabas programmā.  Atpū-
tas bāzē istabiņas un telpas iekārtotas atbilstoši meža tēmai  
un Mamasdabas programmas būtībai. Viss no dabīgā koka, 
pamatīgs un stabīls. Notiek jaunas ēkas būvniecība. Gides 
lomu pildīja centra dežurante, kura pacietīgi izrādīja tel-
pas, apkārni un atbildēja uz jautājumiem. Un tad laiks bija 
sātīgajām un garšīgajām z/s „ Klāni ” saimnieces Anitas  

Žeiveres gatavotajām pusdienām.   
    Litene bija nākamais mūsu brauciena pieturas punkts. 
Šeit mūs sagaidīja Litenes pamatskolas direktore, vēs-
tures skolotāja - Sarmīte Locāne, kuras stāstījums gan 
par 1941. gada notikumiem saistībā ar Latvijas armijas 
virsniekiem un viņu vasaras nometnes vietu,  gan par  
Litenes šodienu, pārliecināja, ka skolotāja runā no sirds, 
zin tik bezgala daudz par savas puses vēsturi un ir īsta 
entuziaste, Latvijas patriote. Šeit skolēni iepazinās ar 
Litenes mežos saglabātajām piemiņas vietām, apskatīja 
Latvijas armijas virsnieku vasaras nometnes atrašanās 

vietas un izvietojumu, godināja kritušos tagadējā atdusas 
vietā - Litenes kapos. Gide – skolotāja Sarmīte skolēnu uz-
manību prata noturēt un ieinteresēt visu ekskursijas laiku. 
Litenes skolas komplekss un ar to saistītā bagātīgā vēsture 
pagātnē un mūsdienās ļāva skolēniem pārdomāt savu at-
tieksmi ikdienā.

Pirms mājupceļa apstājāmies Balvos  pie „Staņislava” 
pieminekļa, kur notika pārdomu un ekskursijas kopsavil-
kuma  brīdis, kā arī vēstījums skolēniem par Latvijas vēs-
turi tieši kā mācību riekšmetu skolā, ko ar lielu atbildību 
un skolēniem saprotami izstāstīja  Bērzpils vidusskolas vēs-
tures skolotāja Anita Stepanova. 

Veicot aptaujas anketu apkopojumu, noskaidrots, ka 
skolēnu vērtējums ir pozitīvs, ekskursija ir patikusi, viņi 
izsaka vēlmi doties tālāk šīs ekskursijas turpinājumā. Au-
tobusā  jutušies tīri omulīgi, jo pie stūres uzticams šoferis 
– Jānis Lesnieks, bet gides pratušas gan humora dzirksti ie-
mest stāstījumā, gan likt aizdomāties par laimīgo šodienu, 
raugoties no pagātnes vēsturiskajiem notikumiem.

Bērni atceras daudzus faktus, arī ētiskos momen-
tus, piemēŗam, stāstu par Visagala kapos nolaupīto un 
metāllūžņos nodoto pieminekļa lentu.  

Patika emocionālās un zinošās gides. Bērni ir sapratuši, 
ka ekskursijā redzētais un dzirdētais viņus ir izglītojis un 
tālāk noderēs mācību procesā. 

Turpinājums 14. lpp

Turpinājums no 12. lpp
un Bērzpils vidusskolu kolektīviem, tāpat izlaiduma svinī-
bu organizatoriem – 8.klases kolektīvam ar audzinātājām 
Violetu Dokāni un Rasmu Zušu.
  Minētajiem cilvēkiem kā absolventu sveiciens izskanē-
ja klarnetes skaņdarbs „Mazais ziediņš” Eduarda Pluša 
izpildījumā, bet saviem mīļajiem vecākiem absolventi 
dziedāja Vara Vētras dziesmu „Māmiņai”. Negaidītu, bet 
ļoti patīkamu pārsteigumu ar atcerēšanos par savu izlaidu-
ma dienu, savām trim audzinātājām un auklītei sagādāja 
bijusī Eglaines skolas skolniece Agnese Logina.  Protams, 
sirsnīgs paldies Agnesei par to! 

Pateicības vārdus jāteic arī mūzikas skolotājai Aija 
Ikstenai, kura veltīja savu enerģiju un laiku mācot dziedāt, 
skolotājai Irīnai Krivošejevai par svinību iemūžināšanu 
fotomirkļos, Jānim Rakstiņam par pasākuma apskaņošanu 
un Rugāju novada Domei par izlaiduma balles finansēša-

nu!                            
Absolventi ar savu vecāku atbalstu un gādību Eglaines 

skolai sarūpēja paliekošu dāvanu, kura priecēs ne tikai sko-
las saimi ikdienā, bet arī pašus skolas beidzējus, kad viņi 
iegriezīsies ciemos. Dāvinātie  skujeņi lieliski papildina 
skolas zaļo rotu.  Egli absolventi iestādīja  jau pagājušajā 
rudenī  izveidotajā septiņu egļu kolekcijas dobē pie ceļa, 
bet priedi – skolas iekšpagalmā, kā papildinājumu tur 
jau esošajiem skujeņiem. Tagad tikai atliek pašiem skolas 
beidzējiem sūtīt labas domas, lai kociņi pamatīgi iesakņo-
jas, aug un kuplo, atgādinot par to stādītājiem!

  Sakot paldies par sadarbību, sapratni, atbalstu, ierosinā-
jumiem, labajiem vārdiem, atsauksmēm, dāvanām,  ziedi-
em šajos gados - absolventu vecākiem, un ar vislabākajiem 

vēlējumiem tālākajās gaitās audzēkņiem, 
bijusī 9. klases audzinātāja Anita Stalidzāne.     

Mācību ekskursija 
„Bijušais  - šodienas acīm”
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Eglaines pamatskolas 9.klases kolektīvu tieši  pirms izlaiduma sagaidīja 
patīkams pārsteigums – iegūta godpilnā 2. vieta starp visām Latvijas 9. klasēm 
un uzaicinājums 12. jūnijā Rīgā piedalīties skolēnu sekmju vērtējumu progresa 
konkursa „Mēs varam labāk !” noslēguma pasakumā, ko jau trešo gadu kopīgi 
rīko izglītības portāls „ E-klase” un laikraksta „Diena” pielikums „Skolas Die-
na”. 

Konkursā kopumā piedalījās 5483 klases, kuras bija pārvarējušas konkursa kva-
lifikācijas kārtu, kurā klases vidējai atzīmei bija jābūt vismaz seši. Konkursa būtība 

– panākt vislielāko sekmju progresu, salīdzinot klases vidējo atzīmi pirmā semestra noslēgumā un otrā semestra beigās.  2013./2014.
mācību gada konkursa noslēguma pasākums notika Kino Ctadele, kur bija uzaicinātas 27 klases - pirmo trīs vietu ieguvējas katrā 
klašu grupā no 4. klases līdz 12. klasei. Pasākumu vadīja mūziķis Gustavo jeb tagad – Arstarulsmirus, apsveikuma uzrunas teica gan  
„E-klases” redaktore Dita Lapsa, gan „Skolas dienas” redaktore Diāna Kārkliņa. Visi klašu kolektīvi tika pie vērtīgām balvā.

Mūsu klasei dāvanā Latvijas Dabas muzeja apmeklējums un 3 stundu atpūta slēpošanas bāzē  „Žagarkalns”, kā arī katram apbal-
vošanas pasākuma dalībniekam bija iespēja mieloties ar konkursa atbalstītāju – FF Foods, Zaķumuižas minerālūdens, Maxima, Fazer 
- sarūpēto cienastu. Noslēgumā visi kopā noskatījāmies filmu „Melnā feja  Malefisenta”.    Rugāju novada Eglaines pamatskolas, nu jau 
bijušais, 9. klases kolektīvs priecājas par iegūto  balvu un pateicas novada domei un deputātiem par dāvāto iespēju izbaudīt klātienē 
šī pasākuma pozitīvo gaisotni un emocijas, kā arī paldies skolas vadībai par atbalstu.  

Vēl klasei  priekšā kopīgā  plānošana par iegūto dāvanu izmantošanu, bet pārējiem skolas biedriem vēlējums – nākamajā mācību 
gadā droši iesaistīties šajā konkursā un nopietni  pacīnīties par savu sekmju uzlabošanu, jo tas ir to vērts!   

Teksts, foto:  Anita Stalidzāne

Necerēts   panākums   e-klases   konkursā:  
 „ MĒS  VARAM  LABĀK ! ”

Komisija skolā no Rīgas ierodas īsi pirms vieniem, jo katra skola, kura  
jau ieguvusi Latvijas Ekoskolas nosaukumu un Zaļo diplomu  jeb serti-
fikātu, ir tiesīga pieteikties uz nākamo pakāpi – Starptautiskās Ekosko-
las nosaukumu un tā apliecinājumu – Zaļo Ekoskolu karogu. Tāpēc uz 
skolu ierodas Latvijas Vides fonda komisija, kura uz vietas skatās skolas 
veikumu, runājas ar ekopadomes skolēniem, skolas vadību, skolotājiem, 
uzdod jautājumus. 

Pie mums ieradās Inese Liepiņa, kura darbojas arī Bērnu Vides skolā, 
Mārtiņš Knite, kurš pārstāv arī atbalsta platformu Ekoprieks un Latvi-
jas Ekoskolu programmas koordinators Daniels Trukšāns.  Komisija tika  
uzņemta skolas mazajā zālītē, kas bija iekārtota atbilstoši tēmai – izlikti gan 
dokumenti, gan citi apskatāmi materiāli un sagatavotas prezentācijas jeb 

apliecinājumi padarītajam. Vides fonda komisiju sagaidīja skolas Ekopadomes darbīgāko skolēnu pārstāvji – Agnese Ikstena, Kerija 
Jansone, Gunita Pedele, Amanda Tutiņa, Elīna Burka, Emīls Plušs, Rūdis Kikusts, Anda Laganovska. Skolas  Eko darba koordina-
tores skolotājas Ivetas Usenieces  vadībā šie skolēni,  atbilstoši kritērijiem,  sagatavoja plašu skolā  eko programmā padarītā  apskatu 
un to prezentēja komisijai. Kopā ar vērtētājiem skolēni izgāja ekskursijā gar materiālu galdiņiem, demonstrēja tur uzlikto uzskati 
un komisijas locekļus iesaistīja  spēlē „ Atpazīsti Eko tēmu !”. Tā kā vizītes dalībnieki parādīja teicamas zināšanas spēlē, tad godam 
bija nopelnījuši balvas – oriģinālos skolotajas Ivetas Usenieces noformēšanas pulciņa apsveikumus un vietējā bitenieka Aleksandra 
Lesnieka dravas svaigo medu! Komisija apskatījās arī skolas apkārtni.                                                                                                         

Tagad atliek līdz septembrim pacietīgi gaidīt komisijas vērtējumu, aizbraukt augustā pēc zināšanām jaunajam darba cēlienam 
uz Ekoskolu Vasaras forumu Priekuļos  un tad, pozitīva atzinuma gadījumā,  svinīgajā apbalvošanas pasākumā Rīgā saņemt Zaļo 
Ekoskolas karogu. Ļoti ceram, ka jaunajā mācību gadā Rugāju novada vidusskola arī pievienosies Ekoskolu programmai, jo darboties 
kopā būs daudz interesantāk !

                                                               Teksts, foto: Skolotāja Anita Stalidzāne

Eko skolu vērtēšanas komisijas vizīte

Turpinājums no 13. lpp
Tāpat ir atzīts, ka ekskursijas beigās bērni jau jutušies 

noguruši, kāds vēlējās, lai būtu  bijusi kāda izklaide. Daudzi 
saprata, ka vēsture ir nopietna būšana, taču cilvēki arvien 
visās dzīves situācijās ir atraduši sev iedvesmas avotus, ir 
bijuši ar humora izjūtu.

No saņemtā 400 eiro lielā finansējuma, projektā vēl neap-
gūti palikuši 93.40 eiro, kuri tiks izmantoti nākošajās aktiv-
itātēs setembrī. Vasaras periodā vēl tiks strādāts ar skolēni-
em pie  prezentācijas sagatavošanas par ekskursijā redzēto, 
lai ar tās palīdzību varētu uzstāties Vanadzēnu 15. salido-
jumā augustā Vectilžā un rudenī savā un kaimiņskolās. 

Turpinās darbs pie projekta nākošo posmu sagata-
vošanas, jo vēl nepieciešams saplānot, izsludināt un noor-
ganizēt starpnovadu  konkursu un noslēguma konferenci  
vanadzēniem par pulkveža Oskara Kalpaka personību un 
1941. gada Litenes traģiskajiem  notikumiem, ar konkur-
sa dalībnieku kopīgu noslēguma konferenci Rugāju no-
vada Eglaines pamatskolā. Gaidāma  vēl arī Latvijas Kara 
muzeja izbraukuma nodarbība „ No Lāčplēša leģendas līdz 
Lāčplēša ordenim ”. 

Teksts, foto:  Projekta realizētāja Anita Stalidzāne
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Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2014.gada janvāra līdz 31.maijam:
•	  GMI(pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai)-4256,00 euro
•	  Dzīvokļa pabalsts(kurināmā iegādei I gr.inv., vientuļie pensionāri) – 1880,00 euro
•	  Pabalsts veselības aprūpei – 6135,00 euro
•	  Pabalsti ēdināšanai(brīvpusdienas) – 17817,00 euro
•	  Pabalsts bāreņiem – 1731,00 euro
•	  Pabalsts audžuģimenēm – 572,00 euro
•	  Bēru pabalsti – 1725,00 euro
•	  Dzimšanas pabalsti – 1558,00 euro
•	  Pabalsts veicot sabiedriski derīgo darbu – 1083,00 euro
•	  Pārējie pabalsti – 1401,00 euro (ārkārtas situācijas, politiski represētās personas 

pabalsts, pēc soda izciešanas pabalsts)
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2014.gadam – 77000,00 euro.
Izlietotie līdzekļi – 38158,00 euro.
2014. gadā Rugāju novada Sociālais dienests piedāvā novada iedzīvotājiem saņemt ne 

tikai sociālās palīdzības pabalstus, bet arī sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas, 
kā arī organizē dažādas aktivitātes.

Gada sākumā notika sveču marmorēšanas darbnīca ģimenēm Lazdukalna pagastā.
Vecākiem kopā ar bērniem bija iespēja iemēģināt rokas sveču marmorēšanā un kopā 

jauki pavadīt laiku. Krāsainās sveces vēlāk varēja izmantot kā skaistas dāvanas mīļiem 
cilvēkiem. Pagājušā gada nogalē līdzīga darbnīca tika organizēta arī Rugāju pagastā, kad 
kopā gatavojām adventes vainagus.

No šī gada 17. februāra līdz 14. aprīlim Sociālais dienests organizēja 
atbalsta grupu pusaudžu vecākiem „CAP – Ceļvedis audzinot pusau-
dzi”. Uz atbalsta grupu bija pieteikušās astoņas mammas un viens tētis, 
par ko bija īpaši liels prieks, jo bija iespēja uzklausīt arī vīrieša viedokli 
par pusaudžu audzināšanu un grūtībām, ar ko nākas saskarties. Vecāki 
katru pirmdienu kopā ar sociālo darbinieci Gintu Švekeri pārrunāja 
lietas, kas pusaudžiem ir svarīgas šajā vecumposmā, kas ar viņiem 
notiek un kā veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, lai viņi 
varētu kļūt par nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem. Vecāki 
paši atzina, ka šādas nodarbības ļāva uzzināt daudz ko jaunu, dalīties 
pieredzē un uz jaunām zināmām lietām paskatīties citādāk.

Ir laba sadarbība ar novada izglītības iestādēm un skolotājiem, risinot 
dažādas sociālās problēmas, kas traucē izglītības ieguvei.

Šogad vairāk tiek akcentēta senioru iesaistīšana sabiedriskās aktivitātēs. Katra mēneša pirmajā otrdienā notiek novada 
senioru tikšanās, kad ir iespēja pārrunāt jaunākās idejas, kā dažādot senioru ikdienu.

Sirsnīgs paldies tiem Rugāju novada iedzīvotājiem, kuri jau līdz šim ir iesaistījušies Sociālā dienesta aktivitātēs un ai-
cinām arī citus piedalīties un izmantot piedāvātās iespējas.

Vēlam visiem saulainu un pozitīvām emocijām pilnu vasaru!
      Teksts, foto: Sociālās darbinieces
Sociālā darbiniece Anita Everte atvaļinājumā no 25.jūnija līdz 22.jūlijam, klientus pieņems 2.jūlijā. Steidzamu jautājumu 

gadījumā klientus apkalpos Anita Gavare (tālr.26695251).

Informē sociālais dienests

Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas Alūksnes filiālē

 dokumentu noformēšana 
studijām no 7. jūlija 
līdz 15. augustam!

Studiju programmas: „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”, „Sākumskolas skolotājs ar 
tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”, „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”, 
„Cilvēkresursu/ Biroja administrēšana”, „Darba aizsardzība”, „Komercdarbības 
organizācija”, maģistrantūra „Organizāciju vadība”.

t.64381168, 26443798
e-pasts: aluksne@rpiva.lv
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Dažādi

Tā kā bite - cilvēks dzīvē šajā
Katru dienu rasu ziedos lūdz
atnāk saules ausma brīdī klusā
Un no Dieva ziediem patiesību plūc!
/Inese Tora/

Sirsnīgi sveicam Rugāju novada Rugāju vidusskolas pavāres 
Valentīnu Peismani un Ivetu Uršuļsku 

20 gadu darba jubilejā!
Lai saules stiprums Jums spēku dod, sirds īsto laimes atslēgu rod!

Sveic darba kolēģi:
Lilija, Valentīna, Imants

Piedāvātā atpūtas un izklaides programma
Rugāju novada svētkiem.„Saimnieks lūdza saiminieci”  2014. gada 24.- 26. jūlijā:

 
24.07. Novada svētku ieskaņu pasākums Lazdukalna saietu namā.
25.07. Parka estrādē Baltinavas teātra izrāde „Myižeigais žeņiks”, ieeja brīva.
26. 07. Novada svētku kulminācijas pasākumi:
•	 līdz novada svētkiem norisināsies konkurss  „Rugāju novada sakoptākā sēta 2014”.
•	 Iedzīvotāju iesniegto fotogrāfiju konkurss-izstāde „Rugāju novada cilvēks”, fotogrāfijas iesniegt līdz 11. 

jūlijam Jānim Rakstiņam.
•	 Plkst.  6:00 Makšķerēšanas sacensības Rugāju ezerā. Interesentus lūdzam pieteikties kultūras nodaļā līdz 20.07. 
•	 No plkst. 9:00 Saimnieku un saimnieču dienas tirdziņš Rugāju parkā ar mājražotāju produkciju, obligāta iepriekšēja pieteikšanās 

pie Mārītes Orniņas.
•	 No plkst. 10:00 notiks dažādas aktivitātes - sacensības: zirga pajūga jūgšanā, naglu dzīšana bluķī, piena kannu nešana, labākais 

siena vāla pļāvējs ar rokas izkapti. Aicinām pieteikties novada siera sējējus, lai novada svētku dienā varētu nominēt „Gardākā 
siera sējēju”, kurus noteiksim ar siera degustācijas palīdzību neatklājot siera sējēja vārdu un uzvārdu.

•	 No plkst. 8:00 Austrumlatvijas sacensības šaušanā Rugāju šautuvē, kur savus trāpīgos šāvienus mērķī raidīs mednieki no tuvākas 
un tālākas apkaimes.

•	 Plkst. 14:30 no DUS „Virši” Lauksaimniecības tehnikas parādes brauciens (lūgums padomāt par noformējumu ar pievienotiem 
sarkaniem akcentiem),  gājiens „Saimnieks lūdza saiminieci”no stāvlaukuma pie „Harmonijas” piedalās pašdarbības kolektīvi, 
novada iestādes un iedzīvotāji).

•	 No plkst. 11:00 Rugāju parkā piepūšamās atrakcijas bērniem, ūdensbumba, ūdens zābaki, sejas apgleznošana, burbuļmašīna, 
baloni ar hēliju.

•	 Sportiskas aktivitātes: no plkst. 10:00 Orientēšanās sacensības Rugāju ciemā. No plkst. 12:00 Basketbols Rugāju stadionā.
•	 Iedzīvotāju iesniegto fotogrāfiju „Rugāju novada cilvēks” izstāde Rugāju parkā.
•	 Vizināšanās zirgu pajūgā.
•	 Plkst. 17:00 Profesionālu mākslinieku koncerts Rugāju estrādē - dzied un muzicē Nacionālā teātra aktieri Dita Lūriņa-Egliena, 

Mārtiņš Egliens, Karīna Tatarinova, Mārcis Manjakovs, ieeja brīva.
•	 Plkst.19:00 Konkursu „Rugāju novada sakoptākā sēta 2014”, fotokonkursa „Rugāju novada cilvēks” dalībnieku sumināšana
•	 No plkst.  22:00 Lustīga Zaļumballe, spēlē „Zaļā gaisma” un „Galaktika”, ieeja brīva.
Mobilie tālruņi uzziņām 28384855, 27801493, 26187668

Jaukus un saulainus svētkus visiem kopā, kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne                                       

Lai Jūsu mazā meitenīte
Ir kā saules purenīte.

Izaugs liela, tad būs viņa
Saules takas mijējiņa.

Laimes vēlējumi Valerijam Jegorčenko un 
Elīnai Aļbrehtei meitiņu Keitu auklējot.

Vissiltākie sveicieni Jānim 
Spīčam un Līgai Strazdiņai-
Spīčai, meitiņu Esteri 
audzinot.

Rugāju novada dome Skujetnieku bērnu vecāki Sirnīgi pateicas novada domei, 
organizētājai Anitai Gavarei, šoferim Valdim Blūmam,

 par organizēto braucienu uz Tuberkulozes un plaušu 
slimību centru!


