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Ir 12. marta rīts,  Rugāju tau-
tas nams pielīst ar jautrām 
un patīkamām bērnu čalām. 
Aktīva rosība notiek visās tel-
pās. Lielajā zālē skan mūzikas 
skaņas kādai dziesmai, vēl pa 
vidum dzirdam ieskanamies klavieres, 
kuras skolotāja Aija Ikstena  un Velga 
Smoļaka skandina ar savām prasmīga-
jām rokām. Kopā ar viņām mazi dzie-
doši bērneļi, ansamblis „Tonis” un 
vokālisti,  kuri no rīta labākam skanē-
jumam ievingrina savas balstiņas. 
Skaņu un gaismu operators Ervīns 
Šaicāns ir patīkami noraizējies, pār-
bauda dažādo gaismu iespējas uz 
skatuves, veselu septiņu mikrofonu 
skanīgumu un to statīvu augstumus, 
jo nekas nevar noiet greizi, 
visam jābūt augstā līmenī. Mazajā 
zālē notiek aktīva rosība - tur bērni 
kopā ar vecākiem un bērnudārza 
audzinātājām ģērbjas un pucējas 

ilgi  gaidītajam notikum-
am. Muzeja telpās bērnu 
deju kolektīvs „Ķipariņi”, 
vecāki un vadītāja Lucija 
Bukšu ģērbj skaistos tautu 
tērpus, sien pastaliņas un 
pin matos skaistas lentes. 
Kultūras nodaļas vadītājas 
kabinetā pasākuma tēlam - 
Lielajam Cālim- gatavojas 
Santa Pērkone. Ierodas uz-
runātā žūrija: jauktā kora 
diriģents Pēteris Sudarovs, Rugāju 
novada domes priekšsēdētāja Sandra 
Kapteine, bērnudārza audzinātāja un 
mūzikas skolas absolvente Inga Garā.                                                     

Lielajā zālē pildās skatītāju un līdz-
jutēju rindas. Žūrija ieņem vietas pie 

galdiņa. Tūlīt, tūlīt sāksies Rugāju 
novada mazo vokālistu konkurss 
- koncerts „Cālis - 2014’’. Skan 
dziesma „Cāļus skaita rudenī” un 
Lielā Cāļa pavadīti zālē ienāk 10 
mazie dziedātāji, kuri šodien kāps 
uz skatuves un rādīs ko pa ziemu 
ir iemācījušies. Skatītāji viņus 
uzņem ar ovācijām un smaidiem.
Konkursantus sveic domubiedri 
un draugi, ansamblis „Tonis” un 
pirmsskolas bērnu koris ar savām 

jaukajām dziesmām 
par māmiņu, par 
saulīti. Kad drosmei 
spēks sasmelts un ka-
trs dalībnieks izlozē-
jis uzstāšanās secību, 
konkurss var sākties. 
Un nu tik iet vaļā cita 
dziesmiņa par citu 
jaukāka un skaistāka, 
ko sagatavojuši ma-
zie cālēni. Atliek vien 
priecāties ar kādām 
patīkamām, patiesām 

emocijām bērni katrs izdzied savas 
sagatavotās dziesmiņas, par saulī-
ti, par cālīti, par sevi, par  lietutiņu, 
sniedziņu un daudzko citu. Mūsu 
mazie vokālisti: Andris Anckins, Līga 
Tūmiņa, Kārlis Anckins, Gerda Siet-
niece, Marta Kočāne, Ralfs Everts 
Leons, Sanija Kupča, Elizabete Bre-
zinska, Elvita Romanovska, Angelī-
na Krivošejeva ir mūsu novada jauk-
ie un mīļie dziedātāji, kuri ar savām 
balsīm un dziesmām pieskandinās un 
kuplinās ne vienu vien pasākumu no-
vadā un ārpus tā. Lai viņiem veicas!

                                                                   
Teksts, foto: Gunta Grigāne

Turpinājums 16. lpp

Uz skatuves uzstājas dziedošie „Cālīši”
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Rugāju novada domes 2014. gada 20. marta sēdē tika apstiprināts Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts 
ar uzturēšanas klasēm vasaras sezonā (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) un ziemas sezonā (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim).  
To paredz  09.03.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 
prasībām un to izpildes kontroli”.

Pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti. Saskaņā ar šiem 
noteikumiem, Rugāju novada pašvaldības autoceļiem jāpiemēro C un D uzturēšanas klases, jo:

• C klasi nosaka, ja vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu skaits diennaktī) – no 100 līdz 499, D  
klasi – mazāk par 100;

• pašvaldību autoceļiem, pa kuriem nenotiek regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem, nosaka D uzturēšanas 
klasi. 

Katrai uzturēšanas klasei arī tiek piemērotas prasības, piemēram:

Prasības C
 uzturēšanas

 klase

D 
uzturēšanas 

klase
Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega (laiku autoceļa brauk-
tuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz 
brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega)

18 stundas Netiek normēts
(attīra no sniega līdz 4 reizēm sezonā, 

atkarībā no sniega daudzuma)

Grants segumu profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi 
pēc atkušņa.

līdz 10. 
maijam

Netiek normēts

Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās Jā Netiek normēts
Visas prasības attiecībā uz ceļu uzturēšanu vasaras un ziemas sezonā var apskatīt  augstāk minētajos Ministru kabineta 

noteikumos. 

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa

Priekšsēdētājas sleja
Sveicu Jūs visus, pavasarim 

atnākot! Sniegpulkstenīšu  
trauslie ziedi, strazdu dzies-
mas, garāki rīta un vakara 
gaismas mirkļi apliecina, 
ka pienācis pavasaris. Šo-
gad neierasti savādāks, bez 
plūdiem, kūstošām sniega 
kupenām.

Aizvadītajā mēnesī ritē-
ja ierastie darbi, jopro-
jām turpinās celtniecības 

darbi Rugāju sociālās aprūpes centrā. Tā kā nedaudz tiks 
paplašināta skatuve Rugāju estrādē, tad notika sagata-
vošanas darbi tās rekonstrukcijai - bojāto koku izzāģēšana, 
no kuriem tika sagatavota malka. Noslēgusies iepirkuma 
procedūra un tuvākajā laikā sāksies siltināšanas darbi no-
vada vidusskolā. Rugāju novada vidusskolā un Eglaines pa-
matskolā uzsācies darbs skolu akreditēšanā.

Patīkami, ka šogad daudz skolēnu piedalās starpnovadu un  
valsts olimpiādēs, tiek uzrādīti labi rezultāti, par ko paldies 
audzēkņiem un pedagogiem.

 Novadā notikuši daudz dažādi pasākumi, esam izdzīvo-
juši daudz skaistu, kopīgu atpūtas mirkļu - 1. martā mūsu 
novada vidusskolas abiturienti saņēma žetonu,  piederības 

zīmi mūsu novadam un savai skolai. Esam kopā nosvinējuši 
8. marta svētkus, kad ikviena dāma, kas ieradās Lazdukalnā, 
jutās īpaša un gaidīta - tika pagodināta ar ziedu un skaistu 
koncertu. Šomēnes skatītājus priecēja Baltinavas teātra ak-
tieri ar 2 izrādēm, mazie novada cālēni sacentās dziesmu 
izpildīšanā.

Nepatīkamu pārsteigumu atnesa marts novada vidusskolā. 
Jau gandrīz nepilnu mēnesi līdzcilvēki pārdzīvo līdz ar tu-
vajiem  cilvēkiem un lūdzas par mūsu novada viduskolas 
direktorītes Ineses veselību.  Neviena diena no 1. marta nav 
pagājusi, kad kāds iedzīvotājs nepajautātu, kā jūtas Inese. 
Turies, Tu esi stipra! Mēs  sūtām Tev labas, gaišas domas, 
vislabākos vēlējumus!

Šis gadījums liek aizdomāties, ka nekas dzīvē nav svarīgāks, 
par cilvēka veselību!

Ir gavēņa laiks, kad ir mirklis piestāt un padomāt par sevi, 
savu veselību, sakopt apkārtējo vidi, lai ar gaišām domām 
varētu gaidīt pirmos pavasara svētkus - Lieldienas.

Izbaudiet skaisto gadalaiku - pavasari, kad zemes spēku 
var uzņemt no spēcinošas bērzu sulas glāzes, priecāties par 
pirmo pavasara puķu košajiem ziediem, putnu dziesmām.
Uz tikšanos – sulu mēnesī!

Sandra Kapteine

Domes ziņas Pašvaldības autoceļu uzturēšana
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Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts 
ar uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonai
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Rugāju novada domes priekšsēdētāja                                                S. Kapteine

Domes sēžu lēmumi
Rugāju novada domes 2014.gada 20. marta sēdes lēmumi

Deputāti nolēma iecelt Rugāju novada pašvaldības policistu 
Mārtiņu Stemperu Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu 
konsultatīvās komisijas sastāvā.

Par pašvaldības zemes nomu
Tika nolemts slēgt zemes nomas līgumu ar Laimoni Vītolu; 
Pēteri Mārtužu; Jāni Gaili, par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības  iznomāšanu. 

Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām 
Tika nolemts mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
3874 001 0024, platībā – 10.0 ha, lietošanas mērķi; mainīt zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0018, platībā – 5.0 ha, 
lietošanas mērķi.

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu
Deputāti nolēma no nekustamā īpašuma „Pustoškas” atdalīt 
zemes vienību un piešķirt nosaukumu „Mežpils1”; no nekus-
tamā īpašuma „Arkuri” atdalīt zemes vienību un piešķirt nosau-
kumu „Smilšukalns1”.

Par adrešu datu sakārtošanu
Tika apstiprinātas 30 adreses Rugāju novadā; dzēstas tika 2 
adreses.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
Deputāti nolēma apstiprināt SIA „Metrum” izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ezermaliņa”.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 
Tika  nolemts atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamajam īpašumam „Strautiņi”; apstiprināt darba uzdevu-
mu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam 
„Strautiņi”.

Par Rugāju novada pašvaldības autoceļiem
Deputāti apstiprināja Rugāju novada pašvaldības autoceļu un 
ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm vasaras sezonai (no 1. aprīļa 
līdz 31. oktobrim) un ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. 
martam).

Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektu 
konkursā

Domes sēdē tika lemts atbalstīt Izglītības pārvaldes iniciatīvu 
Rugāju novada pašvaldībai piedalīties Izglītības un zinātnes 
ministrijas organizētajā projektu konkursā „Sporta inventāra 
iegāde vispārējās izglītības iestādēs”. Nodrošināt projekta līdzfi-
nansējumu EUR 5065.86 (pieci tūkstoši sešdesmit pieci euro, 86 
centi) no pašvaldības 2014. gada budžeta.

Par ilgtermiņa aizņēmumu KPFI projekta īstenošanai
Lai nodrošinātu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) 
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkās”, īstenošanu, lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņē-
mumu 151 320,31 EUR (viens simts piecdesmit viens tūkstotis 
trīs simti divdesmit euro, 31 cents) no Valsts kases uz 20 gadiem 
ar atbilstošā termiņa noteikto aizņēmuma procentu likmi. 

Par sociālā pabalsta piešķiršanu Inesei Feldmanei 
Tika nolemts piešķirt pabalstu Inesei Feldmanei EUR 1174,81 
(viens tūkstotis viens simts septiņdesmit četri euro un 81 cents) 
apmērā.

Par Rugāju novada pašvaldības ceļu un ielu fonda 
izlietošanas programmu

Deputāti nolēma apstiprināt Rugāju novada pašvaldības ceļu un 
ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014.-2016.
gadam.

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
Tika nolemts sagatavot atsavināšanai nekustamos īpašumus 
„Grodiņi” un „Lāčaunieki”. 

Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu 
Tika nolemts nodrošināt līdzfinansējumu Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras organizētajā atklātajā projektu 
konkursā.

Ar pilnu Domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties 
www. rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/Lēmumi
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SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ir apkopojusi savus 2013. gada finanšu rezultātus, kas rāda, ka aiz-
vadītajā gadā uzņēmuma darbība ir bijusi  veiksmīga. Ir paveikts milzīgs darbs – sakārtota slimnīcas infrastruktūra, 
atjaunota  slimnīcas aparatūra,  uzlabota darba vide personālam un uzturēšanās apstākļi pacientiem.

Tomēr  uztrauc  kāda biedējoša tendence – palielinās to pacientu skaits, kas ir izrakstīti no slimnīcas, nenorēķinoties 
par valsts noteiktajām pacientu iemaksām un līdzmaksājumiem. Ja 2012. gadā pacientu parādsaistības bija 40 000 EUR, 
tad 2013. gadā tās jau ir pieaugušas līdz 52 000 EUR. Slimnīcas ikdienas darbībā tā ir ļoti nozīmīga summa.  Tāpēc 
vēlamies vērsties gan pie pacientiem, gan pie pacientu piederīgajiem: ja neesat norēķinājušies ar slimnīcu par saņemta-
jiem pakalpojumiem, lūdzam to izdarīt. Norēķināties varat arī pa mazām summām, kaut vai ik mēnesi pārskaitot 10 
EUR. Norēķinus var veikt arī poliklīnikas vai uzņemšanas nodaļas kasēs. Ja stacionējoties jau zināt, ka būs grūti samaksāt 
pacienta līdzmaksājumu, iesakām laicīgi griezties pie slimnīcas sociālā darbinieka, kurš sadarbojas ar pašvaldību. Tāpat 
arī pastāv iespēja noformēt atlikto maksājumu, vēl ārstējoties slimnīcā.  Atgādinām, ka sakarā ar pāreju uz eiro, pacientu 
iemaksu apjomi nav mainījušies. 

Turpinoties šādai tendencei, slimnīcas administrācija apsver iespēju publiskot parādnieku vārdus presē un arī vērsties 
iestādēs, kuri veic saistību izpildi piespiedu kārtībā, kas sabojās kredītvēsturi, tādējādi, apgrūtinot jebkāda kredīta vai 
līzinga iegūšanu, kā arī procesam turpinoties, nāksies segt tiesu izdevumus. Slimnīca iedzīvotājiem, kuri ļaunprātīgi ne-
norēķinās,  būs spiesta atteikt plānveida medicīnisko palīdzību. Tāpēc lūgums visiem, kuri savās pastkastēs vai telefoniski 
būs saņēmuši  atgādinājumu par pacientu iemaksas samaksāšanu, veikt to nekavējoties.

Lūdzam visus parādniekus, kas tādu vai citādu apsvērumu dēļ nav samaksājuši pacientu līdzmaksājumu, un ir palikuši 
parādā slimnīcai,  atcerēties, ka  jūsu nesamaksātā pacienta līdzmaksājuma dēļ mūsu visu slimnīcai var tikt liegta iespēja 
iegādāties jaunu medicīnas iekārtu vai papildināt zāļu krājumus. Un kādā brīdi tas var būt kritiski!

Sargiet savu un savu tuvinieku veselību!
Telefons uzziņām par sava parāda lielumu:  64473713

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” administrācija

Pavasaris atklāj, kā suņu īpašnieki 
ievēro Ministru kabineta noteiku-
mus Nr. 266 „Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai pub-
liskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.

Rugāju novada dome atgādina, ka Min-
istru kabineta noteikumos ir paredzēts 

dzīvnieka īpašnieka pienākums savākt sava mīluļa ekskremen-
tus. Noteikumos teikts – ja īpašnieks vai dzīvnieka turētājs 
neievēro šos noteikumus, viņš tiek saukts pie administratīvās 
atbildības.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pants 
paredz, ka Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas 
un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu - izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīs-
simt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpa-
dsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez kon-
fiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai, ja to dēļ nodarīts 
fizisks vai materiāls zaudējums, - uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet juridiska-
jām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, kon-
fiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu — uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt 
euro, bet juridiskajām personām — no simt desmit līdz tūkstoš 
četrsimt euro, konfiscējot dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas!

Aicinām būt atbildīgiem un ievērot noteikumus!

Suņu īpašniekiem Latvijas Neredzīgo biedrības projekts
Šī gada 28. februārī Latvijas Neredzīgo biedrības 

Balvu teritoriālā organizācija no fonda „Ziedot” 
saņēma prieka vēsti par apstiprināto projektu „Esi 
aktīvs piedalies”. Šis jau būs otrais projekts, kurš tiks 
realizēts ar fonda atbalstu.

Projekta galvenie mērķi ir attīstīt cilvēku ar redzes 
traucējumiem sociālās iemaņas, iepazīstināt sabiedrību 
ar cilvēku radītajiem darbiem, veicināt dažādu sabie-
drības grupu izpratni par cilvēka ar redzes traucējum-
iem ikdienu.

Realizējot projektu apgūsim dažādas sociālās prasmes 
kolāžu veidošanu, lietišķo etiķeti, vizuālā tēla piln-
veidošanu, komunikācijas un sevis pasniegšanas un 
uzstāšanās auditorijas priekšā prasmes.

Tā kā cilvēki ar redzes traucējumiem ir radoši un aktī-
vi  - veidosim ceļojošo izstādi, kura būs redzama Balvu, 
Alūksnes, Apes, Gulbenes, Viļakas, Rugāju un Baltina-
vas novados. Izstādē būs redzami vaļasprieki, ar kuri-
em cilvēki aizpilda savu brīvo laiku, kā arī gūst peļņu.

Projekta noslēgumā tiksimies starptautiskajā baltā 
spieķa dienā 15. oktobrī Balvos, kur svinīgā gaisotnē 
izvērtēsim projektā paveikto un gūto pieredzi. Latvijas 
Neredzīgo biedrības Balvu teritoriālā organizācija aici-
na ikvienu interesentu iesaistīties biedrības aktivitātēs, 
lai gūtu iespēju interesanti un lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku!

Mūs var atrast un satikt katra mēneša pirmajā pirmdi-
enā Balvos Brīvības iela 47, otrais stāvs 48, 49 kabinets. 
Katra mēneša pirmajā trešdienā Alūksnē Dārza iela 8A.

Aktuāli iedzīvotājiem Informē „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
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  Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likumu un Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, 
Rugāju novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņa Nr. 330 komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanos no š. g. 21. marta līdz 11. aprīlim plkst. 15:00.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt:

• Rugāju novada domē pie sekretāres I. Briedes,
• Lazdukalna pagasta pārvaldē pie Z. Ančas,
• CVK mājaslapāwww.cvk.lv, sadaļā: Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014/
Tiesību akti, instrukcijas, veidlapas.
  Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
 -reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 -ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
 -attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
  Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai at-
tiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt 
ne vairāk kā septiņus kandidātus.
  Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju, kurš prot latviešu valodu; kuram ir vismaz vispārējā vidējā 
izglītība; kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai; 
kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts; kurš nav citas 
vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.  Pieteikums iesniedzams attiecīgai vēlēšanu komisijai. 
Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, 
tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.
  Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs 
instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas in-
strukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu 
aizsardzības likumam.
  Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē attiecīgā vēlēšanu komisija. Vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst 
šajā instrukcijā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Ievēlēti ir tie kandidāti, kas saņēmuši vis-
vairāk balsu, turklāt, balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūtu balsu vairākumu. Balsīm 
sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.
  Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus attiecīgā vēlēšanu 
komisija.

Rugāju novada vēlēšanu komisijas tālruņi: priekšsēdētājs I. Briedis, t.nr. 29450452, sekretāre L. Kravale, t.nr. 27818471

Rugāju novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Imants Briedis.

Izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju 
locekļu kandidātu pieteikšanos

JLKK pirmā sanāksme
Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā 

komisija tika izveidota ar mērķi veicināt pašvaldības dar-
ba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, veicinot jauniešu 
iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedris-
kajā dzīvē.

Š.g. 5. martā Rugāju novada domē notika novada 
pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas (turp-
māk tekstā JLKK) pirmā sanāksme. 

Komisiju uzrunāja RN domes priekšsēdētāja Sandra 
Kapteine un sveica JLKK ar darba uzsākšanu, iedrošināja 
uz radošu darbu.

Darba kārtībā tika skatīti šādi jautājumi:
1. Par Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu kon-

sultatīvās komisijas darbības uzsākšanu un turpmākajiem 
pasākumiem. 

2. Par Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas priekšli-
kumiem pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai un jau-
natnes politikas pilnveidei.

3. Par konkursu „Rugāju novada Jaunietis 2014”.
Jaunizveidotās Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lie-

tu konsultatīvās komisijas  sastāvs:
Turpinājums 8. lpp
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- Komisijas priekšsēdētāja - Līga Kravale, Rugāju novada jaunatnes lietu koordinatore.
- Komisijas vietniece -  Jolanta Ikstena, Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotāja.
- Komisijas locekļi: Olita Loseva, Rugāju novada domes deputāte; Biruta Berkolde, Rugāju novada Izglītības pārval-

des vadītāja; Maruta Paidere, Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra koordinatore; Laura Kļaviņa, Rugāju novada 
pašvaldības teritorijas plānotāja; Anita Everte, Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja; Liene Pipure, Rugāju novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; Margita Štāle - Krēmere, biedrības „Jau-
natne lauku attīstībai” valdes priekšsēdētāja; Gita Daukste, Rugāju no-
vada vidusskolas pārstāvis; Kristiāna Zizlāne, Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas pārstāve; Mārtiņš Stempers, Rugāju novada pašvaldības 
policijas priekšnieks /JLKK apstiprinās domes sēdē martā/. Komisijas 
sekretāre - Inita Briede, Rugāju novada domes sekretāre.

Par jaunatnes politikas, jaunatnes lietu, jauniešu centra darbu, darba 
plānojumu  informēja RN jaunatnes lietu koordinatore L. Kravale. 

Sanāksmes laikā norisinājās diskusijas par priekšlikumiem pašvaldības 
darba ar jaunatni īstenošanai un jaunatnes politikas pilnveidei, tika iz-
teikti vērā ņemami ieteikumi, padomi, idejas: 

• izzināt jauniešu skaitu, kuri beiguši skolu, vai nemācās dažādu 
iemeslu pēc un veikt aptauju par viņiem interesējošām tēmām;

• par apmācībām, kādas varētu organizēt, lai iesaistītos interesenti;
• padomāt par iniciatīvu projektiem, kurus varētu izsludināt pašvaldība;
• par iespējām organizēt darbu vasarā jauniešiem par samaksu, kā arī brīvprātīgā darba sekmēšana;
• par novada jauniešu vecuma robežu neuzskatīt 13-25 gadi, bet līdz 30 gadiem;
• veidot draudzīgākas attiecības starp novada skolām;
• sakopšanas talku organizēšana ārpus Lielās talkas aktivitātēm;
• sporta aktivitāšu dažādošanai – velosipēdu ceļa izveidei, nomas inventāra iegādei meklēt iespējas piesaistīt pro-

jektu līdzekļus.
Tika skatīts, apspriests konkursa „Rugāju novada Jaunietis 2014” nolikuma projekts, veikti labojumi, nobalsots par 

projekta iesniegšanu domes deputātiem apstiprināšanai un konkursa izsludināšanai. 
JLKK darbu ir uzsākusi. Lai izdodas mums un Jums! 

Teksts, foto: L. Kravale
Rugāju novada jaunatnes lietu koordinatore

„Lielā Talka” šogad norisināsies 26. aprīlī. Līdztekus ap-
kārtējās vides sakopšanai un labiekārtošanai, ar vadmotīvu 
„Tīra Latvija sākas Tavā galvā!” šogad Lielā talka atgādi-
na, ka „TĪRA BALTIJAS JŪRA SĀKAS TAVĀ VANNAS 
ISTABĀ!”

„Ir gandarījums, ka gadu no gada samazinās savāk-
to atkritumu apjoms. Tas nozīmē, ka arvien vairāk va-
ram pievērsties vides labiekārtošanas un apzaļumošanas 
darbiem, šogad arī Baltijas jūrai. Tīra Baltijas jūra sākas 
mūsu ikviena vannasistabā! Pavērtējot, ko mēs pa kana-

lizācijas caurulēm aizska-
lojam uz jūru, aicinām 
pamainīt savus ikdienas 
paradumus, samazinot, 
piemēram, sadzīves ķīmi-
jas lietošanas apjomus. 
Mazie ikdienas darbiņi, 
dara lielas lietas!” aicina 
Lielās Talkas vadītāja Vita 
Jaunzeme.

Gatavojoties šī gada 
talkai, ar organizatoriem 

tikās arī Valsts prezidents Andris Bērziņš, lai, kā Lielās 
Talkas patrons, sniegtu savu redzējumu un pārrunātu 
talkas norises plānus un ieceres. Valsts prezidents pauda 

gatavību piedalīties šī gada talkas darbos un izteica atbals-
tu pēdējo gadu laikā aizsāktajai virzībai uz labiekārtošanu, 
apzaļumošanu un vides uzkopšanu, arvien samazinoties 
atkritumu vākšanas apjomiem.

Gadu no gada plašumā vēršas arī „Lielās Talkas” Pa-
galmu sakopšanas kustība, kas noris jau ceturto reizi, un 
iedzīvotāji aktīvi iesaistās savu pagalmu labiekārtošanā. 
Jau pērn rudenī izsludinātajā konkursā pagalmu labiekār-
tošanai saņemti 18 pieteikumi, no kuriem jau izraudzīti 
trīs uzvarētāji. Pēc aktīva darba vairāku mēnešu garumā, 
jau aprīlī šie pagalmi pārvērtīsies, pateicoties „Lielā Talka” 
un „Rīga 2014” organizatoriskajam un finansiālajam at-
balstam, kā arī pašu iedzīvotāju iniciatīvai un līdzdalībai 
darbos.

„Lielā Talka” aicina ikvienu līdz 2018. gadam - Latvijas 100.
dzimšanas dienai - padarīt Latviju par tīrāko un sakoptāko 
vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot 
to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem la-
biekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

Ieteikumus par mūsu novada iespējamajām talkošanas 
vietām lūgums sūtīt uz e-pastu liga.kravale9@inbox.lv , vai 
zvanīt uz tālr. 27818471

Lielās Talkas koordinatore
Rugāju novadā L.Kravale

Par Lielo Talku



9©2014, Rugāju novada izdevums

03. 2014.____________________________________________________________________ „Kurmenīte”

„Nemeklēsim talantus, bet radīsim apstākļus 
to attīstībai!”

Atskatoties uz 
paveikto projek-
tā „Mūsdienīga 
skola Rugāju no-
vadā izaugsmei 
un konkurētspē-
jai” šī bija gal-
venā atziņa mūsu 
projekta darba 
komandai un 

dalībniekiem projekta noslēgumā.  Mūžizglītība visas 
dzīves garumā ikvienam novada iedzīvotājam ir mūsu 
novada recepte labākas dzīves radīšanā un vietējo resur-
su racionālā izmantošanā. Projekta īstenošanā gada lai-
kā ir iesaistījušies 352 novada iedzīvotāji gan apzinot un 
pielietojot savus radošos resursus personīgās karjeras 
attīstībā, gan uzņēmējdarbības prasmju praktiskā piln-
veidošanā. Šajā projektā skolas ir apzinājušās savu lomu 
un iespēju, lai skola darbotos kā  kopienas attīstības 
resurss iedzīvotāju labklājības veicināšanā.

Rugāju novada skolas pamazām pieņem jauno izglītības 
modeli  - veidojas par vietējās attīstības centriem. Darbojas 
kā izglītības iestādes, un papildus kļūst par daudzveidīgas 
izglītības centriem dažāda vecuma novada iedzīvotājiem, 
radot jaunas zināšanu un prasmju apguves iespējas, sek-
mējot dažāda vecuma novada iedzīvotāju izglītību, 
nodarbinātību un sociālos risinājumus, atklājot, izzinot un 
izmantojot mūsu pašu vietējos resursus.

Diemžēl, nupat atkal valstī ir izskanējušas satraucošas 
ziņas par  mazo lauku vidusskolu slēgšanu, to vidusskolu 
slēgšanu, kuras nav attīstības centros. Ja valsts politika ir 
vērsta uz absolūtu centralizāciju un skolu „optimizācija” 
ir paredzēta joprojām, tad mazajām lauku skolām pašām 
ir jākļūst par savas dzīves autoriem, skolas vadībai par 
uzņēmēju, kurš pats sev raksta biznesa plānu un modelē 
to, kamēr tiek līdz pozitīvam iznākumam, skolēniem par 
savas skolas patriotiem un pašvaldībai par sava novada 
īsteno saimnieku, iestājoties par savu skolu nākotni un at-
tīstību. Ir ļoti žēl, ka tik daudz enerģijas ir jātērē cīnoties 
ar ministrijām par skolas pastāvēšanu, tā vietā šo enerģiju 
varētu ielikt skolēnu un skolas resursu pilnveidošanā.

Projekta galvenais rezultāts ir sasniegts - Rugāju no-
vada vidusskola kā mūsdienīga  iespēju skola Rugājos 
un Eglaines pamatskola  – Lazdukalnā, atvērtas novada 
iedzīvotāju iniciatīvām un sadarbībai, veicinot izaugsmi un 
konkurētspēju. Skola, kas ir gaismas pils vietējā kopienā un 
ilgtspējīgas sabiedrības pamats, skola, kura vienmēr izstaro 
gaismu, kurai līdz vēlam vakaram ir gaiši logi. 

  Projekta gaitā ir notikušas sekojošas aktivitātes:
1. personīgās izaugsmes izglītojoši semināri ar netradi-

cionālu skatījumu uz tradicionālām vērtībām kā vietējo 
cilvēku pašapziņas celšanas aktivitāte;

2. organizējām radošās darbnīcas kā sociālo kontaktu 
biržas, apgūstot arvien jaunas prasmes ar ko varētu pelnīt 

naudu  iztikai, iesaistot arvien vairāk dalībnieku; 
3. ir organizēti 2 novada gadatirgi (pavasarī un rudenī) 

amatniekiem un pašu izaudzētā tirgošanai, tādējādi, veici-
not mazās uzņēmējdarbības attīstību novadā; 

4. organizēta novadā nebijusi aktivitāte, noticis konkurss 
uzņēmējdarbības uzsācējiem par grantu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, īstenoti seši projekti;

5. notikušas piecas „profesiju pielaikošanas” ekskursijas 
skolu jaunatnei.

Šajā projektā esam stiprinājuši skolu jaunatnes un vietējās 
kopienas iedzīvotāju karjeras zināšanas, aicinājuši karjeras 
konsultantus uz skolām, personības izaugsmes trenerus 
un veiksmīgus Latvijas cilvēkus dalīties ar mums savās 
zināšanās un pieredzē, kā nekļūdīties profesijas izvēlē un 
atrast personīgās veiksmes formulas. 

Lai turpinātos process „skola kā kopienas attīstības 
resurss”, resursu centra ilgtspējas nodrošināšanai izvei-
dota partnerība, piedaloties vietējām nevalstiskajām or-
ganizācijām „Mēs pasaulē”, biedrībai „Ūdensroze” , Rugā-
ju novada domei, biedrībai „Jaunatne lauku attīstībai”.   
Mums ir izdevies apvienot esošos nevalstisko organizāci-
ju, pašvaldības, pašvaldības iestāžu un vietējo iedzīvotāju 
resursus un tā rezultātā radīt pilnīgi jaunus.

Karjeras izglītība jeb profesijas izvēle. 
Aicinājām uz skolu jauniešu un vecāku karjeras in-

formācijas un konsultēšanas centra vadītāju Intu Lemešo-
noku. Visiem vidusskolas 9. klases un 12. klases audzē-
kņiem bija  pusotru stundu ilga konsultācija. Skolēni 
guva izpratni, ka nepieciešamo profesionālo prasmju ap-
zināšanās ir viens no karjeras veiksmes formulas stūrak-
meņiem. Otrs veiksmes formulas stūrakmens ir atbildes uz 
trim jautājumiem: ko es gribu?; ko es varu?; kā es to varu 
apgūt? Veiksmīgas karjeras izvēles pamatā ir savu vēlmju 
apzināšanās. Trešais solis ir vēlmju salāgošana ar iespējām: 
„Vai ratiņkrēslā sēdošs cilvēks varēs būt balerīna vai nē, bet 
viņš var būt lielisks personālvadības speciālists, dizaineris, 
arhitekts. Viņam vienkārši jāierauga, ko viņš var un kas 
viņam patīk,” skaidro I. Lemešonoka, piebilstot, ka cetur-
tais solis – izglītības un nepieciešamo prasmju gūšanas 
veidu izpēte – ir daudz vieglāks.

Radošās darbnīcas - neformālā izglītība.
Veicot novada iedzīvotāju aptauju gada garumā, esam 

atklājuši vienu no iedzīvotāju vājajiem punktiem – tā ir 
nepietiekoša karjeras izglītība un, bieži vien, tāpēc arī ne-
pareiza profesijas izvēle! Tas attiecas gan uz skolu jaunatni, 
gan uz studējošiem jauniešiem, un, izrādās, arī cilvēkiem 
brieduma gados. Ļoti svarīgi ir pašam izzināt un saprast 
sevi, veidojot elastīgu skatījumu uz dzīvi un savu karjeru 
visa mūža garumā. Tāpēc arī esam organizējuši projekta 
laikā 8 radošās darbnīcas, iesaistot  48 novada iedzīvotā-
jus mūžizglītības pasākumos, tos popularizētu novada 
iedzīvotāju vidū un veicinot arī skolas kā resursu centra 
atpazīstamību vietējā kopienā.

Turpinājums 10. lpp

Realizētā projekta izvērtējums
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Inovācija tradicionālajā mājturības apmācībā. 
Īstenojot radošo darbnīcu – tapošanu pieaugušajiem, 

kurā jaunās prasmes apguva  arī mājturības skolotāja 
Lolita Krēbse, radās ideja, ka 6. klases meitenes, kurām pēc 
mācību programmas jāmācās adīt cimdus, varētu tos ne-
vis adīt, bet tapot! Par projekta finansējumu tika iegādātas 
6 tapošanas ierīces. Septembrī, sākoties mācību gadam, 
meitenes ar prieku uzņēma ziņu, ka mājturības stundās 
ir ienākusi inovācija un cimdus viņas tapos! Un tā notika 
4 teorētiskās nodarbības un 12 prakstiskās. Meitenēm ta-
pošana patika, viņas atzina, ka ir vieglāk kā adīt. 

„Profesiju pielaikošana” – mācību braucieni.
Mācību braucienu nolūks ir  paplašināt skolēnu priekšsta-

tus par profesiju/amatu daudzveidību un sniegt 
informāciju par darba saturu un prasībām šajās profesijās 
vai amatos strādājošiem, kā arī radīt skolēnos interesi un 
vēlmi padziļināti pētīt darba pasauli un savas personīgās 
karjeras iespējas.

Klinta atzina: „Braucot mājās beidzot bija brīvs brīdis, lai 
pārdomātu piedzīvotos dienas notikumus. Sapratu, ka visi 
cilvēki, kurus bijām satikuši konsultēšanās nolūkos, savu 
darbu dara ar entuziasmu un prieku, jo viņu acīs bija redza-
ma tā īpašā prieka dzirkstelīte, kas ir redzama tikai laimīgu 
cilvēku acīs. Un laimīgi ir tie, kas savā dzīvē dara to, ko vēlās, 
nevis to, ko vēlās citi. Kas gan var būt labāks?”

Sociālās rehabilitācijas pasākums bērniem ar īpašām va-
jadzībām Eglaines pamatskolā „Kopā roku rokā”.

Metodiskā diena pedagogiem kopā ar viņu skolēniem 
(bērnu ar īpašām vajadzībām sociālo iemaņu loka un sas-
karsmes paplašināšanai nepieciešamie  rotaļu elementi).

 Šī gada tēma – bija „Sapņi”. Mērķis -  veicināt sadarbī-
bu starp vispārizglītojošām skolām, kuras īsteno kādu no 
speciālās izglītības programmām; radīt iespēju skolēniem 
ar īpašām vajadzībām prezentēt sevi ārpus savas skolas; ap-
mācības pedagogiem iekļaujošas izglītības aspektā. Pasā-
kuma pirmajā daļā skolēni sniedza priekšnesumus, otrajā 
- dažādas aktivitātes skolu un skolēnu saliedēšanai. Paralēli 
tam notika seminārs skolotājiem.

Šogad bija 90 dalībnieki, piedalījās 7 novadi. Rugāju no-
vads - abas skolas;

Baltinavas novads, Baltinavas vsk;
Balvu novads, Tilžas vsk;
Alūksnes novads, Liepnas internātpamatskola;
Gulbenes novads, Beļavas K. Valdemāra  pamatskola;
Kārsavas novads, Salnavas pamatskola;
Madonas novads, Kalsnavas pamatskola.
Jauniešu forums. 
Pirmo reizi Rugāju novada vidusskolā notika forums 

jauniešiem „Manas skolas nākotne manās rokās”. Forumā 
piedalījās 35 vidusskolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem. 
Foruma vadītājai Lindai Krūmiņai no Beverīnas novada 
izdevās jauniešus  ieinteresēt un  aktīvi līdzdarboties gan 
analizējot, kas skolā ir labs, gan to, ko nepieciešams mainīt 
un  kā to izdarīt pašiem skolēniem. Skolēnu atziņas foruma 
noslēgumā pārsteidza viņus pašus! Izrādās, ka pašu rokās ir 
tas, kā dzīvi skolā padarīt interesantu un nav jāgaida rīko-
jumi no skolas vadības, bet jāizrāda iniciatīva un ar savām 

idejām un priekšlikumiem pašiem ir jāiet pie direktores.
Foruma rezultāti ir izmantoti arī skolas pašvērtēju-

ma ziņojumā, kas ir neatņemama sastāvdaļa vidusskolas 
akreditācijai 2014. gadā.

Radošuma mājvieta - vizuālās mākslas kabinets. 
Radošumam kaut kur ir jāmājo un līdz šim mums, Rugā-

jos, nebija tādas telpas, kur izbaudīt mākslas tapšanas 
procesu. Kopš mums ir Radošuma klase skolā, nodar-
bības notiek daudz harmoniskāk, jo pati vide jau rosina 
uz radošumu. Esam iegādājušies 18 molbertus un skolēni 
ar prieku izvēlas zīmēt uz molbertiem, nekā vienkārši uz 
galda novietotas lapas.  Šeit notiek radošās nodarbības gan 
skolēniem, gan pieaugušajiem.

Projekta radošās idejas pārvērtušās par divām akre-
ditētām interešu izglītības programmām Rugāju novada 
vidusskolā, kurām par pamatu ir projektā paredzētās un 
izstrādātās idejas un programmas:

1) Lietišķās mākslas pulciņš „Vaļasprieku parks” 1 nodar-
bība nedēļā, vadītāja Iveta Useniece.

2) „Katrs bērns – mūziķis” pulciņš  1 nodarbība nedēļā, 
vadītāja Sanita Anckina.

Es ceru, ka iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” novada 
skolām un vietējai kopienai, mums visiem, ir  devusi iespēju 
saskatīt savas skolas kā īstas bagātību salas, kā vietas, kurās 
projektu pēc projekta ir uzkrāti resursi, ko var izmantot 
ikviens iedzīvotājs. Jo mūsdienīga skola ir draudzīga sa-
tikšanās vieta, kur kopā mācās un cits citu māca vecāki un 
bērni, dažādu paaudžu, interešu un pieredzes cilvēki, kur 
top apkārtnes labiekārtošanas projekti, tiek sperti pirmie 
soļi jauna biznesa uzsākšanā.

Esmu no sirds pateicīga novada sabiedrībai par atbalstu 
un iesaistīšanos skolu rīkotajās aktivitātēs. Mans īpašais 
paldies šī projekta darba grupai – Inesei Feldmanei, 
Ivetai Arelkevičai, Ingai Garai, Anitai Stalidzānei, Marutai 
Kalnējai, Ivetai Useniecei mazo projektu vadītājām -Laurai 
Kļaviņai, Margitai Štālei - Krēmerei, Sanitai Anckinai, kā 
arī ikvienam, kurš ar padomu, vai  interesi ir  pievienojies 
projekta aktivitātēm. Kopā mēs varam!

Informāciju sagatavoja: 
Projektu direktore Mārīte Orniņa
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Meteņdienas jampadracis

Iezīmējot saules pusceļu 
no Ziemassvētkiem līdz 
Lieldienām, 4. martā Rugā-
ju skolēni, audzinātājas un 
kultūras nodaļas Saimniec-

es – Santa un Gunta - svinē-
ja Meteņdienu. Tas ir saules 
gadskārtas svinamais laiks, 
kad ziema sāk iet uz pa-
vasara pusi.

Metenis, agrāk, iezīmēja ne tikai pusceļu saulei līdz Liel-
dienām, bet arī vienu darbu beigšanu un citu sākšanu. Šajā 
dienā liela uzmanība veltīta bērniem un dažādām jautrām 
izdarībām. Jo ne tikai cilvēku dzīve sākas no mazotnes un 

bērnības, arī dabā gada sākums ir laiks, kad drīzi jo drīz di-
enas kļūs garākas, daba pēc garā ziemas miega modīsies un 
no jauna veiks jaunu auglības ciklu gada garumā. Meteņdi-
enas izdarības tika veiktas ticot, ka ikviena veiktā darbība 
palīdzēs gūt labāku ražu.

Meteņos kā labas ražas priekšnoteikums ir 
laišanās ar ragaviņām. Tā kā šogad daba mums 
sagādājusi ne vienu vien pārsteigumu, svētkus 
pavadījām bez sniega, taču siltas, pavasarīgas 
saulītes apspīdēti devāmies jautrās rotaļās un 
dejās. Skolotāja Lucija Bukša ar saviem dejotā-
jiem pārējiem bērniem iemācīja jaunas dejas, kā 
arī jaunas rotaļas. Lai godinātu senās tradīcijas, 
Saimnieces bērniem iemācīja arī „Saimnieču 
deju”, kas jādejo, kad ciemos ierodas 
Meteņdienas viesi.

Pēc jestrajām rotaļām ikviens pasākuma dalībnieks varēja 
mieloties ar Saimnieču sarūpētajām pankūkām un ievārī-
jumu, kā arī sasildīties dzerot siltu tēju.

Teksts, foto: Madara Balode

Projektu nedēļa iesākās ar gatavošanos skolas 110 gadu 
jubilejai. 

Katra klase 
un pirmskolas 
izglītības grupiņa, 
iesaistot arī vecā-
kus, tina savas 
krāsas kamolīti, 
ietinot savas labās 

domas un pārdomas 
par skolā pavadīto lai-
ku, skolotājiem un 
dažādiem aizraujošiem 
skolas gadu notikumi-
em. Satinot savas labās 
domas kamolā, tika 
uzrakstīti veltījuma vārdi skolai. Atklājot Projektu nedēļu, 
katra klase prezentēja sevi un kamolus ievietoja skolas vēs-
tures lādē, lai labās domas un paveiktie darbi materializē-
jas vienā lielā veiksmīgā panākumu kamolā. No vēlējumu 
kamoliem Projektu nedēļas laikā tika izveidota Labo domu 
instalācija, kuru visi var aplūkot skolas pirmā stāva gaitenī. 
Par instalācijas izveidošanu atbildīga bija skolotāja Evija 
Konivale, un viņai palīdzēja čaklie palīgi: Arta Akmene 
(10.kl.), Anita Garā (8.kl.), Madara Janiša (8.kl.), Rūta 
Krista Pērkone (7.kl.)

Informāciju sagatavoja sk. Evija Konivale
Foto: Eva Spriņģe 7.kl.skolniece 

14. martā uz Rugāju novada vidusskolu pieredzes ap-
maiņā ieradās mūzikas, mājturības tehnoloģiju un vi-
zuālās mākslas skolotāji no Salacgrīvas novada. 
Rugāju novada vidusskolā ciemiņus sirsnīgi sagaidīja di-

rektores vietniece izglītības jomā Iveta Arelkeviča. Skolotā-
jas Velgas Smoļakas vadībā ciemiņiem koncertu sniedza 
vokālais ansamblis „Pustonis” un mazie vokālisti. Ar no-
vada kultūras dzīvi ciemiņus iepazīstināja Rugāju novada 
kultūras nodaļas un Tautas nama vadītāja Gunta Grigāne. 
Pēc rugājiešu priekšnesumiem, Salacgrīvas mūzikas 

skolotāji spēlēja skaņdarbu uz klavierēm četrrocīgi. Pēc kon-
certa rugājieši atbildēja uz ciemiņu uzdotajiem jautājumi-
em. Salacgrīvas mūzikas skolotāji bija patīkami pārsteigti, 
ka Rugājos skolēniem ir dota iespēja apgūt augstā līmenī 
vokālās prasmes, dziedāt mikrofonos, dziesmu pavadījumi 
un atskaņošana tiek nodrošināti profesionālā līmenī. Direk-
tores vietniece izglītības jomā Iveta Arelkeviča Salacgrīvas 
skolotājus iepazīstināja ar mācību darbu un mācību kabine-
tiem Rugāju novada vidusskolā. Ciemiņi tikās ar „Skreines” 
dalībniecēm. Salacgrīvas metodiskās apvienības vadītāja 
atzina, ka ik uz soļa ir pamanāms pedagogu veiktā darba 

pamatīgums.

Teksts: 
Velga Smoļaka

Foto: 
Gunta Grigāne

Skolā viesojas ciemiņi no Salacgrīvas

Aktualitātes Rugāju novada vidusskolā

Projektu nedēļā tiek tīti labo domu kamoliņi
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„Pustonis” aktīvi piedalās konkursos

20. februārī Balvu muižā notika starpnovadu vokālās 
mūzikas konkurss „Balsis,” kurā piedalījās arī Rugā-
ju novada vidusskolas vokālais ansamblis „Pustonis.’’ 
Vokālais ansamblis „Pustonis” no 50 iespējamajiem punk-
tiem konkursā ieguva 47, 5 punktus un 1. pakāpes diplo-
mu ar tiesībām pārstāvēt savu 
novadu Latgales reģionā. Skolas 
un novada vārdu konkursā nesa 
Amanda Kočāne, Rēzija Puško, 
Rūta Krista Pērkone, Dana Lība 
Tihomirova, Madara Janiša, As-
tra Smirnova, Valters Šmagris, 
Zita Serga un Krista Kapteine.

Vokālais ansamblis „Pustonis” 
vēlas teikt lielu paldies Rugāju 
novada domei un priekšsēdētā-
jai Sandrai Kapteinei par iespēju 
pēc konkursa apmeklēt Balvu 
peldbaseinu. 

 15. martā Preiļos notika Latgales reģiona vokālās mūzikas 
konkurss. Konkurss noritēja no plkst. 10:00 līdz plkst. 

18:00. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja Jāzepa Vīto-
la Mūzikas akadēmijas pasniedzēji, Valsts izglītības satura 
centra pārstāvji. Vokālais ansamblis „Pustonis” Latgales 
reģionā izcīnīja 1. pakāpes diplomu. Esam ļoti gandarīti 
par paveikto un centīsimies arī turpmāk dziedāt no sirds! 

Esam priecīgi, ka mūsu daudzie 
papildmēģinājumi un ilgās 
stundas, kas pavadītas dzie-
dot skolotājas Velgas Smoļakas 
vadībā, ir nesušas labus rezultā-
tus!

Šobrīd „Pustonis” kopā ar 
Rugāju novada pašdarbības 
kolektīviem gatavo koncert-
programmu Rugāju novada 
vidusskolas 110 gadu jubilejas 
koncertam. 

Teksts, foto: Dana Lība 
Tihomirova, vokālā ansambļa „Pustonis” dalībniece

Dzimtās valodas diena
Kas ciena valodu, tas ciena sevi,
Bet tas, kam mātes valoda par grūtu,
Nav visā mūžā cienījis nevienu.
(B.Saulītis)

Dzimtās valodas dienu pēc 
UNESCO iniciatīvas jau 
14 gadus svin visā pasaulē. 
Mērķis ir pievērst sabie-
drības uzmanību dzimtajai 
valodai, sekmēt tās lietoju-
mu un popularizēt atziņas, 
ka dzimtā valoda ir dziļas un 
daudzpusīgas personības at-
tīstības pamats. 21. februārī 
Latviešu valodas aģentūra ai-
cināja uz Starptautiskās Dzimtās valodas dienas 
pasākumu Rīgā, Latviešu biedrības namā.
Svētku dalībnieki bija gan Latvijas skolu 

skolēni, gan latviešu skolu pārstāvji no ārvalstīm 
-Melburnas, Īrijas, Vašingtonas, Ņūdžersijas, 
Čikāgas, Minsteres u.c., kuri jau mācību gada 
sākumā  Eiropas valodu dienā - 2013 piedalījās 
radošo darbu konkursā „Dzimtas stāsti. Ar sak-
nēm Latvijā’’.

Šajā konkursā piedalījās arī skolēni no Rugāju 
novada vidusskolas, kuri skolotāju Evijas Konivales, Sanitas 
Ciukores un Ivetas Usenieces vadībā atbilstoši radošo dar-
bu konkursa nolikumam rakstīja radošos darbus un zīmēja 
zīmējumus. Uz konkursa noslēgumu Rīgā tika uzaicināti 
radošo darbu laureāti - 6. klases skolnieces Dārta Stivriņa 
un Arnita Garā, 7. klases skolniece Amanda Kočāne, 9. 
klases skolniece Agnese Logina, 11. klases skolniece Alise 

Melne un 12. klases skolniece Una Kalniņa. 
Žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Rakstnieku savienības, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras 
centra, UNESCO LNK, Latvijas Universitātes un 
Latviešu valodas aģentūras pārstāvji, no 419 darbi-
em apbalvoja 35 labākos. Skolēniem, piedaloties šajā 
konkursā, ir arī ekskluzīva papildus iespēja kļūt par 
rakstu krājumu līdzautoriem. 
    Pagājušā gada konkursa darbi izdoti šogad krā-

jumā „Latvija, es esmu Tavs bērns”. Dzimtās valodas 
dienā notika grāmatas atvēršanas svētki. Un mēs var-
am priecāties par RNV 6 skolnieču – Agneses Supes, 
Lāsmas Lužas, Madaras Paideres, Gitas Daukstes, Ar-
nitas Garās un Unas Kalniņas panākumiem. Līdzau-

tores grāmatas saņems pa pastu. Apsveicam!
Pasākuma nopietnajā daļā ar skolēniem tikās 

un par dzimtas koka veidošanu informāciju 
sniedza Valsts vēstures arhīva pētniece Ina 
Grosena. Arheologs Rūdolfs Brūzis atklāja, 
ko par latviešu saknēm Livonijā vēsta arhe-
oloģija.

Rakstnieks, triloģijas „Zīmogs sarkanā 
vaskā’’ autors Jānis Lejiņš iepazīstināja ar vēs-
turiskā romāna tapšanu. Varam priecāties, ka 
uz ekrāniem drīzumā parādīsies daudzsēriju 

mākslas filma par Latvijas vēsturi 12.- 13.gs. mijā, kā sāga 
par cilvēku likteņiem lielo vēstures pārmaiņu laikā, un tās 
pamatā būs Jāņa Lejiņa triloģija „Zīmogs sarkanā vaskā”.

Turpinājums 13. lpp
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 Nedalītu sajūsmu izpelnījās folkloras kopas „Vilki” kon-
certs ,, Latviešu karavīru  gaitas cauri gadsimtiem dziesmās’’. 
Vietnē www.vilki.lv iespējams iepazīties ar jaunākā CD „Uz 
priekšu, latvieši” dziesmām un tekstiem.

Pasākumā iegūta atziņa, ka mums jālepojas ar savām 
dzimtām, ģimenes saknēm, ar to, ka esam latvieši un 
dzīvojam Latvijā, ka mūsu valoda ir viena no senākajām 
dzīvajām valodām, ka latviešu valoda ir dzimtā valoda 1,5 
miljoniem cilvēku. Liels ieguvums ir arī patriotiskas emo-
cijas, izziņas iespējas par dalību jaunos konkursos: „Darini 
ābeci” (veltīts Stendera 300. gadadienai), rakstniecības 
konkursā „Kā uzmodināt Saulcerīti?” u.c.

Pateicība no skolotājām un pasākuma dalībniekiem RNV 

vadībai, Rugāju novada domei, Amandas Kočānes vecā-
kiem par sadarbību un sniegto iespēju nokļūt izglītojošajā 
Dzimtās valodas pasākumā.

Ar kopīgiem spēkiem turpināsim kopt valodas lauciņu! 
J.Peters ir teicis „Ar vārdu var dibināt pili un pierunāt 
tumsu, lai spīd.” Lai latviešu valoda ir mūsu lielākais na-
cionālais dārgums!

Starptautiskās Dzimtās valodas dienas pasākumā Rīgā 
piedalījās arī Rugāju novada vidusskolas  vizuālās mākslas 
skolotāja Iveta Useniece.

Teksts: Iveta Useniece un Evija Konivale
Foto: Iveta Useniece

Rugāju novada vidusskolā dabaszinības jau vairākus gadus skolēni apgūst  
izremontētos  un labiekārtotos  kabinetos. Šo iespēju izmantojam arī mēs - 
sākumskolas klašu skolēni un skolotāji. 4. klases skolēni ar lielu prieku dodas 
uz fizikas kabinetu pie skolotāja Jāņa Ikstena. Pagājušajā gadā eksperimentos  
noteicām dažādu  priekšmetu masu. Svērām pildspalvas, dzēšgumijas. Patika 
svērt konfektes, jo tās pēc stundas varēja apēst.  Aizraujoši bija darboties  ar 
dažādiem magnētiem.

Šogad,  apgūstot tematu „Ķermeņi un vielas” , fizikas kabinetā veicām eksperi-
mentu „Ūdens pārvērtības – kušana un vārīšanās” . Interesanti bija uz projektora 

vērot kā mainās ūdens temperatūra, kūstot tur ieliktiem ledus gabaliņiem. Novērojām visus trīs ūdens agregātstāvokļus.
Demonstrējumā vērojām kā sildot izplešas dažādi materiāli. Ikdienā to nevar pamanīt. Skolotājs uzskatāmi  parādīja, kas 

notiek ar 20 santīmu  monētu, kad to silda. Monēta izplešas. Uzzinājām, ka ir vairākas temperatūras skalas.  Izmēģinājām 
infrasarkano termometru, ar kuru var mērīt temperatūru no attāluma, izmantojot ķermeņa virsmas starojuma īpašību 
atkarību no temperatūras.  Noteicām gan telpas, gan sava ķermeņa temperatūru. 

1. semestrī devāmies uz bioloģijas kabinetu, kur skolotāja  Lolita Krēbse mums palīdzēja pētīt vismazāko dzīvo or-
ganismu sastāvdaļu – šūnu. Ar lupu aplūkojām dažādu augļu šūnas, konstatējām atšķirības formā un izmēros. Pirmo 
reizi skatoties  mikroskopā sīpola daļinu, nemaz nevarēja  pamanīt - cik tad liela ir viena palielinātā šūna.  Pēc skolotājas 
skaidrojuma skatījāmies otro reizi - tad gan visi pamanīja.

    Paldies kolēģiem Lolitai un Jānim par atsaucību! Prieks, ka mūsu skolēni ir aktīvi un zinātkāri!
Teksts, foto: 4. klases skolotāja A. Circene

Mācīties  dabaszinības ir interesanti!

Aktivitātes Eglaines pamatskolā

Projektu nedēļa ir 
laiks, kad skolēnu 
čalas skan ne ti-
kai skolā. Rugāju 
novada Eglaines 
pamatskolas 1. 
klases skolēni ap-
guva projektu dar-
ba iemaņas pētot 

tematu „Pirmās klases zaļie darbi”. Viena no rosīgajām 
dienām aizvadīta Lazdukalna 1. bibliotēkā, jo bija taču jāie-
pazīstas ar gudrajām grāmatām- enciklopēdijām. Vadītā-
ja Ligita Kalnēja piedāvāja plašu enciklopēdiju izstādi par 
dabu- mežu, dzīvniekiem, augiem. Skolēni aplūkoja en-
ciklopēdiju saturu, uzbūvi, veica radošus uzdevumus par 
Tērvetes dabas parka rūķiem un noskatījās filmiņas par 
dabas saudzēšanu ar labsirdīgiem multfilmu varoņiem- 

lauvu, zaķēnu, dzeni. Iemīļota ir filma par Lupatiņiem. 
Skolēni aizvadīja interesantu dienu darbīgā atmosfērā.

Šajā mācību gadā mazie pirmklasnieki bibliotēkā vieso-
jušies jau vairākkārt. Radoša bija literārā pēcpusdiena Zie-
meļvalstu literatūras nedēļā „Vai Tu zini, kas ir Plups?”. Bib-
liotekāre Ligita kopā ar skolēniem lasīja un skatījās video 
par mazā grāmatas varoņa Plupa piedzīvojumiem ziemā, 
grieza smalkas un dekoratīvas pārslas, lai ātrāk sagaidītu 
sniegu. Apskatīta grāmatu izstāde, kura bija veltīta skaista-
jam gadalaikam - ziemai.

Gluži nesen skolēni devās ciemos vēlreiz, lai parādītu bib-
liotekārei Ligitai jauno lasītāju lasītprasmi īpašā lasīšanas 
„eksāmenā” Burtiņu svētkos. Piedevām, bija apskatāma arī 
M. Stārastes ilustrēto grāmatu izstāde. Skolēni lasīja labi un 
saņēma sertifikātus ar apliecinājumu, ka nu durvis uz plašo 
grāmatu pasauli ir vaļā.

Turpinājums 14. lpp

Aizritējusi darbīga projektu nedēļa
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Radošs seminārs vizuālās mākslas skolotājiem

Omulīgā un krāsainā gaisotnē 14. 
martā seminārā un radošā darbnīcā 
BMS tikās vizuālās mākslas skolotā-
ji no Balvu, Baltinavas, Rugāju un 
Viļakas novadiem. Dace Paeglīte, le-
ktore, Mag. Art Pārdaugavas Mūzikas 
un mākslas skolas direktores vietniece 
mācību darbā mākslas izglītības pro-
grammā, Latvijas Mākslas izglītotā-
ju asociācijas valdes priekšsēdētāja 
LAT-InSEA iepazīstināja pedagogus 
ar pētījumu „Mondriāns- 
abstrakcijas principi plaknē 
un mūsdienu dzīvē”.

Pētījums rāda, cik svarīgi 
ir runāt ar bērniem un jau-
niešiem par ģeometriskās 
abstrakcijas un abstraktā 
ekspresionisma principu 
izpratni un dot zināšanas 
par modernisma mākslinieku P. Mondriānu un viņa domu-
biedru grupas DeStijl  un  Rotko atklājumiem - stilizāciju, 
abstrakciju, harmoniju kā kultūrvēsturisku kategoriju.

Pedagogi iepazinās ar izstādi „28 un vairāk..”, ko veido 
Pārdaugavas bērnu mākslas skolas 130 audzēkņu un 11 
pedagogu darbi laikā no 2012.g. okt. - 2013.g. febr.

Skolotājas praktiskā darbībā iepazina ceļu kā mākslin-
ieks caur stilizāciju nonāk līdz abstrakcijai, līdz vienkāršī-
bai, līdz vajadzībai atteikties no priekšmetiskās vides at-
tēlošanas.

Abstrakcionisma pētīšana tika veikta šādos veidos:
1. Ģeometriskā abstrakcionisma struktūras un elementu 

iepazīšana un to attēlošana.
2. Laika līnijas vizualizēšana un tās veidošana.
3. Zināšanu apguve par Mondriāna skolu kā abstrakcion-

isma mākslas ikonu.
4. Zināšanu apguve par abstraktā ekspresionisma med-

itatīvo un emocionālo raksturu- M.Rotko kultūras man-
tojums.

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas sat-
urs ļoti plašs. Mācību procesa organizēšanas pieredze, 
uzdevumi, ieteikumi, piemēri, metodika vizuālajā māk-

slā Pārdaugavas Mūzikas un 
mākslas skolā par mākslinieka 
P. Mondriāna un viņa domu-
biedru grupas DeStilj atklā-
jumiem- stilizāciju, abstrakc-
iju un harmoniju. Metodiski 
piemēri par tēmām: plakne, 
laukums, līnija, krāsa, ab-
strakcija, telpa. P. Mondriāns, 
abstrakcionisms, tā ietekme 
uz ikdienas dzīves telpu, 

dizainu, arhitektūru, Bauhauza skolu. Diskusija. Prak-
tiska radošā darbnīca ar jaunu tehniku darbam ar līni-
jām, krāsu laukumiem, ritmiem plaknē un telpiskām 
ilūzijām, idejas visu skolas vecumu grupām.

Visinteresantākais nodarbībā bija tas, ka ar parastu 
izolācijas lentu (dažādās krāsās) iespējams radīt deko-
ratīvu darbu abstrakcionisma stilā samērā ātrā laika 
sprīdi. Turklāt, šis process ir aizraujošs, interesants, 
radošs un izglītojošs. 

P. Mondriāna atziņa „Uz plakana audekla es kārtoju līni-
jas un krāsu kombinācijas, lai ar maksimālu atdevi izteiktu 
vispārīgu skaistumu. Daba jeb tas, ko mēs redzam, mani 
iedvesmo, tāpat kā jebkuru mākslinieku, un liek emo-
cionāli atsaukties redzētam, attēlojot to. Es vēlos nonākt 
pie patiesības cik vien iespējams tuvu un nošķirt lieko, 
līdz es varu sasniegt lietu būtību. Es ticu, ka vertikālas un 
horizontālas līnijas, kas ar dziļu izpratni un intuīciju (ne 
aprēķiniem) kārtotas ritmā un harmonijā, kas ir skaistu-
ma pamatformas, var kļūt par stipru un patiesu mākslas 
darbu”.

Līnijas, laukumi, krāsas mums apkārt ir ik brīdi. Lai mūsu 
ikdiena būtu harmoniska, iespējams, nepieciešams apgūt 
prasmi saskatīt sarežģīto vienkāršāk (stilizējot), nošķirt 
lieko, lai atklātos lietas būtība. 

Pateicoties kursu organizatorēm Birutai Vizulei, Lari-
sai Bernei sadarbībā ar Elitu Teilāni, jauno metodiku iz-
mēģināsim vizuālās mākslas stundās un noteikti daudzas 
idejas pārvērtīsies skaistos, stipros un patiesos darbos.

Kursu dalībniece no Rugāju novada Iveta Useniece, 
vizuālās mākslas skolotāja.

Turpinājums no 13. lpp
Sadarbība noteikti 

turpināsies, pirmklasnieki 
dosies uz bibliotēku at-
kal, šoreiz, lai parādītu 
atsaucīgajai bibliotekārei 
Ligitai savu projek-
tu nedēļas veikumu - 
grāmatiņu, kurā apkopoti 
1. klases skolēnu zaļie dar-
bi: sportiskās aktivitātes 
pārgājienā un Olimpiskajā 
dienā, rudens talka, pasā-
kumi ekoskolu Starptautiskajā Rīcības dienā, ekodiskotēka 

„Pētersīļi, rutki, kāļi dejā griežas tā kā brāļi”, eglīšu 
konkurss.

Arī 2. semestrī plānoti jauni darbi - dalība eko-
diskotēkā „Enerģija”, pavasara talkā un „Rīga 
2014” aktivitātē „Izaudzē draugu podā” (esam 
reģistrējušies Kartupeļu brālībā).

Savukārt 1. aprīlī gaidīsim viesos Rugāju novada 
vidusskolas 2.- 6. klašu jaunos pētniekus ar zināt-
niski pētniecisko darbu priekšlasījumiem pirms 
starpnovadu ZPD konkursa „Gribu visu zināt”.  Lai 
top jauni, noderīgi pētījumi!     

Teksts un foto: Iveta Useniece, 
Rugāju novada Eglaines pamatskolas 1. klases 

audzinātāja
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Jau marta sākumā 43 Latvijas skolās e-pasta ziņa vēstīja, ka 
Mammadaba savus bērnus vienmēr gaida un nekad neaiz-
mirst. Arī a/s „Latvijas valsts meži” nav 
aizmirsuši Mammadaba vēstniecību 
skolas, ar kurām ir bijis gods ražīgi sa-
darboties pēdējo piecu gadu laikā.

 Mammadaba vēstniecības ir skolas, kas 
īstenojušas visvairāk meistarklases ak-
tivitāšu, iesaistot visvairāk skolotāju un 
skolēnu meža izzināšanā. Mammadaba 
vēstniecības akreditācijas raksts zaļāka-
jām Latvijas skolām tiek piešķirts uz vienu 
mācību gadu, kura laikā skolas skolēni un skolotāji nes Mam-
madaba vēstnieku godu un aktīvi sadarbojas ar „Latvijas valsts 
meži”. Vienai skolai Mammadaba vēstniecības tituls var tikt 
piešķirts reizi deviņos gados.

Rugāju novada vidusskolas Mammadaba vēstniecības titulu 
saņēma 2009./2010.m.g., bet Rugāju novada Eglaines pamatsko-
la- 2011./2012.m.g.

Nenoliedzami patīkama bija vēsts par dāvanu katrai Mam-
madaba vēstniecības skolai - simbolisku MAMMADABA MEIS-
TARĪBAS MEŽU, kurš turpmāk audzējams kopā ar skolēniem 
plašumā un diženumā.

Lai radoši nosvinētu kopābūšanu, lai iedibinātu jaunas sadar-
bības tradīcijas, Rugāju novada izglītības iestāžu 4 pārstāves 
- Velta Učelniece, Anita Stalidzāne, Agita Kukurāne un Iveta 
Useniece 21. martā devās krietni tālajā ceļa uz Tērvetes dabas 
parku, jo tieši tur notika skolu - Mammadaba vēstniecību 5 gadu 
sadarbības jubilejas salidojums „Salidosim kopā”.

Pateicoties novada domes atbalstam, pedagoģes varēja ceļot ar 
ērtībām un galamērķi sasniedza mundras un rosīgas.

Sirsnīgai sagaidīšanai Tērvetes dabas parka informācijas cen-
trā  sekoja iepazīšanās aktivitāte „Kas Tu esi par putnu?” kopā ar 
dabas pētnieku Māri Olti.

Ziemeļlatgales darba grupa apvienoja Rugāju novada vidussko-
las, Rugāju novada Eglaines pamatskolas, Stacijas pamatskolas, 
Balvu Valsts ģimnāzijas un Kalsnavas pamatskolas pārstāves. 

Ātri tapa prezentācija par gulbi, jo šis ir 
lepns, cēls un uzticams putns. Ar „Putnu 
privātās dzīves projektiem Latvijas valsts 
mežos” klātesošos iepazīstināja ornitologs 
Uģis Bergmanis.

Pēc sātīgām pusdienām sekoja 7 minūšu 
pārgājiens uz Rūķu sētu. Skolotājas 
sagaidīja viesmīlīgs rūķu pāris un viņu 
palīgi - Dzērve, Žagata un Sīlis. Sekoja 
darbošanās gājputnu gaidīšanas radošajās 

darbnīcās. Uzdevumi saistībā ar putnu pavasara migrāciju: gan 
būrīša gatavošana, gan putnu balsu klausīšanās un atpazīšana, 
gan vingrošana dzērvju stilā, gan krāšņu piespraužu darināšana 
no floristikas materiāliem, gan putnu olu un ligzdu atpazīšana.

Laiks ritēja nemanot. Pavisam drīz pienāca noslēguma pasā-
kuma brīdis Tērvetes dabas parka skatu torņa pakājē, kad skolu 
pārstāvji saņēma simbolisku Mammadaba Meistarības Mežu de-
koratīva plaukta izskatā un pirmo suvenīru - koku, kas nopelnīts 
ar visas skolas skolēnu un pedagogu  cītīgu darbošanos Mam-
madaba vides izglītības programmā.

Pēc vakariņu zupas Rūķu sētā un sirsnīgas atvadīšanās, dalīb-
nieki devās mājās. Par Rugāju novadu pasākuma organizatoriem 
atgādinās ciemakukulis - suvenīri ar Rugāju novada simboliku- 
kalendārs, krūzīte, medus našķis un apsveikums ar pateicības 
vārdiem par sadarbību Mammadaba izglītības programmas 
vadītājām Līgai Zutei - Abizārei un Andai Sproģei. 

Tas bija liels gods un gandarījums būt šajā salidojumā!
Lai izdodas plānot un īstenot jaunas darbošanās ieceres Mam-

madaba vides izglītības programmā! Lai zaļš, silts, sulīgs un 
priecīgs pavasaris domās, darbos un sirdīs!

Teksts: I.Useniece, Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas skolotāja.

Foto:A.Stalidzāne Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas skolotāja.

Meteņi Eglainē

Kas ir Miesmetis, Lastavāgs, Vastlāvis ? Nu, protams, tas ir Metenis jeb Meteņi - līksmie ziemas pavadīšanas un 
pavasara saukšanas svētki. Agrāk Meteņos sācies jauns gads un atmoda dabā un cilvēku dzīvē. To atzīmēja ar maģis-
kiem rituāliem, dziesmām un dejošanu. Vēl varēja tērpties maskās, pēc tam maskošanās beidzās. Metenis nekad 
nenāca tukšām rokām, līdzi bija miežu plāceņi un cūkas galva.

Eglainē Meteņu svinēšana kļuvusi par tradīciju. Šogad gan bija viens liels trūkums – nebija sniega, tāpēc nevarēja laisties 
ar ragaviņām un spēlēt regbiju sniegā. Svētki sākās ar sarunu par Meteņdienu, to vadīja 8. klases skolnieces Laima, Guni-
ta un Dace.Viņas stāstīja par Meteņu mielastu, aicināja katram klātesošajam norunāt tautasdziesmu, iepazīt ticējumus. 
Skolotājas Aijas vadībā daudzi izmēģināja rotaļdeju.

Pēc tam visi devās ietērpt meteņbērnus, kurus pie skolas ieejas apskatīja skolotājas Ilze un Violeta - mērīja viņu apjomus.
Visresnākais šogad izrādījās Rūdis, kuru saģērba 7. klase. Pēc tam visi devās 
uz sportlaukumu, lai izmīdītu kurmjus un mērotos spēkiem virves vilkšanā. 
Stiprākie izrādījās astotie, pieveicot pat devītos. Individuālajā sacensībā ne-
pieveikts palika Salvis.

Neiztika arī bez pārsteiguma - tas bija zirga pajūgs, kurā visi varēja vi-
zināties. Cerams, nākošgad varēs braukt ar ragavām arī tālos ciemos, velt 
sniega pikas, lai aug lielas kāpostu galvas.

Diena noslēdzās ar saimnieču sarūpētām pankūkām un patīkamu sajūtu 
pēc jauki pavadītiem brīžiem.

Skolotāja Rasma Zuša
Foto: Irīna Krivošejeva

„Mammadaba” vēstniecību skolu salidojums
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Sieviešu dienas pasākums

Ir ikdiena ar nebeidzamiem darbiem, un ir svētki. Deju kopai 
„Tonuss’’ svētki ir katrs brauciens pie draugiem. Šoreiz atsaucāmies 
Dvietes „Saulespuķu’’ aicinājumam piedalīties viņu 5 gadu dejošanas 
svinībās. Pasākums notika Ilūkstes kultūras namā, jo „sadancoja’’ 15 kol-
ektīvi.

Jubilāres no katra gada repertuāra rādīja pa vienai dejai, katrreiz 
parādoties citos tērpos. Kopumā secinājām, ka dejotāju tērpi joprojām pārsteidz 
ar krāšņumu un daudzveidību. Interesantākās šoreiz  bija dažādās galvasrotas.

„Tonuss’’ rādīja divas dejas - „Pāri laukiem’’ un „Sniegpulkstenītes’’, kuras au-
tors I. Pauniņš ar savu kolektīvu „Saulessvece’’ no Jelgavas arī  atradās zālē un 
uzmanīgi vēroja mūsu sniegumu.

Pārsteigumu mums sagādāja novadniece Indra - no viņas saņēmām rozes un saldumus, bet jubilāre Velta – ziedu pušķi.
Sveikšana bija skaļa un dāvanas uz skatuves krājās kalnu kalniem. Pie gaviļniecēm nonāca arī Rugāju novada suvenīri. 

Par noskaņojumu pasākumā rūpējās simpātisks dziedātājs, tāpēc varēja kārtīgi izkustēties, lai Jāzepa diena būtu pavadīta 
pa īstam jautri.

Teksts: Rasma Zuša
Foto: Anita Stalidzāne

Kultūras pasākumi

8. martā Lazdukalna saieta namā 
daiļā dzimuma pārstāves priecēja 
koncerts „Tu esi kā puķe,” kas bija 
veltīts Starptautiskajai sieviešu 
dienai. Pasākuma izskaņā Rugāju 
tautu deju kolektīva vīrieši visām 
koncerta apmeklētājām dāvināja 
tulpes.

„Pasākuma tēma bija ziedi, jo sie-
vietes ir kā zieds, kuram ir vajadzī-
ga ikdienas uzmanība, samīļošana, 
aprūpēšana, tad tas zied ilgi un skai-

sti,” atzīst Lazdukalna saieta nama vadītājs Jānis Rakstiņš. 
„Tieši sievietes bija tās, kas pasākumam piešķīra savu īpašo 
atmosfēru.”

Koncertā uzstājās Rugāju novada pašdarbnieki - tau-
tu deju kopa „Rugāji,” Lazdukalna dramatiskais teātris 
„Zibsnis,” kā arī mūziķis Zintis Krakops.

„Rugāju tautu deju kopa īpaši šim pasā-
kumam bija apguvusi deju „Tu esi kā 
puķe,” kas tika izmantota par vadmotīvu 
koncerta tēmai,” saka tautu deju kopas 
„Rugāji” vadītāja Lucija Bukša. 

Koncerta dalībniece Kristīne Melnace 
apgalvo: „Sieviešu dienas pasākums bija 

izdevies! Priecēja Rugāju pašdarbnieku priekšnesumi, bet 
visvairāk jautrības un smieklu man sagādāja tautu deju 
kopas „Rugāji” puišu deja ar iestudētām interesantām un 
smieklīgām deju kustībām, kā arī dramatiskā teātra „Zibšņi” 
trīs uzvedumi, kuros es pati piedalījos.”

Apsveikumu un tulpi no tautu deju kopas „Rugāji” 
vīriešiem saņēma arī Iluta Ākule, kura pasākumā bija iera-
dusies kopā ar māsu Gunitu Ākuli: „Liels pārsteigums bija 
brīdī, kad vīrieši rokās paņēma tulpes un steidzās tās dāvāt 
koncerta apmeklētājām. Sieviešu sejās varēja redzēt 
saviļņojumu un tas lika mums justies ļoti īpašām.”

Savukārt tautu deju kopas „Rugāji” dalībnieks Guntis 
Melnacis, kurš dāvināja ziedus, piebilst: „Sievietes mums 
ir jālutina. Viņas tomēr ir pašas skaistākās būtnes uz pa-
saules!” 

Teksts: Vita Daukste
LU SZF Komunikācijas 
zinātnes, žurnālistikas 

moduļa
2. kursa 
studente

Foto: I. Ikstena

Turpinājums no 1. lpp
Katrs dziedātājs par savu sniegumu saņem ne vien Diplomu ar kādu no nominācijām - mīlīgākais, elegantākais, pūka-

inākais utt., bet arī kādu jauku dāvanu. Zēni tiek pie jauniem traktoriem, meitenes pie mīkstajām rotaļlietām, un vēl 
visiem kopējā dāvana pasākuma noslēgumā – garšīgas kūkas ar limonādi! Visdziedošākais Rugāju  Cālis 2014 – Marta 
Kočāne iegūst cāļu draugu rotaļu lacēnu Vinniju Pūku.

Paldies vecākiem, vecvecākiem, skolotājām un audzinātājām par doto iespēju bērniem piedalīties šajā pasākumā. Liels 
paldies novada domei par finansiālo atbalstu pasākuma tapšanas un realizēšanas gaitā! Jāatzīst, ka daudzos novados šī 
jaukā dziedāšanas tradīcija jau ir izzudusi, bet mums, pateicoties skolotāju un vecāku uzņēmībai, tā ir dzīva un ceram, ka 
neizzudīs! Uz tikšanos kādā no citiem bērnu svētkiem! 

                                                                    Teksts: Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

Uz skatuves uzstājas dziedošie „Cālīši”

„Tonuss” ciemojas Ilūkstē
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16. martā Daugavpilī norisinājās veiksmīgi starti 
Rugāju novada Sporta centra audzēkņiem Daugavpils 
novada sporta skolas atklātajā ziemas čempionātā 
vieglatlētikā.
Rēzija Puško - 1. vieta 50m; 1. vieta 300m
Kadrija Kočāne - 1. vieta tāllēkšanā
Renāte Krilova - 1. vieta lodes grūšanā
Ārija Garā - 2. vieta 300m, 3. vieta 50m
Arnita Garā - 3. vieta 300m
Elgars Adelčs - 2. vieta  50m, 2. vieta 300m
Matīss Kapteinis - 1. vieta 300m
Kristiāns Arulis - 1. vieta lodes grūšanā

Treneris Juris Bleiders

Augustovā
6. aprīlī plkst. 12:00 I mēneša svētdiena, 5. Gavēņa svētdiena.
13. aprīlī plkst. 12:00 Pūpolsvētdiena. Šajā dienā tiks vākti ziedojumi  Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.
18. aprīlī plkst. 12:00 Lielā piektdiena, atturība no gaļas ēdieniem.
19. aprīlī plkst. 19:00 Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana. 
Kopīga gaismas iedegšana no Lieldienu sveces.
20. aprīlī plkst. 12:00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA,  lieli svētki, Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms 
svētās Mises plkst. 11:30 Lieldienu garīgā mūzikas koncerts.
27. aprīlī plkst. 12:00, Lieldienu II svētdiena –Kunga Žēlsirdības svētdiena.

Skujetniekos
19. aprīlī plkst. 15:00 Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana.
26. aprīlī plkst. 12:00 Svinēsim  Lieldienu II svētdienu – Kunga Žēlsirdības svētdienu.

No 03. – 12. aprīlim Jūs apkalpos prāvests Fēlikss Šneveļs (mob.tālr. 27879464).

Dievkalpojumi aprīļa mēnesī prāvesta O.Misjūna 
vadītajās Rugāju novada baznīcās

Sporta sasniegumi

Dievkalpojumi aprīļa mēnesī

Atgādinājums iedzīvotājiem!
Pavasarī, uzspīdot saulei, cilvēki sarosās un sāk uzkopt savu apkārtni, tīrīt pagalmus, un, diemžēl, varam 

novērot, ka vēl ir iedzīvotāji, kuri nederīgas lietas, tai skaitā sadzīves atkritumus, samet kaudzē un nodedzina. 
Varētu domāt, ka viss, kas „izkūp” gaisā, kļūst neredzams un problēma ir atrisināta - lieko gružu vairs nav. 
Bet tā ir sevis mānīšana, ko mums būtu jāapzinās. SIA ZAAO (ZAAO) vides izglītības speciāliste Ieva Veģere 
stāsta: „Melnie dūmi, kas „izkūp” gaisā, satur bīstamus ķīmiskus savienojumus – dioksīnus, hlora savienojumus, 
poliaromātiskos ogļūdeņražus, smagos metālus un citus bīstamus savienojumus, kas piesārņo gaisu un elpojot 
tie uzkrājas cilvēka organismā. Tāpat kaitīgie savienojumi sīku putekļu veidā nonāk uz augsnes un augiem, pēc tam ūdenī. Līdzīgu 
kaitējumu savai veselībai un dabai kaitējumu radām dedzinot krāsnī plastmasas maisiņus, plastmasas pudeles, piena pakas, sulu pakas, 
vienreizējās lietošanas plastmasas traukus, tādejādi indējot sevi, jo plastmasa pilnībā sadeg tikai ļoti augstā temperatūrā (virs 1000 
grādiem), krāsnī vai ugunskurā temperatūra ir tikai līdz 400 grādiem. Skursteņiem aizsērējot ar sodrējiem, kas radušies no plastma-
sas dedzināšanas, pastāv aizdegšanās risks. Tos grūti iztīrīt, jo līdz galam nesadegušās plastmasas daļiņas ir pieķepušas pie skursteņu 
sienām.”

Būsim atbildīgi pret sevi un nākamām paaudzēm, mainīsim savus ieradumus, domāsim ar prātu, jutīsim ar sirdi, un izdarīsim izvēli 
par labu dabai, kas mūs baro un dod spēku (zeme, ūdens, gaiss, augi, dzīvnieki). Apsaimniekosim atkritumus videi draudzīgi un 
legāli – noslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, ikdienā šķirojot tos un izvērtējot ikdienas pirkumu lietderību.

Atkritumus dedzināt nedrīkst!
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Genovefa Boža pateicas par 
rūpēm, palīdzību, sirsnību 

Velgai un Anatolijam 
Jeromenokiem!

Paldies!

Dati par 
izdevēju:

Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 
48, Rugāju pagasts, Rugāju novads. 
LV-4570, 
Reģ.nr.90009116736
AS Citadele banka
Kods: PARXLV22

Norēķinu konts: 
LV73PARX0012628470001
Redaktore:
Madara Balode,
tālr.: 25446474,
e-pasts: kurmenite1@inbox.lv

Atbildīgā par izdevumu:
Sandra Kapteine,
tālr.: 64507245, 26345838

Tirāža: 900 eksemplāru
Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas 
jaunākā vecuma grupa „Bitītes” saka lielu 

paldies Rugāju novada domei par finansiālo 
atbalstu rotaļlietu un grāmatu iegādei. 

Paldies Jāņa mammai 
Sarmītei Pērkonei par 

ziedojumu sagādāšanu!

Iedzīvotāju ievērībai!
 09.04. notiks traktortehnikas tehniskās apskates 
(plkst. 10:00 pie pagasta pārvaldes, plkst. 12:00 

Pokratā pie krustojuma).

Dažādi

4. aprīlī plkst. 19:00  Rugāju tautas namā  „Dažādo talantu pasākums”. Aicināti piedalīties dažādu vecumu dalībnieki, 
kuri uzskata, ka viņiem ir talants: dziedāt, runāt, spēlēt, dejot, parādīt citiem ko tādu, kas ne katram izdodas. Iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 1. aprīlim.
5. aprīlī plkst. 20:00 Rugāju Tautas namā grupa 3 Stenori ar pavasarīgu joku koncertprogrammu „Par, ap un zem...” . Ieeja 
Eur 1.50 (Ls 1.05).
17. aprīlī no plkst. 9:00 Jauniešu iniciatīvu centrā „Tirdziņš - izstāde pirms Lieldienām” ar pašražotām un pašgatavotām 
precēm. Aicināti pārdot un pirkt gribētāji. 
20. aprīlī notiks Lieldienu pasākumi:  Garīgās mūzikas koncerti pirms dievkalpojumiem  Rugāju Romas katoļu un Augus-
tovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcās. Rugājos plkst. 16:00 Lieldienu  izdarības skolas bērzos, Lieldienu koncerts. 
20. aprīlī plkst. 20:00 Lazdukalna saieta namā Lieldienu pasākums. Ieeja brīva. Plkst. 22:00 balle kopā ar grupu „Ceļavējš”.
25. aprīlī plkst. 13:00 Lazdukalna saietu namā uz atpūtas pasākumu aicinām Rugāju novada seniorus. Pēc iepriekšējā 
pieteikuma uz pasākumu un no tā kursēs novada transports. Uz pasākumu vēlama iepriekšēja pieteikšanās pie kultūras 
darbiniekiem līdz 23.04. Tālr.: 27801493; 26187668                        

                                    Informāciju sagatavoja: G.Grigāne, J. Rakstiņš

Tuvākie kultūras pasākumi

Kļūdas labojums!
Avīzes februāra numurā bija ieviesusies kļūda. 
Darbu uzsākusi kultūras pasākumu organizatore Santa 
Pērkone. 
Atvainojamies, par sagādātajām neērtībām!


