
„Sporto, smejies un baudi dzīvi!”

Visi Aktieru Olimpisko spēļu dalībnieki kopā

      Jau trešo gadu pēc kārtas, oktobra pēdējā 
sestdienā, Lazdukalna saietu namam ir tas gods 
uzņemt amatierteātrus un dramatiskos kolektīvus 
no tuvākiem un tālākiem novadiem. Šogad, dalīb-
niekiem tika dota vienreizēja iespēja, jo tieši viņi 
varēja piedalīties pirmajās aktieru olimpiskajās 
spēlēs. Kolorītie vadītāji – Armands Buča (lomā 
iejutās Jānis Rakstiņš) un Guntis (Guntis Melna-
cis) no sporta apskata raidījuma “Overtime TV” 
iepazīstināja skatītājus ar olimpisko spēļu dalīb-
niekiem un sporta veidiem ar kuriem tie nodar-
bojas.
     Tā, piemēram, amatierteātris “Siebrineicys” no 
Dricāniem, deva ieskatu tajā, kā efektīvi zaudēt 
svaru. Proti, jānodarbojas ar nūjošanu un daudz 
jāvingro. Aktrises, ar jautriem vingrojumiem, 
pamanījās izvingrināt arī skatītājus.
       Savukārt, Zvārtavas amatierteātri “Latviānis“ 
pārstāvēja sportiski rūķīši, kuri demonstrēja ol-
impiskos sporta vingrinājumus. Kolektīva vadītā-
ja pastāstīja, ka pasākumu Lazdukalnā ļoti gaidī-
juši un tam rūpīgi gatavojušies.” 

teātrī tāpat kā sportā ir gan fiziski, gan emo-
cionāli brīži.
     Prieks par to, ka vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Rugāji” ir ne tikai labi dejotāji, bet 
arī atraktīvi aktieri. Arī viņi startēja aktieru 
olimpiskajās spēlēs tēlojot bites un tranus. 
Jāpiebilst, ka šie aktieri vairāku gadu garumā 
ir uzrādījuši lieliskus rezultātus skrienot, 
lecot, griežoties un darot daudz citu fizisku 
aktivitāšu. 
    Kā pienākas, tad arī šo olimpisko spēļu 
izskaņā, dramatiskais kolektīvs “Zibšņi” 
dziedāja himnu. Visi amatierteātru kolektīvi 
ieguva dalīto pirmo vietu un balvā saņēma 
kausus un pateicības par piedalīšanos.
    Pasākuma apmeklētāji atzīst, ka šī ir laba 
tradīcija, un cer satikties ar amatierteātriem 
un dramatiskajiem kolektīviem arī nākamgad.

Teksts: Agrita Luža
Foto: Ineta Ikstena 

     Lai nodarbotos ar sportu ir nepieciešama 
motivācija. To, ar skeču  „Caur atslēgas cau-
rumu uz fitnesa kluba dzīvi raugoties” rādīja 
mājinieki - dramatiskais kolektīvs “Zibšņi“. Tā, 
kā jebkura sieviete sapņo par skaistu figūru, tad 
pašsaprotami, ka ir jātrenējas, taču, kad spor-
tistes slinko un neklausa, tad trenerei nekas cits 
neatliek kā izmantot kādu viltību. Kā izrādījās, 
tad muskuļots vīrietis, jaunajām sportistēm bija 
patiešām lieliska motivācija, lai trenētos.
       Pozitīvas emocijas raisīja arī amatierteātra 
Rubeņu ciema dramatiskā kolektīvs no Rubeņi-
em dalībnieki, ar humoru parādot to, kā mātei 
neizdodas nosargāt meitu no saimniekdēla 
skečā: “Re, kā dzīvo saimenieka dēli”. 
       Kaimiņu pagasta Bērzpils dramatiskais 
kolektīvs “Spiļka” un vadītāja Mairita Rakstiņa, 
aktieru olimpiskajās spēlēs startēja ar diviem 
skečiem. Pirmajā, atainojot veikala pārdevējas 
grūto uzdevumu, mēģinot apkalpot izvēlīgus un 
kašķīgus klientus skečā „Emocionālā šantāža 
veikalā’’, taču otrajā skečā pierādīja to, ka
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Labdien, Jūsmājās, oktobrī!

     Aizsteidzies mēnesis, ko 
vēl dzīvojām pēc vasaras laika. 
Salnainie rīti, zeltainais lapu pa-
klājs, apaļvaidži brūnie  kastaņi 
zem kājām atgādina, ka zie-
ma vairs nav aiz kalniem.
   Darbīgi aizvadīts septembris, 
esam noslēguši plānotos ceļu segu-
ma atjaunošanas darbus  noteik-
tos pašvaldību ceļu posmos, viens 
ielas posms Rugājos noklāts ar 
asfalbetona segumu. Noslēgušies 
darbi Eglaines pamatskolas spor-
ta zālē. Zālē nomainīta savu laiku 
nokalpojusī grīda. Rosīgi esam aiz-
vadītajā laika posmā darbojušies, 
lai tiktos ar uzņēmējiem, 

zemniekiem, iedzīvotājiem. Paldies, visiem, kas atnāca, izteica savu 
viedokli. Uz diskusiju tika aicināti uzņēmēji, lai izteiktu savu viedokli no 
savas puses, un pašvaldības piedāvājumu par pašvaldības ceļiem, ko at-
jaunosism, piesaistot LAD finansējumu, kas ir iedalīts pēc kvotu sistēmas. 
Lai nonāktu līdz konkrētiem darbiem un izpildes, jāizstrādā  šiem ceļiem 
projekti, kādi darbi tiks veikti un kādi būs ieguldījumi. Daudz saņemta in-
formācija, saistībā ar dažādiem valstiska mēroga aktualitāšu iztirzājumiem.
              Novada vadība prezentēja Ministru prezidentes L.Straujumas  
izveidotajai darba grupai redzējumu par Rugāju novada vidusskolu. 
Nekāda reorganizācija tajā šobrīd nav nepieciešama, jo to jau  izdarījām, 
veidojot novadu, kad bērnudārzs tika pievienots vidusskolai. Noteikta-
jā pārejas periodā 2 nākamajos gados, par skolēnu piepildījumu viduss-
kolas klasēs ir pietiekams,  lai vidusskola turpinātu sekmīgu darbību. 
Skolēniem ir ļoti augsti centralizēto eksāmenu rezultā-
ti, ar ko vidusskola  var lepoties valsts  mērogā. Skolā investē-
ti līdzekļi, lai sakārtotu infrastruktūru, tā kā atliek tikai strādāt. 
             Ar novada deputātiem pārrunājām bēgļu jautājumu. Mūsu - 
deviņiem novada deputātu nostāja ir, ka jābūt solidāriem un jāpalīdz 
cilvēkiem, kas nonākuši bezpalīdzīgā situācijā, kas  kara darbības 
rezultātā ir palikuši bez mājām, un tās ir ģimenes ar bērniem. Brīvu 
dzīvokļu mums nav, vienīgā iespēja galīgas nepieciešamības gadījumā, 
pāris ģimenes izmitināt Rugājos, vecajā aprūpes centrā. Protams par 
šo telpu atbilstību šādam mērķim vēl lems Iekšlietu Ministrija, jo cita 
piedāvājuma mums nav. Daudz ir dzirdēts par sabiedrības aso attieksmi 
pret šiem cilvēkiem, bet atcerēsimies, ka daļai latviešu, kas bija bēgļu 
statusā, pēc otrā pasaules kara,  tika sniegts patvērums ārpus mūsu valsts.
         Šobrīd  aktualizēts jautājums no VARAM ministra K.Gerhar-
da kunga par Administratīvo novadu reformu, kas plānota 2021.gadā. 
Mans viedoklis un nostāja par šo tēmu, ka pieņemu zināšanai, un tas arī 
viss. Līdz tam vēl notiks Saeimas vēlēšanas, kas var pilnībā mainīt šo 
jautājumu. Plānojam savus darbus, pilnvērtīgi strādājam šodien!
           Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji  pagājušajā 
nedēļā tika aicināti uz tikšanos ar Satiksmes ministru A.Matīsu, lai 
aktualizētu prioritāros ceļu sarakstus nākamajam gadam .Mūsu novada 
aktualitāte - Rugājos Kurmenes ielas apgaismojums un ietves izbūve 
un valsts ceļa posms Pāliņi –Gailīši.Šo ceļa posmu  ikdienā izmanto 
mūsu novada lielākie uzņēmēji un zemnieki, Lieparu un Skujetnieku 
iedzīvotāji. Ļoti gribas cerēt, ka pienāks brīdis, ka šis ceļš tiks 
rekonstruēts, jo tas plānos ministrijā parādās jau vairākus gadus.
          Ir pieejams jau nākamā gada budžeta plāns, protams, ja Saeima 
neveiks tajā būtiskas izmaiņas un grozījumus, ko valstī apstiprinās 
novembra beigās,  tad jau decembrī ķersimies pie 
nākamā gada darba  plāna iztrādes budžeta ietvarā.
         Novembris - mūsu valsts dzimšanas  mēnesis. Tumšajos vakaros 
iedegsim svecītes par godu Latvijai. Piespraudīsim sakanbaltsar-
kanās lentītes un jutīsimies lepni par savu valsti, novadu! Uz tikšanos 
pasākumos, kas tiks rīkoti, par godu mūsus valsts dzimšanas dienai!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Darbu sākuši Valsts 
un pašvaldību vienotie 
klientu apkalpošanas 
centri (VPVKAC)
Apmeklētājiem iespējams saņemt šādus pakalpojumus:

Lauku atbalsta dienests (LAD)
Iesniegumu pieņemšana par platību maksājumiem pašvaldībā.
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
1. Iesniegumu pieņemšana par:
       1.1. Algas nodokļa grāmatiņu (ANG).
       1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu 
              reģistrēšanu/anulēšanu.
       1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS 
              lietošanai.
2. Gada ienākumu deklarāciju (GID) pieņemšana.
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
1.Iesniegumu pieņemšana un rezultātu izsniegšana par 19 
   e-pakalpojumiem.
2.VSAA e-pakalpojumu konsultāciju sniegšana par 12 e-pakalpojumiem.

VSAA pakalpojumi, kuriem VPVKAC darbiniekam jānodrošina
1.Apbedīšanas pabalsts;
2.Bezdarbnieka pabalsts;
3.Bērna invalīda kopšanas pabalsts
4.Bērna kopšanas pabalsts;
5.Bērna piedzimšanas pabalsts;
6.Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija;
7.Ģimenes valsts pabalsts.
8.Invalditātes pensija; 
9.Maternitātes pabalsts 
10.Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; 
11.Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir 
     apgrūtināta pārvietošanās;
12.Paternitātes pabalsts
13.Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana;
14.Slimības pabalsts;
15.Valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) kapitāla līdzekļu 

DOMES SĒDES LĒMUMI

Rugāju novada domes 2015.gada 15.oktobra 
sēdē pieņemtie lēmumi

- Apstiprināja SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekus-
tamajam īpašumam „Slāņi”, kadastra numurs 3864 006 0004, Lazdukalna 
pagastā, Rugāju novadā. 
- Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomei atļauju Rugāju novada domei ņemt ilgtermiņa aizņē-
mumu greidera iegādei EUR 95 000 (deviņdesmit pieci tūkstoši euro un 
00 centi) no Valsts kases uz 5 gadiem ar atbilstošā termiņa noteikto aizņē-
muma procentu likmi. 
- Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.3/2015 „Grozījumi Rugāju 
novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 
„Par Rugāju novada pašvaldības 2015.gada budžetu”.
- Apstiprināja sociālās aprūpes centra „Rugāji” sniegto maksas pakalpo-
jumu izcenojumu klientiem un tā darbiniekiem:
     Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu:    
                                2,85  EUR  (bez PVN) 
- Apstiprināja sociālās aprūpes centra „Rugāji” sniegtā maksas pakalpo-
juma izcenojumu Rugāju novadā dzīvojošajiem 1.grupas invalīdiem un 
personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem:
      Automašīnas Volvo V70 (valsts reģistrācijas Nr. KD 3363) 
      izmantošana par nobraukto kilometru:  
                               0,20 EUR  (bez PVN) 

Ar pilnu domes sēdes lēmumu tekstu var iepazīties
www.rugaji.lv sadaļā Pašvaldība/ Lēmumi
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16.Valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) kapitāla līdzekļu 
      pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa.
17.Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
18.Vecāku pabalsts.
19.Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam.
Informācija, kas VSAA e-pakalpojumu veidā pieejama portālā 
www.latvija.lv
1.Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
2.Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās 
   pensijas/pabalsta/atlīdzības;
3.Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;
4.Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un 
   ieturēto ienākumu nodokli  (ienākumu deklarēšanai);
5.Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru;
6.Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
7.Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);
8.Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un 
   apdrošināšanas   periodiem; 
9.Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) 
   līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu 
10.Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas 
    (pensiju 2.līmeņa)  dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli 
11.Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli;
12.Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta
     izraksts.

Uzņēmumu reģistrs (UR)
Konsultāciju sniegšana par UR e-pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa 
vietnē www.latvija.lv esošo informāciju 2 pakalpojumiem. Tie ir:
1.Reģistrācija UR vestajos reģistros.
   •Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts 
    nodevas, termiņi u.tml.)
   •Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju (dokumenti, valsts 
    nodevas, termiņi u.tml.)
   •Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, 
    valsts nodevas, termiņi u.tml.)
2.Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem.
   •Informācija par izziņu pieprasīšanu no UR (saņemšanas kārtība, 
    maksa par pakalpojumu, termiņi)

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
Konsultāciju sniegšana par NVA e-pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa 
vietnē www.latvija.lv esošo informāciju 11 pakalpojumiem. Tie ir:

1.Informatīvās dienas NVA klientiem.
2.Karjeras konsultācijas.
3.Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi.
4.Neformālās izglītības programmu īstenošana.
5.Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
   programmu   īstenošana.
6.Atbalsts pašnodarbinātības un komercdarbības uzsākšanai.
7.Subsidētā darba vieta (pasākumu noteiktām personu grupām).
8.Algoti pagaidu sabiedriskie darbi.
9.Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.
10.Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana.
11.Atbalsts reģionālajai mobilitātei.

Valsts zemes dienests (VZD)
Konsultāciju sniegšana par VZD e-pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa 
vietnē www.latvija.lv esošo informāciju 5 e-pakalpojumiem un 
www.kadastrs.lv. 16 e-pakalpojumiem. Tie ir:

1.Pieteikties konta izveidei (pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv 
konta izveidei).
2.Pārlūkot datus
   •Detalizēti Kadastra teksta dati (bez līgumsaistībām).
   •Ģeotelpisko datu vienas stundas pārlūkošana (bez līgumsaistībām).
3.Saņemt Kadastra datus
   •Mani dati kadastrā.
   •Vēsturiskā kadastrālā vērtība.
   •Tipveida informācija par nekustamā īpašuma vērtību.
   •Tipveida informācija par nekustamajam īpašumam reģistrētajiem  
     atsavināšanas aizliegumiem.
   •Tipveida informācija par nekustamajā īpašumā reģistrētajām nomām.
   •Tipveida informācija par zemes vienības kadastrālo vērtību.
   •Tipveida informācija par zemes vienībā reģistrētajām nomām.
   •Tipveida informācija par zemes vienības daļu.

•Tipveida informācija par būves kadastrālo vērtību.
•Tipveida informācija par būvi (pamatdati)
•Tipveida informācija par telpu grupu.
4.Pasūtīt pakalpojumu.
•Kadastra datu aktualizācija.
•Zemes vienības daļas reģistrācija.
•Nekustamā īpašuma sastāva maiņa.
5.Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus.
•Datu atlašu veidošana.
•Ģeotelpisko datu lejupielāde.
•Tematiskās kartes.
6.Saņemt vai pasūtīt arhīva materiālus.
•Arhīva materiāli.
•Pieteikties būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšanai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
Konsultāciju sniegšana par PMLP e-pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa vietnē 
www.latvija.lv esošo informāciju 14 pakalpojumiem. Tie ir:
1.Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
2.Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.
3.Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
4.Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.
5.Šengenas vīzas pieteikums.
6.Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.
7.Pieteikšanās personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai.
8.Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
9.Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
10.Manā īpašumā deklarētās personas.
11.Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
12.Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav 
      ziņas par personas nāvi.
13.Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
14.Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas 
     ķermeni, audus un orgānus pēc nāve

Valsts darba inspekcija (VDI)
Konsultāciju sniegšana par VDI e-pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa vietnē 
www.latvija.lv esošo informāciju 16 pakalpojumiem. Tie ir:

1.Iesniegums Darba Inspekcijai un Darba Inspekcijas atbildes 
   saņemšana.
2.Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma 
   faktu  darbā.
3.Ziņojums par arodslimības gadījumu.
4.Darbavietas higiēniskais raksturojums.
5.Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes 
   gadījumā   darbā.
6.Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes
   gadījumā darbā sniegšana.
7.Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt 
   kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.
8.Darba Inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu 
   nelaimes   gadījumu darbā saņemšana.
9.Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes 
   gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.
10.Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
11.Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.
12.Darba Inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.
13.Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par 

     iespējamiem pārkāpumiem Darba Inspekcijas kompetences jomā.
14.Darba devēja paziņojums Darba Inspekcijas par 
     novērstajiem pārkāpumiem.
15.Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem 
     par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana.
16.Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.

Centra darba laiks Rugājos 
(Rugāju novada domē, 
Kurmenes ielā 48)
Pirmdiena     
Otrdiena       
Trešdiena      
Ceturtdiena  
Piektdiena    

9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30

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

Centra darba laiks Benislavā 
(Lazdukalna pagasta 

pārvaldē, Bērzu ielā 8)

Pirmdiena     
Otrdiena       
Trešdiena      
Ceturtdiena  

8.30 - 12.30
14.00 - 17.00
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30

Kontaktinformācija:
Laura Konivale
Mob.tālr. 27832856

Kontaktinformācija:
Diāna Poševa

Mob.tālr. 25446353
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KONKURSA NOLIKUMS

„PAR RUGĀJU CIEMA ŪDENSTILPES NOMAS  TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU”

1. Vispārīgā informācija
1.1. Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka kārtību, 
         kādā  izsludināms un rīkojams konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss)  
       par nomas tiesību piešķiršanu Rugāju ciema ūdenstilpei, 
       Rugāju pagastā, Rugāju novadā, kura kopplatība ir 13,0 ha (turpmāk  
       tekstā – Ūdenstilpe).
1.2. Konkursa mērķis ir:
       1.2.1.  noteikt vispiemērotāko piedāvājumu Ūdenstilpes 
                  apsaimniekošanai ilgtermiņā;
       1.2.2.  iesaistīt pēc iespējas plašāku pretendentu loku, nodrošinot to
                  brīvu konkurenci;
       1.2.3.  panākt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi;
       1.2.4.  nodrošināt Ūdenstilpes maksimāli izdevīgu iznomāšanu par 
                  iespējami augstāku cenu.
1.3. Konkursu izsludina laikrakstā  ,,Kurmenīte”, un Domes mājas lapā
       internetā www.rugaji.lv.  Paziņojums par konkursu izliekams 
       Rugāju novada Domes ēkās, Kurmenes ielā 48, Rugājos un, Bērzu
       ielā 8, Benislavā pie informācijas stenda.
1.4. Ūdenstilpes apsaimniekošanas piedāvājumus Rugāju novada domes
       deputāti uzklausīs 2015.gada 12.novembrī plkst. 10:00 Rugāju 
       novada domes ēkā, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā. 
1.5. Lēmumu par turpmāko Ūdenstilpes apsaimniekošanas veidu un 
        nomas līguma slēgšanu pieņem Dome. Tāpat Dome ir tiesīga noraidīt  
       visus piedāvājumus.
1.6. Ja uzaicinājuma sludinājumā noteiktajā termiņā neviens Pretendents 
       nav pieteicies, tad Rugāju novada domei ir tiesības pagarināt 
       pretendentu pieteikšanās termiņu. 
1.7. Ja uzaicinājuma sludinājumā noteiktajā termiņā būs pieteicies tikai 
       viens pretendents, komisija uzklausīs viņa piedāvāto Ūdenstilpes 
       apsaimniekošanas plānu. Ja dome atbalsta saņemto piedāvājumu,
        Dome lemj par nomas līguma slēgšanu. Nomas maksa šādā gadījumā  
       tiek noteikta pieaicinot sertificētu vērtētāju.
1.8. Ja pieteikušies vairāki pretendenti, tiek rīkota nomas tiesību izsole.
1.9. Kontaktinformācija par konkursu: Sandra Kapteine, 26345838.

2. Piedāvājuma iesniegšana
2.1. Par Konkursa pretendentu jeb dalībnieku var būt jebkura fiziska vai 
       juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo 
        normatīvo aktu prasībām ir tiesīga iznomāt Ūdenstilpi, apsaimniekot
       to un atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām:
       2.1.1. pretendents, ja tā ir juridiska persona, nav pasludināts par
                   maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā  
                 darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība 
                 par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai 
                 bankrotu;
       2.1.2. pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas
                 obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas 
                 reģistrēts.
2.2. Lai konstatētu personas atbilstību Noteikumā noteiktajām prasībām, 
       un pretendents varētu piedalīties Konkursā, pretendentam līdz 
       12.11.2015. plkst.10.00 jāiesniedz Rugāju novada domē, Kurmenes  
       ielā 48, Rugājos, sekretārei šādi dokumenti: 
       2.2.1. juridiskai personai:
             2.2.1.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
             2.2.1.2. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas 
                         (amatpersonas) kompetences apjomu vai paraksttiesīgās
                          personas pilnvarojuma apliecinošs dokuments;
             2.2.1.3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms konkursa                             
                         dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 
                         dienesta  par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts  
                         sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā  
                         vai citā valstī, kur tas reģistrēts; 
     2.2.2. fiziskai personai:
            2.2.2.1. Izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms 
                          piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts 
                         ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes 
                         par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās 
                         apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi.

Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu die-
nestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk
kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir 
individuālā darba veicējs); 
         2.2.2.2. kura ir saimnieciskās darbības veicējs -  reģistrācijas
                      apliecības kopija;
2.2.3. Pretendentam ir jāizstrādā ezera saimnieciskās darbības  
plānu, kas ietver sevī nākotnē plānotā ezera izmantošanas aprak-
stu, investīciju plūsmu, grafisko attēlu.
2.3. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarējušu šajā konkursā, jāveic 
        Ūdenstilpes apsaimniekošana atbilstoši šim Konkursa nolikumam, 
        iesniegtajam pretendenta Piedāvājumam, Ūdenstilpes nomas līgu
        mam un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.4. Persona, kas  vēlas piedalīties Konkursā, sedz visas izmaksas, kas 
       saistītas ar iesniedzamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu, 
       kā arī viņu piedalīšanos konkursā.
2.5. Ūdenstilpnes nomas līgums tiek slēgts  uz 7 gadiem.

3.Vērtēšana.
3.1. Konkursa dalībnieks netiek reģistrēts un viņa Pieteikums netiek  
       izskatīts, ja nav iesniedzis visus šajā Nolikumā  noteiktos 
       dokumentus, kas attiecas uz šo personu vai beidzies dokumentu 
       iesniegšanas termiņš, vai ja uz Konkursa komisijas izvērtēšanas
       dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā 
       darbība ir apturēta, vai saņemta informācija par pretendenta 
       nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā 
       maksātnespējas ierosināšanai, vai pretendents sniedzis nepatiesu 
       informāciju, vai pretendents nav ieradies 2015.gada 12.novembrī 
       uz konkursa piedāvājumu izvērtēšanu, vai nav izpildījis citas 
       Nolikumā minētās prasības.
3.2. Iesniegtos piedāvājumus vērtē Rugāju novada domes deputāti
3.3. Rugāju novada domei ir tiesības pieprasīt no pretendenta papildu
       informāciju vai materiālus, kuros sniegta detalizētāka informācija 
       par Ūdenstilpes izmantošanas veidiem.
3.4. Ja pretendents nav ieradies 2015.gada 12.novembrī uz konkur-
sa piedāvājumu izvērtēšanu, viņa piedāvājums netiek vērtēts.

4.Citi noteikumi
4.1. Konkursa uzvarētājam būs pienākums papildus Ūdenstilpes 
       nomas maksai maksāt LR spēkā esošajos normatīvajos aktos 
       noteiktos nodokļus.
4.2. Pretendentam jānodrošina brīvu pieeju Ūdenstilpei.
4.3. Par ieguldījumiem un iespējamiem izdevumiem, kādi radīsies 
       Ūdenstilpes nomas laikā, atbild Ūdenstilpes nomnieks.

Informāciju sagatavoja:
Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītājs

Guntars Pipurs

Apspriešana par pašvaldības ceļu pārbūvi
       Atsaucoties uz Rugāju novada domes aicinājumu, 2015.gada 
7.oktobrī, Rugāju tautas namā, lauku uzņēmēji un iedzīvotāji bija 
pulcējušies uz sabiedrisko apspriešanu  par pašvaldības ceļu pārbūvi, 
kas  notiks pašvaldībai iesaistoties Lauku atbalsta dienesta pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
         Klātesošie tika iepazīstināti ar projekta nosacījumiem, kas 
jāievēro izvirzot ceļus pārbūvei, kā arī to, ka atbalsta saņemšana pro-
jektam  iespējama tikai pašvaldības grants ceļu pārbūvei (izņemot 
valsts ceļus) un pašvaldībai izstrādājot  tehnisko  projektu ceļa segu-
ma sakārtošanai. Savukārt pašvaldības domei ir jāapstiprina kritēri-
ji, pēc kuriem izvēlēsies ceļus, kurus pārbūvēs. Viens no kritērijiem, 
kas noteikts normatīvajos aktos ir ceļi, kas ražotajiem nepieciešami 
lauksaimniecībasprodukcijas pārstrādei un integrēta tipa projektiem, 
kas īstenoti kopā ar pievedceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem 
apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mež-
saimniecības infrastruktūras attīstība. Pārējos kritērijos noteiks dome, 
taču atceroties, ka prioritāte ir lauku uzņēmējs, kas jau šobrīd darbojas, 
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Rugāju novada pašvaldībā darbu uzsāk 
sociālais pedagogs
Sociālais pedagogs ir speciālists, kas 
strādā ar problēmām, kuru cēloņus 
nereti bērni vēlētos paturēt noslēpumā. 
Piemēram, meklējot atbildes uz jautā-
jumiem, kāpēc zudusi bērna interese 
par mācībām, kāpēc neapmeklē skolu, 
kāpēc bērns noslēdzas sevī, sociālais 
pedagogs saprot, ka vispirms jāizzi-
na situācija ģimenē. Uz sarunu aicinu 
Rūtu Sproģi, kura nupat ir uzsākusi 
sociālā pedagoga darba gaitas 
Rugāju novada pašvaldībā.

Kādi ir primārie sociālā pedagoga uzdevumi? 
Pirmkārt jau sociālo problēmu diagnostika, piemēram, noteikt kā-
das problēmas ir skolēniem ar skolotājiem, arī problēmas ģimenē. 
Otrkārt, bērnu tiesību aizsardzība, nodrošināšana. Treškārt, sociālajam 
pedagogam ir jākoordinē un jāvada starpinstitūciju un komandas darbu 
ar skolas darbiniekiem, sociālo dienestu, bāriņtiesu, policiju, jauniešu
centriem un citām iestādēm. Manos uzdevumos ietilpst arī ģimeņu, 
bērnu un pedagogu izglītošana par sociālajām problēmām u.c.
Kāpēc Tava izvēle bija par labu šai profesijai?
Tāpēc, ka sociālā pedagoga profesija man ir tāds kā dzīves aicinājums. 
Man ir neatņemama pieredze ar aizbildniecību ģimenē. Ļoti liela nozīme 
bija arī studiju vides norises vietai. 
Vai apzināti atgriezies Rugājos? 
Par sociālā pedagoga darbu pēc studijām nebiju pārliecināta, jo šādas 
vakances bieži nepiedāvā. Kad Rugājos tika izsludināts konkurss par šo 
vietu, tad pieteicos. Katrā ziņā, ja nestrādātu Rugājos, tad meklētu kaut 
ko līdzīgu tuvākajā apkārtnē. 
Kāda ir Tava iegūtā izglītība? 
Šovasar Rēzeknes augstskolā ieguvu 2. līmeņa augstākās izglītības 
profesionālā bakalaura  grādu sociālajā pedagoģijā. Ļoti noderīga bija 
ERASMUS pieredzes apmaiņas programma Lietuvas pilsētā Utenā, kurā 
pavadīju mācību gadu un izgāju praksi. Praktiskās iemaņas sociālā peda-
goga darbā guvu arī krīzes centros, skolās un vasaras nometnēs. 
Kāda, tavuprāt, ir nozīme sociālā pedagoga amatam?
Mani amata pienākumi ir cieši saistīti ar palīdzības sniegšanu, un ja 
redzu rezultātu un uzlabojumus, tad redzu arī nozīmi darbam. Piemēram, 
palīdzot problemātiskam bērnam, jāsaprot, ka cēlonis visbiežāk jāmeklē 
ģimenē, jo tā ir bērna pirmā sabiedrība. Aicināšu skolotājus pievērsties 
bērnu izaugsmes, attīstības un drošības veicināšanai, tiesību ievērošanu. 
Sociālais pedagogs ir  tas speciālists, kurš pēc radušās problēmas sadala 
darbus – ko veiks sociālais dienests, ko bāriņtiesa un ko sociālais 
pedagogs, lai rastu risinājumu. 
Sociālais pedagogs pilda arī psihologa funkciju? 
Līdzība ir, jo ir bērni, kuriem ir grūti atvērties sarunai. Tad jāizmanto 
radoša pieeja, bērns jāiedrošina. Ļoti svarīgs ir novērošanas process, tad 
svarīgākais sadarbības partneris ir klases audzinātājs. Ir jāmēģina 
uztvert bērna īpatnības, saprast kā katrs uztver informāciju. Piemēram, ja 
es stāstīšu pusaudzim, ka smēķēt ir slikti, ļoti iespējams, ka mans teiktais 
paliks tikai fakta līmenī. Jāmēģina noskaidrot, vai bērns smēķē tāpēc, lai 
viņam būtu draugi, lai netiktu atstumts un tamlīdzīgi. Jārunā un jāmotivē 
bērns uz kaut ko labāku, jāstāsta un jāiedrošina būt pašam par sevi. 

Teksts:Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva

Rugāju novada pašvaldības sociālās 
pedagoģes Rūtas Sproģes 

pieņemšanas laiks

Diena Vieta Laiks

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sociālais dienests (iedzīvotājiem 
iepriekš piesakoties)
Rugāju novada vidusskola
Rugāju novada Eglaines 
pamatskola

09:00-12:30

10:00-16:00
09:00-15:00

jo Rugāju novada domei pieejamais finansējums 630 000 euro ir iedalīts, 
pamatojoties uz novada kopējo grants ceļu garumu, novadā kopē-
jām laukaugu platībām un novadā kopējo lauksaimniecības dzīvnie-
ku skaitu. Pārbūvei izvirzīti šādi ceļi : Egļusala – Žeivinieki, Zeltiņi 
– Ilganči-Medņi, Benislava-Blāzma, Blāzma –Dreimanova, Ozolnes – 
Liepari, Pelnupe-Osa, Gariesili – Drudži, Primenes – Cirtums. 
Lai gan paši iesnieguma iesniedzēji uz apspriedi  nebija ieradušies, domē 
ir saņemts  priekšlikums  iekļaut arī ceļa Švekeri – Slavīti  izbūvi.
     Rugāju novada domē tika saņemts Lazdukalna pagasta iedzīvotāja 
jautājums, kāpēc netiek atvēlēts viss finansējums ceļa uzturēšanai, atbil-
stoši ceļa kopgarumam. Gribu sniegt informāciju, kādā kārtībā pašvaldī-
ba saņem finansējumu ceļu uz uzturēšanai un kas nosaka tās izlietojumu.
        Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības  ielu un ceļu uzturēša-
na nekad nav tikusi rēķināta tikai  pamatojoties uz pašvaldības ceļu 
kopgarumu. Arī 2008.gadā un 2009.gadā, sadalot mērķdotāciju starp 
pašvaldībām, tika ņemti vērā šādi kritēriji, kā pašvaldības  teritorijā reģis-
trēto transportlīdzekļu skaits, pašvaldību īpašumā esošo ielu brauktuvju 
un tiltu laukumu platība un pašvaldības īpašumā esošo ceļu garumu.
       Kopš  2010.gada, pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās 
valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu nosaka 11.03.2008.  Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļa pro-
grammai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 9.punkts. Iepriekš minē-
tos noteikumos ir noteikta pašvaldībām piešķiramā mērķdotācijas daļa, 
t.i. Rugāju novada dome saņem no kopējās pašvaldībām paredzētās 
mērķdotācijas  - 0.2752 %.
        Mērķdotācijas izlietojuma mērķi ir stingri noteikti. To izlieto:
1)Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas uzturēšanai (grants seguma 
atjaunošana, greiderēšana, caurteku atjaunošana, greiderēšana, sniega 
tīrīšana, ceļmalu nopļaušana, novadgrāvju izveide, asfaltbetona seguma 
bedrīšu remonts, sētnieka darbs utml.);
2)Autoceļu un ielu periodiskā uzturēšana (piemēram, asfaltbetona segu-
ma atjaunošana);
3)Satiksmes drošības uzlabošana (ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana, ap-
gaismojuma izbūve un uzturēšana u.c.);
4)Pārējie izdevumi (ceļu apsekošanas izdevumi, bankas pakalpojumi u.c.)
Reģistrācijas un uzskaites nolūkā pašvaldību ceļus iedala šādās grupās:
1) Pašvaldības ielas; 
2) A grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp ap-
dzīvotām vietām vai savieno apdzīvotas vietas ar valsts autoceļiem 
(piemēram, ceļš Ozolnes – Liepari, Rūbāni –Fabriki);
3) B grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk 
kā trim viensētām piemēram, Kapūne –Klāni);
4) C grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu zemju 
īpašumiem vai mazāk nekā trim viensētām (Blāzma –Dreimanova).
Vienam ceļam var būt piemērotas dažādas grupas atsevišķiem posmiem. 
        Cik daudz līdzekļu atvēlēt konkrēta ceļa uzturēšanai, tas ir atkarīgs 
gan no pieejamā finansējuma, gan no kāda ir ceļa vai ielas uzturēšanas 
klase. Dome ceļu uzturēšanas klases nosaka balstoties uz Ministru kabi-
neta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldī-
bu autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, kur  
noteikts, ka pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasi nosaka ņemot vērā 
transportlīdzekļu satiksmi, piemēram, ja vidējā transportlīdzekļu sa-
tiksmes intensitāte (automašīnu skaits diennaktī) ir 100 - 499, tad nosaka 
C uzturēšanas klasi, ja mazāk par 100 – D klasi. 
D uzturēšanas klasi nosaka pašvaldību autoceļiem, pa kuriem nenotiek 
regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem. Pašvaldību autoceļiem ar 
grants segumu nosaka C vai D uzturēšanas klasi. Pašvaldību autoceļiem 
ar grants segumu nosaka C vai D uzturēšanas klasi. Līdz ar to pašvaldības 
ceļiem pārsvarā ir D uzturēšanas klase. Minētie noteikumi nosaka arī ceļu 
un ielu uzturēšanas prasības, piemēram, autoceļus, kuriem noteikta D uz-
turēšanas klase, attīra no sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no 
sniega daudzuma.
       Pašvaldībai 2015.gadā piešķirtais finansējums 124 197 euro, kas nav 
pietiekams, lai veiktu ceļu darbus atbilstošā apjomā un kvalitātē, kā gribē-
tos. Ja piemēram, 2008.gadā finansējums autoceļu fondam Lazdukalna 
pagasta padomei bija 65 114 lati, Rugāju pagasta padomei – 78 657 lati, 
kopā novadam 143 771 lati jeb 204 567 euro. Kopš 2009.gada finansē-
jums autoceļu uzturēšanai strauji samazinājās, 2010.gadā saņemot vien 
79 746 euro (56 046 lati) novada ceļu uzturēšanai. 

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa
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Iedzīvotāju, uzņēmēju, lauksaimnieku un biedrību tikšanās pie 
kafijas tases 25.novembrī pl. 11:00  

Rugājos, Tautas nama zālē  
Dienas darba programma:

10:30-11:00

11:00 - 11:30 

11:30 –12:30

12:30-13:00 

13:15-13:30

13:30-14:00

14:00 – 15:00  

Dalībnieku reģistrācija, tēja, kafija, uzkodas

Aktuālā pašvaldības informācija Rugāju novada 
pašvaldības pārstāvji

Pieejamās atbalsta programmas lauku attīstībai, 
programmas «Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē»  nosacījumi (izsludinās jau novembra 
mēnesī) Ivars Logins, LLKC Balvu  biroja 
vadītājs 

Zemes iegādes aizdevumi. Piedāvājums 
uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem,  
Daudzdzīvokļu māju siltināšana. AS Attīstības 
finanšu institūcija ALTUM
Kafijas pauze

Banku piedāvājumi uzņēmējiem, 
lauksaimniekiem, iedzīvotājiem

                          Programmas Erasmus+ iespējas iedzīvotājiem, 
programmas „ PROTI un DARI” iespējas 
vietējiem jauniešiem

Par ASV vēstniecības atbalstīto projektu un vēst-
niecības atbalsta formām Latvijā. Dažādu pieeja-
mo finanšu instrumentu Latvijā apkopojums, 
Biedrības “Iespēja visiem” valdes                      
locekle  Inta Luse

Arī šajā mācību gadā skolēni dzer bezmaksas 
pienu un ēd bezmaksas augļus un dārzeņus

    2015./2016.mācību gadā Latvijas skolās pēc rudens brīvlaika skolēni 
visā Latvijā trīs reizes nedēļā turpinās iepazīt svaigu augļu un dārzeņu 
garšu, saņemot tos bez maksas programmas „Augļi skolai” ietvaros, kā 
arī visu gadu turpinās programma „Skolas piens”, kuras ietvaros bērnu 
dārzu audzēkņi un skolēni var dzert bezmaksas pienu.
     Programmas „Augļi skolai” ietvaros skolēni laika posmā no 2015.
gada 2.novembra līdz 2016.gada 5.februārim trīs reizes mācību 
nedēļā saņems ābolus, bumbierus, lielogu dzērvenes, kāpostus, kol-
rābjus, burkānus, kāļus vai asorti porcijas, bet šogad tiks piedāvāti vēl 
arī ķirbji. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka populārākie augļi un 
dārzeņi ir āboli un burkāni.
    Pirms pieciem gadiem,2010./2011.mācību gadā,  programmā 
„Augļi skolai” piedalījās 63% izglītības iestādes no kopējā valstī es-
ošo izglītības iestāžu skaita, bet 2014./2015.mācību gadā programmā 
piedalījās 793 izglītības iestādes un skolēniem tika izdalītas 13 591 824 
porcijas augļu un dārzeņu (āboli, burkāni, bumbieri, kolrābji, kāposti 
un augļu un dārzeņu asorti).
    Programmas „Skolas piens” ietvaros skolēniem ir iespēja katru 
mācību dienu saņemt līdz 250 ml piena vai citus piena produktus. Pro-
grammas pamatmērķis ir saistīts ar veselīga uztura un piena patēriņa 
veicināšanu starp skolēniem.
        

Informācija no:
http://www.lad.gov.lv/

Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansu 
izmaksa lauksaimniekiem

   No šā gada 23.oktobra Lauku atbalsta dienests ir uzsācis Vienotā 
platību maksājuma avansa izmaksu 70% apmērā. Šobrīd pakāpe-
niski VPM avansa maksājumus saņems visi tie lauksaimnieki, kuru 
iesniegumos nav konstatētas problēmas. 
   Lauku atbalsta dienests atgādina, ka avansa maksājumus nevarēs 
piešķirt gadījumos, ja nebūs saņemtas atbildes uz LAD vēstulēm un 
nebūs atrisinātas problēmas, piemēram, kad vairāki lauksaimnieki at-
balsta saņemšanai ir pieteikuši vienu platību u.tml. Par avansa aprēķinu 
un apmēriem informāciju var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta 
likmes”.
     Saņemot avansa maksājumu lauksaimniekam ir iespēja uzlabot savu 
finansiālo situāciju un veikt ieguldījumus saimniecības turpmākā at-
tīstībā.

Aicina veikt nekustamā īpašuma nodokļa  
(NĪN) ceturto maksājumu

          Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu rei-
zi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novem-
brī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi 
gadā – avansa veidā. Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu 
punktā, bankā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv.
          Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktā, bankā, 
internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Jāuzsver, ka, 
maksājumu veicot  internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitī-
jums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. 
        Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas 
norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Maksājuma mērķī pre-
cīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un 
personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par 
kuru tiek veikts maksājums. 
        Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% ap-
mērā no nesamaksātās summas.

Informācija no:
SIA ZZ Dats

“Kurmenīte“  2015.gada oktobris

Svarīgi!
Informējam, ka katra mēneša 

pirmajā otrdienā no plkst. 9:30-14:00, 
pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 

Lazdukalna pagasta pārvaldē, konsultēs 
Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra speciālists 

Mārīte Orniņa

Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra 
funkcijas un uzdevumi:

- sagatavo, apkopo un izplata informāciju par esošiem tūrisma 
  objektiem  un to piedāvātājiem pakalpojumiem;
- organizē uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, popularizējot
  uzņēmējdarbības iespējas un turpmāko attīstības perspektīvu, lai 
  veicinātu vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu un nodarbinātību;
- koordinē un organizē  sadarbību pašvaldības kopīgo funkciju un 
   uzdevumu realizēšanā;
- izstrādā un īsteno pašvaldības, valsts un starptautiskos projektus 
  un   programmas;
- izstrādā un īsteno projektus, sadarbībā ar novada nevalstiskajām 
  organizācijām.

Kontaktinformācija:

Adrese: Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju novads;
Tālrunis: 26355954
E-pasta adrese: marite.ornina@rugaji.lv
Darba laiks: pirmdiena - piektdiena  9:00 -17:00
Apmeklētāju pieņemšana: 
otrdien 15:00-17:00
trešdien 9:00 -14:00 (vai citās dienās iepriekš vienojoties par laiku)

Tikšanās notiek projekta “Informēta, zinoša  un pilsoniski atbildīga sabiedrība– 
pamats kopējai valsts labklājības nodrošināšanai” ietvaros, kas atbalstīts  ASV 
Vēstniecības Rīgā Mazo grantu programmā un īsteno biedrība “Iespēja visiem”.



“Es esmu savas dzīves autors“ jeb pieredzes apmaiņas 
brauciens vecākiem
Ceļojot mēs apgūstam vairāk, kā jebkādā citā 
veidā. Dažreiz diena pavadīta svešumā sniedz 
vairāk nekā desmit gadu dzīves mājās. 
(Anatols Franss)

        Rugāju novadā ierasta lieta ir, ka skolēni 
dodas dažādās ekskursijās kopā ar klases- 
biedriem, taču, ka ceļotu kopā skolēnu 
vecāki, līdz šim nebija dzirdēts. Izzinošā 
divu dienu ceļojumā devās 38 Rugāju no-
vada skolēnu vecāki projekta „ Nāc un dari, 
jo tu vari!” ietvaros. Pastāv uzskats, ka 
ceļošana maina dzīvi – tā ir lielisks veids, 
kā izrauties no ikdienas rutīnas un paplašināt 
savu redzesloku. Ceļojot mūsu acis un prāts 
parasti ir redzīgāki. Ceļošana ir ieguldījums 
sevī un, es teiktu, arī  savā nākotnē.
      Mēs divās dienās nobraucām gandrīz 
700 km pa mūsu rudenīgi skaisto Latviju un 
iepazinām darbīgus cilvēkus, kas līdzīgi, kā 
mēs savā novadā, dzīvo, strādā, mīl, audzina 
savus bērnus, uzdrošinās, riskē un  piepilda 
savus sapņus.
       Mūsu ceļš no paša rīta veda uz Raunu, 
kur iepazinām neliela jauna uzņēmuma 
„Latvijas ķiploks” darbošanos. Uzņēmu-
ma īpašniece Sintija Rude laipni dalījās ar 
mums par to kā nonākusi līdz uzņēmuma 
veidošanai un, kāpēc tieši ķiploks ir viņas 
biznesa ideja.
        Ar ķiploku audzēšanu Sintija nodar-
bojas jau vairākus gadus, bet tieši pēdē-
jā gada laikā ir tapuši vairāki produkti no 
ķiplokiem, lai gan iesākumā bija tikai paši 
ķiploki, tad ķiploku tēja. Piedalīšanās un uz-
vara konkursā jauniešiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai „Laukiem būt” ir kļuvis par pam-
atu SIA “LATVIJAS ĶIPLOKS” zīmola iz-
veidošanai, kas simbolizē veselīgus, drošus 
un kvalitatīvus produktus, kas ražoti tikai 
un vienīgi no Latvijā audzētiem ķiploki-
em. Pircējiem tiek piedāvāti dažādi ķiploku 
produkti - svaigi ķiploki, ķiploku pulveris, 
ķiploku granulas, ķiploku tēja, rīvēti svaigi 
ķiploki, ķiploku ziedu pasta, marinēti ķiplo-
ku ziedkāti. Mēs nobaudījām ķiploku tēju, 
ķiploku pesto (ķiploku ziedu pastu) uz rud-
zu maizes šķēles un arī marinētus ķiploku 
ziedkātus. Neparastas garšas un neparas-
tas sajūtas no tik ierastā un visiem zināmā 
ķiploka! Neviennozīmīgu attieksmi izpel-
nījās Sintijas jaunākais produkts – ķiplo-
ku kompetes, bet pagaršojām visi! Pirmajā 
gadā jaunā uzņēmēja iestādījusi vien dažus 
kilogramus ķiploku. No iegūtās ražas sagat-
avojusi stādāmo materiālu, atlika, ko aizvest 
uz tirgu Cēsīs un Raunā, bija arī, ko iztirgot 
paziņu lokam. Šogad Sintija audzē ķiplokus 
jau hektāra platībā, pārsteidza, ka visu ražu 
novāc ar dakšām, bez tehnikas un, ka visa 
produkcijas ražošana notiek 20 m2 platībā 
turpat mājās.
     Pievērsties ķiploku audzēšanai Sintija 
sāka laikā, kad saprata, ka algotajā darbā nav 
izaugsmes iespēju. Tad viņai radās doma, ka 
varētu uzsākt arī ko savu. “Dzīvoju laukos, 
zeme ir. Apsvēru dažādas iespējas. Domāju 
pievērsties zemenēm. Atskārtu, ka mūspusē 
vien ir vairāki zemeņu audzētāji. Nevēlējos 

kļūt par konkurentu. Sapratu, ka ķiplokus audzē 
daudz mazāk. Turklāt man tie patīk labāk par ze-
menēm,” smejot teic Sintija. Viņa uzsver, ka iespējas, 
ar ko nodarboties laukos, ir, vien katram jāatrod tas, 
ko viņš labprāt darītu.
     Tālāk devāmies uz Cēsīm, kur apskatījām Cēsu 
vecpilsētu un ciemojāmies Zinātnes centru 
Z(in)oo . Lai gan centrs vairāk domāts bērnu audi-
torijai, nevienu brīdi mums, pieaugušajiem, nebija 
garlaicīgi. Šķiet, Zinoo centrs varētu būt katra fizikas 
skolotāja sapnis. Mācīties matemātiku lēkājot, iz-
baudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi braucot ar 
speciāli aprīkotiem kartingiem, redzēt skaņu, vei-
dot zobratu pārnesumus, saprast katapultas darbības 
principus, būvēt un vadīt robotus, redzēt zibeni. Tās 
ir tikai dažas no lietām, kuras “Zinoo centrā” cil-
vēkam ļauj vieglāk saprast eksaktās zinātnes. 
Skolēniem par šīm lietām  skolā tiek mācīts teor-
ētiski, bet Zinoo centrā  tās mēģina  vizualizēt, pa-
darīt interaktīvas un interesantas, lai bērniem, at-
griežoties skolā, rastos izpratne par šiem procesiem 
un būtu pavisam svaigs skatījums uz matemātiku, 
fiziku, ķīmiju. Šobrīd centrā esošo ekspozīciju vei-
do vairāk kā 200 eksponāti, kuru skaits regulāri tiek 
papildināts. Pēc Zinoo apskates, vecāki viennozīmīgi 
atzina, ka šurp jāatved arī bērni!
      Mēs apceļojām pusi Latvijas, ciemojoties gan 
Vidzemē, apskatot Cēsu vecpilsētu, gan Kurzemē, 
ieelpojot Jūrmalas jūras svaigo gaisu, gan Zemgalē, 
izstaigājot Rundāles pils skaistās zāles.  Mājupceļā 
mēs iegriezāmies Ikšķilē pie Linarda Liberta, kurš 
ir slavens ar savu prasmi bērzu sulas pārvērst par 
biznesu. Daudziem bija patīkams pārsteigums, ka 
Rugāju vārds Linardam nav svešs - viņš bērnībā ir 
pavadījis daudzas vasaras pie radiem Rugājos. Šobrīd  
Linarda Liberta bērzu sulu ražotnē top gan bērzu 
sulas sīrups, gan vīns, gan arī dzirkstošais vīns. 
Linarda stāstījumam mijoties ar bērzu sulu izstrādā-
jumu degustēšanu, mēs aizrautīgi klausījāmies kā top 
visi šie izstrādājumi, cik bērzu vajag, lai sulas pie-
tiktu, kā sula top par vīnu un kā notiek tirdzniecība. 
Un, kā no interesantas nodarbes tas pārvērsties par 
biznesu un pelna  iztiku visai ģimenei. Izrādās jeb-
kas var kļūt par ierosinātāju iedvesmai, kas palīdz 
radīt tev pašam. Iespējams to var noķert arī mājās, 
bet ceļojot mūsu prāts un acis parasti ir redzīgākas. 
Kāpēc gan? Ceļojot mainās mērogs. Problēmas, ja 
aplūkojam tās no attāluma, izskatās mazākas. Arī 

pati pasaule pēkšņi kļūst daudz mazāka. Pat ja ne 
mazāka, tad pieejamāka. Tu pa īstam saproti, ka tevi 
nekas neattur no nokļūšanas faktiski jebkur, ir tikai 
jāgrib! Un šī sajūta transformējas uz citām jomām – 
tu vari nodibināt savu uzņēmumu, ja vēlies, vari sākt 
gleznot, ja vēlies, vari sākt programmēt – ja tiešām 
to vēlies. Viss ir iespējams, visas durvis ir vaļā.  Mēs 
tikai pārāk bieži baidāmies iet pa tām, jo nezinām, 
kas mūs sagaida. Neiziesi-neuzzināsi! Šādas izvēles 
brīžos es pati sev jautāju: „Ko es darītu, ja darītu!” 

es nebaidītos? Ja es nebaidītos? Es, protams, 
darītu!” Manuprāt, ceļošana ir brīnišķīga 
iespēja nepastarpināti iepazīt citas vietas un 
cilvēkus. Mūsdienās, protams, var iegoglēt, 
skatīties ziņas vai filmas, lasīt grāmatas, bet 
tas vienmēr būs citu cilvēku veidotais redzē-
jums. Ceļojot tu veido pats savu redzējumu. 
Un labākais, ko „ izdara” ceļošana- ceļošana 
nojauc stereotipus gan par noteiktām lietām, 
gan par to, ko drīkst un ko nē, kas ir pareizi, 
kas nē. Tādējādi tu paplašini savas robežas 
un paaugstini arī savu tolerances (iecietības)  
līmeni pret citādo. Mēs noteikti kļūstam 
labāki vecāki saviem bērniem, ja esam daudz 
piedzīvojuši un mums ir ar ko salīdzināt. 
    Brauciena noslēgumā dalībnieki atzina, ka 
tas bija vērtīgs un rādīja, ka bez milzīgiem 
ieguldījumiem var nopelnīt iztikai un savai 
labklājībai arī Latvijā. Tika iegūtas jaunas 
idejas un zināšanas, iedvesma un motivāci-
ja darboties pašiem. Kāds no dalībniekiem 
atzina: …pārliecinājos, ka cilvēkam nevajag 
neko sarežģīti modernu, lai kaut ko paveiktu. 
Tas pats bērzs un ķiploks katram aug pie mā-
jas, bet kādas brīnumaini, praktiskas lietas no 
tiem sanāk. Un tas ir tikai viena cilvēka trako 
domu lidojuma rezultāts..” 
      Un nav svarīgi, vai šis ceļojums kādu  
dalībnieku ir iedvesmojis iestādīt vairāk 
ķiploku, vai nopirkt tik pat mīkstu gultu kā 
viesnīcā, jo ikviena mūsu vēlēšanās ir ceļš uz 
pārmaiņām un personīgo izaugsmi! 
      Rugāju novadam vajag vairāk darbīgu 
ģimeņu, kas strādā un saimnieko savās lau-
ku saimniecībās, kopj zemi, rada pārticību 
sev un citiem. Ar savu darbu var nodrošināt 
iztiku sev un savai ģimenei, kā arī nopelnīt 
izaugsmei.
 Sirsnīgs paldies brauciena dalīb-
niekiem par sirsnību, zinātkāri, draudzīgo 
noskaņojumu, kas bagātināja mūsu ceļojumu.  
Īpašs paldies mūsu ceļojuma fotogrāfiem 
Ivetai Useniecei, Dacei Sņegovai, Astrīdai 
Puško un Laurim Sproģim.

   Pieredzes apmaiņas brauciens noticis 
pateicoties biedrības „Mēs pasaulē”  īsten-
otajam projektam „ Nāc un dari, jo tu vari” 
Sabiedrības integrācijas fonda Program-
mā „NVO fonds” , kas tiek līdzfinansē-
ta no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un  Latvijas valsts budžeta. 
 

Biedrības „ Mēs pasaulē” vadītāja
Mārīte Orniņa
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Apskata latviešu literatūras dižgaru dzīves un 
darba vietas
       Kad rudens jau sāka iekrāsot kokus un 
uzpūta vēsu elpu vasaras krāšņumam, Eg-
laines pamatskolas 5.-9. klašu skolēni devās 
plānotajā mācību ekskursijā. Apskatei bijām 
izvēlējušies triju latviešu literatūras dižgaru  
dzīves un darba vietas. Iesākām ar Vecpiebal-
gu, kuru pazīstam kā senu kultūras novadu, 
žēl tikai, ka ūdensrozes jau bija pārziedējušas.
   ‘’Kalna Kaibēnos’’skolēni iepazina pirmā 
latviešu romāna’’Mērnieku laiki’’autoru Reiņa 
un Matīsa Kaudzīšu dzīves un darba vietu. 
Visiem patika stāstījums par abu brāļu skolotāju 
gaitām un skolas kārtību tajos laikos - gan par 
mācīšanos, gan par palaidņu sodīšanu.  Adrians 
no 9.klases atzīst:’’Gids ļāva sajusties kā tajā lai-
kā un uzzināt, ko bērni ņēma līdzi pārtikas lādītē, 
kā skolotājs pārbaudīja bērnu higiēnu, kā vasarā 
vajadzēja pelnīt skolasnaudu’’. Reinis nebija 
mācījies skolā nevienu dienu, tomēr abi brāļi 
sekmīgi nokārtoja eksāmenus, lai varē-
tu strādāt par skolotājiem. Dārzā aplūko-
jām ‘’Mērnieku laiku ‘’varoņu skulptūras un 
brāļu stādītos kokus, vēl skolēni aizskrēja  
paskatīties  pirtiņu, iegājām arī izstāžu telpā.
    Tālāk ceļš veda uz ‘’Saulrietiem’’- pasaku 
ķēniņa Kārļa Skalbes grezno vasaras māju, 

kura atrodas stāvā pakalnā , no kura 
agrāk bija redzami 7 ezeri, tagad vairs 
tikai Alauksts. Edijam no 8.klases 
patika Baltā zāle, kurā varēja justies 
kā princis. Visiem bija iespēja ap-
skatīt populārākās latviešu grāmatas 
‘’Kaķīša dzirnavas’’dažādus izdevu-
mus un lietas, kuras piederējušas 
rakstniekiem.
      Ceļā uz Blaumaņa ‘’Brakiem’’ap-
skatījām Latvijā vienīgās porcelā-
na fabrikas ražojumus. Varējām arī 
iegādāties dāvaniņas mājiniekiem. 
Vislielāko interesi izraisīja priekšmeti 
no burzītā porcelāna.
       R.Blaumaņa ‘’Braki’’pārsteidza 
ar savu plašumu un dažādajām ēkām. 
Neparasts visiem  likās dzīvojamās 
ēkas niedru jumts, kuru  gribējās 
aptaustīt ar rokām. Sarunas vairāk 
risinājās par velniņiem no R.Blau-
maņa pasakas. Pēc tam iepazināmies 
ar ‘’Braku ‘’apkārtni un vietām, 
kuras saistās ar dažādu Blaumaņa 
darbu tapšanu. Daudziem prātā pali-
ka mežrozīšu krūms pagalma vidū.

       Skolēni bija apmierināti ar ekskursiju, jo ne visas 
ģimenes var bērnus tādās aizvest. Dzirdētais labāk paliek 
atmiņā un palīdz saprast mācību stundās apgūstamo - tā 
sprieda skolēni un vēlējās doties vēl citās šāda veida 
ekskursijās.  Šis brauciens likās vērtīgs arī skolotājām 
Anitai Leonei, Aijai Ikstenai, Antrai Kikustei, Violetai 
Dokānei un šoferim Jānim Lesniekam. Gandarījums par to 
šo rindu autorei, jo brauciena mērķis tika sasniegts. Paldies 
Rugāju novada domei par šo iespēju!

Teksts: Rasma Zuša
Foto: Aija Ikstena

Pārsteidz klases 
audzinātāju
    9. klases audzinātājai - Evijai 
Konivalei šī gada Skolotāju diena bija 
ļoti īpaša un, pat varētu teikt, ekstremā-
la. 2.oktobrī skolotājai tika sagādāts 
brīnišķīgs pārsteigums – mūzika ar 
saksofonu, balonu ceļš un smaidīgie 
audzēkņi ar tējas svecītēm rokās, bet tas 
nebūt nebija viss! Uz galda audzinātā-
ju sagaidīja groziņš ar avenēm un laba 
vēlējumiem un pavisam īpaša aplok-
sne. Aploksnē gaidīja īpaša dāvanu 
karte, kurā bija vienu stundu ilga izjāde 
ar zirgiem “Purenēs”. Svētdien turp 
devāmies piecu cilvēku sastāvā. Mūs 
laipni sagaidīja zirgi – lepnais Gvido, 
runātīgā Lana, viltīgā Dolče Vita, skai-
stā Harpūna un pieredzes bagātā Grie-
ta kopā ar zirgu saimnieci un īpašnieci 
Mairitu Dreimani un instruktoriem.
       Pirmās 15 minūtes mēs iepazināmies 
un mācījāmies, kā apieties ar zirgiem, 
pēc tam devāmies savā pirmajā izjādē!

Lieliski un unikāli ir tas, ka jau pir-
majā reizē tu pats vadi zirgu. Tevi 
pavada lieliska ainava, siltais vējš, 
un jaukie instruktori sniedz norādī-
jumus un padomus. Lieki piebilst, ka 
zirgi savā darbā ir profesionāļi. Pēc 
izjādes bija iespēja pabarot zirgus ar 
kārumiem, izmantot piknika vietu un 
vērot zirgus aplokā savā nodabā. Die-
na bija izdevusies, jo audzinātājai ļoti 
patika relaksācija, ko guva, izbaudot 
brīnišķīgo izjādi. Arī Astra, Eva, Klin-
ta un Evas mamma Līga bija kopā ar 
audzinātāju un jāja ar zirdziņiem, bija 
sajūsminātas par lielisko iespēju.
“Purenēs” ir arī iespēja mācīties jāt ar 
zirgu. Pēc vairākām reizēm jau vari 
patstāvīgi ar zirgu jāt uz ezeru. Uz-
traukumam nav pamata, jo blakus uz 
cita zirga būs instruktors. Uz tikšanos 
“Purenēs”! Sīkāka informācija www.
purenes.lv

Teksts: Eva Spriņģe
Foto: Līga Spriņģe

Jaunsargu sacensības

    Ceturtdien, 2015. gada 1. oktobrī, Degumniekos noris-
inājās 220. Jaunsardzes vienību rudens sacensībās. Tajās no 
Rugāju novada visusskolas piedalījās kupls skaits mūsu Ja-
unsargu: Dāvis Stivriņš (10.kl.), Alvis Kukarāns (10.kl.), 
Aivis Usenieks (9.kl.), Gatis Trimalnieks (9.kl.), Jānis Arvils 
Vīcups (9.kl.), Raitis Kukarāns (8.kl.), Arnita garā (8.kl.), 
Karīna Semjonova (8.kl.), Aivita Žogota (8.kl.), Jānis Erlends 
Spriņģis (5.kl.), Samanta Kukurāne (6.kl.), Ārija Garā (6.kl.), 
Olga Semjonova (6.kl.), Vivita Lietuviete (6.kl.), Līna Trepša 
(5.kl.). Sacensības norisinājās gan iekštelpās, gan Degum-
nieku pamatskolas teritorijā. Dalībniekiem bija jāveic dažādi 
pārbaudījumi: virvju takas pārvarēšana ar laika noteikšanu, 
precīza šaušana, roku saliekšana, prese, pildbumbu mešana, 
tāllēkšana, basketbola soda metieni un kross.
       Sacensību noslēgumā dalībnieki bija gandarīti par iegūta-
jām vietām. 1998.-1999. g.dz. zēnu grupā 2.vietu ieguva Dāvis 
Stivriņš. 2000.-2001. g.dz. zēnu grupā 1. vietu izcīnīja Gatis 
Trimalnieks. 2000.-2001. g.dz. meiteņu grupā 1.vietu ieguva 
Arnita Garā un 2.vietu Karīna Semjonova. 2002.-2003. g.dz. 
zēnu grupā 3. vietu ieņēma Jānis Erlends Spriņģis. 2002.-
2003. g.dz. meiteņu grupā 1.vietu ieguva Samanta Kukurāne, 
2.vietu Ārija Garā, un 2004.-2005. g.dz. meiteņu grupā 
1.vietu ar ievērojamu punktu starpību ieguva Līna Trepša.
Sacensību dalībnieki bija gandarīti par paveikto. Liels paldies 
Litai Meisterei par ieguldīto darbu dalībnieku sagatavošanā. 
Uz tikšanos Degumniekos!

Teksts: Eva Spriņģe
Foto: Līga Spriņģe
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Rugāju novada vidusskolas 
skolotāju Erasmus+ brauciens
        Valodas, kultūras un literatūras dižgars Rainis ir 
teicis: „Zināšanas ir kustība, nezināšana ir miers”, un tā 
domā arī astoņas Rugāju novada vidusskolas skolotā-
jas, kuras projekta „Erasmus +” ietvaros šī un nākošā 
mācību gada laikā devās un dosies uz ārvalstīm, lai gūtu 
zināšanas, pieredzi un pārvestu mājās radošas un noderī-
gas idejas, ko turpmāk varētu pielietot savā skolotāja 
praksē.
    Pirmās trīs skolotājas – Inga Garā, Sanita 
Anckina un Ināra Ločmele – jau atgriezušās no gal-
vu reibinoša zināšanu ceļojuma un labprāt dalījās ar 
gūtajiem iespaidiem. 
       Stāsta skolotāja Inga: ‘‘Laikā, kad Latvijā gai-
sa temperatūras rādītāja sarkanā svītra noslīdēja zem 
nulles, viena no „Airbaltic” aviokompānijas lidmašīnām 
atstāja baltu rāvējslēdzēju debesīs ceļā uz Austriju. Pēc 
dažām stundām no Austrijas izlidoja jau cita lidmašīna, 
kuras galamērķis bija Horvātijas slavenā kūrortpilsēta 
Dubrovnika. Šo ceļu ar divām lidmašīnām mēroju arī 
es, lai nonāktu mazā, Adrijas jūras un kalnu ieskautā 
pilsētiņā Cavtat, kur astoņu dienu laikā apmeklēju kur-
sus skolotājiem „Rīcības metožu pielietošana ar mērķi 
uzlabot motivāciju un mācību vides kvalitāti”.
Šo dienu laikā mani sagaidīja daudzi pārsteigumi – 
gaisa temperatūra +28 C, iepazīšanās ar brīnišķīgi-
em ārvalstu kolēģiem, horvātu nacionālās virtuves 
baudīšana, lielās palmas, oleandri, magnolijas, 
olīvkoki un vēl daudzi citi. Vēl joprojām esmu šīs 
valsts (kuru droši varētu dēvēt par paradīzes stūrī-
ti!) skaistās dabas, jauko cilvēku un atmiņu iespaidā.
Mums, divdesmit kursu dalībniekiem, paveicās arī ar 
visu iespējamo laikapstākļu spektra izbaudīšanu, jo Hor-
vātijā 330 dienas gadā ir saulainas, bet pārējās – lietain-
as, un mēs paspējām piedzīvot arī divas lietainas dienas.
Katra diena atnesa ko īpašu – bija gan tautisko dziesmu 
vakars, gan nacionālo ēdienu pēcpusdiena, gan 
piedzīvojuma parka apmeklēšana (īsts skolotājs ne-
baidās ne no kā!), gan izbrauciens uz netālo Lokrum 
salu, kur netraucēti pastaigājās dažādi dzīvnieki, kā 
arī vīna dārzu apmeklējums, ekskursija uz tūkstoš 
salu pilsētu Dubrovniku, kuras vecpilsēta apjozta ar 
lieliem, augstiem mūriem un nozīmīgākais tūristu ob-
jekts tajā – gaisa vagoniņš. Uzbraucot ar to kalnā, bija 
redzama visa tuvākā un tālākā apkārtne. Elpa aizrāvās! 
Astoņu dienu laikā nācās gan sevi prezentēt, gan dejot 
un dziedāt, gan sportot, tēlot, radīt un daudz ko citu, 
un tas iedvesmoja un motivēja mani turpmākai dar-
bībai. Ceru, ka spēšu nodot šo motivējošo sajūtu arī 
skolēniem un ar prieku izmantošu kursos apgūtās ide-
jas klases audzināšanā un citos savos pienākumos. ‘‘
          Stāsta skolotāja Sanita: ‘‘Itālija mani sveica 
(Buon giorno!) pavisam lietaina un tumša, desmitā ok-
tobra vakarā nolaižoties Boloņas lidostā. Nedēļa 

aizritēja ātri. Tā bija piepildīta ar dažādām 
aktivitātēm – ekskursijām pa trīs pirmss-
kolām, grupu darbiem, prezentāciju gata-
vošanu, ekskursijām pa pilsētām, restorānu 
apmeklējumiem. Parasti diena sākās 7.30 
ar brokastīm un noslēdzās 22.00 ar mājup-
ceļu no vakariņām restorānā. Atpūtas mirk-
lis bija pavisam īss no 17.00 – 19.00
        Nedēļas laikā mēs – četrpadsmit 
pirmsskolas skolotājas – no Anglijas, Poli-
jas, Igaunijas, Slovākijas un Latvijas apme-
klējam trīs Itālijas pirmsskolas izglītības 
iestādes: divas valsts pirmsskolas un vienu 
privāto pirmsskolu, kā arī bērnu un jau-
niešu attīstības centru. Katru reizi pēc ap-
meklējuma dalījāmies iespaidos par redzē-
to un cītīgi visu pierakstījām savā ceļojuma 
dienasgrāmatā.
           Secināju, ka salīdzinājumā ar Latvijas 
bērniem, Itālijas bērni pirmsskolu apmeklē 
no viena gada līdz piecu gadu vecumam, 
kas nav obligātais apmeklējums, bet, sākot 
ar sešiem gadiem, bērni dodas uz pirmo 
klasi.  Bērni pārsvarā nodarbojas ar vizuā-
lo mākslu, eksperimentēšanu, ja ir interese, 
tad apgūst arī burtus, ciparus. Ikdienā ar 
bērniem ir kopā divas skolotājas un auklīte, 
diena sākas 8.00 un beidzas 16.00.
       Ekskursiju laikā pa pirmsskolām 
smēlos daudz dažādas interesantas idejas 
praktiskiem darbiņiem, grupu iekārtoju-
mam, uzskates līdzekļiem un nodibināju 
kontaktus ar jaukām pirmsskolas skolotā-
jām no dažādām valstīm.

„Radošums, inovācija, aktīvs pilsoniskums 
un starpkultūru dialogs”, kuri notika laikā 
no 12. oktobra līdz 17. oktobrim Franci-
jas galvaspilsētā Parīzē. Grupā kopā bi-
jām divdesmit dalībnieki no dažādām Ei-
ropas valstīm: Spānijas, Vācijas, Grieķijas, 
Rumānijas, Itālijas, Francijas un Latvijas. 
Kursi notika divās valodās – franču un 
angļu valodā.
   Kursu pirmajās dienās vajadzēja ie-
pazīstināt ar sevi, prezentēt savu skolu, 
novadu, valsti, kā arī pastāstīt par dažādi-
em māksliniekiem, kuri popularizē Latvi-
ju Eiropā. Neizpalika arī nacionālo ēdienu 
degustācija. Gribas atzīmēt faktu, ka mūsu 
„Lāču” maize bija vispieprasītākā dalībnie-
ku vidū.
     Turpmākajās dienās notika grupu dar-
bi, diskusijas un darbnīcas par Eiropas mi-
toloģiju, modernismu un multikulturālismu. 
Visi projekta dalībnieki atzina, ka turpmāk 
viņu valstis sagaida liels izaicinājums jeb kā 
saglabāt savu identitāti mainīgajā, multikul-
turālajā Eiropā. Kas tālāk notiks ar Eiropu? 
Kursu dalībnieki tika iepazīstināti ar efek-
tīvām mācību metodēm, kuras balstās uz pēt-
niecību, izzināšanu un starpkultūru dialogu.
Tā kā katrs solis Parīzē ir vēsture, kultūra 
un mode, tad tā bija vienreizēja iespēja arī 
apskatīt Luvru, Eifeļa torni, Triumfa arku, 
Parīzes Dievmātes katedrāli un citus tūristu 
iecienītos objektus. Interesanti bija vērot, kā 
ikdienā kopā sadzīvo dažādas kultūras, arī 
cilvēku iecietību vienam pret otru.
Jāpateicas šiem kursiem par jaunām ide-
jām, ko varēs realizēt turpmāk skolā un tieši 
mācību stundās.
      Atgriežoties mājās, pirmā doma bija – 
cik Rīga un Latvija ir skaistas, un, protams, 
nāca prātā sakāmvārds „nekur nav tik labi 
kā mājās”.

Teksts: Inga Garā
Foto: no personīgā arhīva

      Stāsta skolotāja Ināra: Pateicoties 
Erasmus+ projektam, man tika dota lieliska 
iespēja piedalīties mobilitātes kursos

17.Karoga svētki pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās 
Ošupes pagasta „Liepsalās”

      11.septembrī Jānis Erlends Spriņģis 
(5.kl.), Dairis Usenieks (5.kl.), Ārija Garā 
(6.kl.), Samanta Kukurāne (6.kl.), Lauma 
Seņka (6.kl.), Madara Ieviņa (7.kl.), Dārta 
Stivriņa (8.kl.), Raitis Kukarāns (8.kl.), Aiv-
ita Žogota (8.kl.), Karīna Semjonova (8.kl.), 
Laura Zelča (8.kl.), Eva Spriņģe (9.kl.), 
Aivis Usenieks (9.kl.), Gints Kukurāns 
(9.kl.), Jānis Arvils Vīcums (9.kl.), Alvis 
Kukarāns (10.kl.), Egils Lietuvietis (10.
kl.) devās uz 17. Karoga svētkiem Ošupes 
pagasta „Liepsalās”, kas ir Oskara Kalpaka 
mājas, kas notiek kopš 1998.gada 

18.septembra, pateicoties Kalpaka brāļa 
meitas Ārijas Kalpaks-Grundmanes iegul-
dījumam “Liepsalu” atjaunošanā. Karoga 
svētkiem par devīzi ir izvēlēti Anšlava Eg-
līša vārdi: “Ko varu tev vēl, tēvzeme, par 
sirdi vairāk dot”.
       Karoga svētku moto: „Drosmīgajiem - 
gara spēks un fiziskais rūdījums!”. 
        Pasākuma mērķis: saglabāt kultūrman-
tojuma vērtības, stiprināt nacionālo 
pašlepnumu, popularizēt Tēvzemes sargu 
nozīmi.                               

turpinājums 9.lpp.
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turpinājums no 8.lpp      
     Aktivitātes tiek nodrošinātas ar Nacionā-
lo Bruņoto Spēku (NBS), Alūksnes Kājnieku 
skolas, Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas 
fonda, Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra, 
Latviešu virsnieku apvienības, Madonas no-
vada pašvaldības, Madonas Bērnu un jauniešu 
centra, Ošupes pagasta pārvaldes atbalstu.
     Pasākumu vadīja pulkveža Oskara Kalpa-
ka piemiņas fonda locekle, Liepsalu pasāku-
mu dvēselīte, kā arī Degumnieku pamatskolas 
direktores vietniece audzināšanas jomā Edīte 
Zaube.
       Viņa pastāstīja, ka Piemiņas memoriāla 
izveide Latvijas nacionālā karaspēka pirmā 
komandiera pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas 
mājvietā “Liepsalās” sākta 1997. gadā, iezīmē-
jot bijušās dzimtas sētas ēkas un zīmīgākās vi-
etas ar pamatiem un akmenī cirstiem tekstiem. 
(Memoriāla veidotāja Ārija Kalpaks - Grund-
mane ir Oskara Kalpaka brāļameita, kura dz-
imusi “Liepsalās”. 1997.gadā dzimtas mājās 
sākās būvniecības darbi. 1998. gadā dibināts 
Oskara Kalpaka piemiņas fonds, bet 1998. 
gada 18. septembrī “Liepsalās” notika pirmie 

Karoga svētki.) 17. Karoga svētku pasākumu atklā-
ja Zemessardzes 25. kājnieku bataljona komand-
ieris pulkvežleitnants Normunds Baranovs.
      Divu dienu laikā Rugāju novada vidusskolas 
komandas piedalījās sacensībās ar militāriem, spor-
tiskiem un tūrisma uzdevumiem, erudītu konkursā 
par Latvijas vēsturi un kultūras mantojumu, kā arī 
nakts trasītē ar orientēšanās, vieglatlētikas un sporta 
spēļu elementiem. Pie ugunskura varēja pamieloties 
ar desiņām, kuras pašiem vajadzēja uzdurt uz 
iesmiem un apcept. Atpūta bija piecdesmitvietīgās 
apsildāmās teltīs, gulēt iznāca pavisam neilgi, jo 
10.-12.klašu komanda no nakts trasītes atgriezās 
neilgi pirms plkst. 3:00 naktī, bet celties vajadzēja 
jau 6:00, bet uz rīta rosmi ar vingrošanu un skriešanu 
devāmies 6:30, ko vadīja Alūksnes KS. Interesantas 
bija visas sportiskās aktivitātes. Dalībnieku un in-
struktoru vidū valdīja pozitīvs noskaņojums. Bija 
padomāts par visu – gan aktivitātēm, gan ēdināšanu 
, gan jautru noskaņojumu un, protams, kārtības 
ievērošanu. Pirms došanās mājup, skolu pārstāvji 
devās uz piemiņas brīdi Visagalā. Noslēgumā ap-
balvoja labākās komandas. 10.-12.klašu komanda 
ieguva 4.vietu, atpaliekot no 3.vietas tikai par nieka 
1 punktu. 5.-6.klašu komanda ieguva 5.vietu.

           Noguruši, bet priecīgi 12.septem-
bra pēcpusdienā atgriezāmies mājās. Paldies 
instruktorei Litai Meisterei par Rugāju no-
vada vidusskolas Jaunsargiem doto iespē-
ju piedalīties šajā pasākumā! Īpašu paldies 
sakām sirsnīgajai Liepsalu pasākumu 
dvēselītei Edītei Zaubei par lieliski 
organizēto pasākumu.

Teksts: Eva Spriņģe
Foto: Līga Spriņģe

“Latgales sirdspuksti“ viesojas Rugājos
       16. oktobra pēcpusdienā 
Rugāju tautas namā norisinājās 
dzejas un foto albuma “Latgales 
sirdspuksti” prezentācijas pasā-
kums. Projekta koordinatore Zan-
da Arnicāne pastāstīja, ka albumā 
apkopoti 150 Latgales dzejnieku 
un fotogrāfu darbi, dzeja gan lat-
viešu, gan krievu, gan latgaļu un 
pat baltkrievu valodā.     
         ‘’Katrs mūsu novada cilvēks 
ir kā viens mazs sirdspuksts, kas 
ļauj mūsu Latgales sirdij pukstēt, 
jo tieši no mums ir atkarīgs vai arī 
turpmāk savu novadu redzēsim 
tādu, kādu to esam pieraduši 
redzēt- mīļu, saprotošu un ļoti 
dvēselisku.’’
       Uz grāmatas prezentāciju bija 

ieradušās četras dzejnieces, to skaitā, 
arī Iveta Uršuļska no Rugāju no-
vada, kura mūs iepriecināja ar savu 
dzeju un akordeonspēli. Arī viņas 
dzejoļi ir iekļauti “Latgales sird-
spukstos”. Jāpiebilst, ka I.Uršuļsku 
pasākumā atbalstīja Benislavas et-
nogrāfiskais ansamblis, kurā dzied 
arī pati dzejniece. Baudīt dzeju 
krievu valodā piedāvāja dzejniece 
un krievu valodas skolotāja Olga 
Stankeviča. Savukārt Irēna Romāne 
no Krišjāņiem klātesošajos raisīja 
pozitīvas emocijas, lasot sadzīvis-
ku un jautru dzeju. Ar saviem dze-
joļiem dalījās ar Jolanta Sauleviča, 
kura kā pati atzina, tad salīdzinoši 
nesen ir sākusi savas domas likt uz 
papīra. Varam priecāties, ka 

Latgales sirdspukstos ir iekļauti mūsu 
novadnieku dzejoļi, kā arī fotogrāfija, 
kuru iesūtīja Jānis Rakstiņš. Grāma-
ta ir vērtīgs ieguvums Latgalei. “Jo 
daba jau ir skaista visur pasaulē, bet 

bet tādu cilvēku kā šeit – Latgalē, 
nav nekur citur,’’ pārliecināta 
Z.Arnicāne.

Teksts: Agrita Luža
Foto: Gunta Grigāne

POZITĪVI JAUNUMI SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ “RUGĀJI“

    Sociālās aprūpes centrs ,,Rugāji’’ savā 
īpašumā  ir ieguvis automašīnu Volvo V70,  
kuru 10.oktobrī aprūpes centram uzdāvinā-
ja   Zviedrijas organizācija „Gnosjo Hjalper’’ 
sadarbībā ar Dagniju Dalbiņu, kuras dzimtas 
saknes ir Rugāju novadā - Jaundalderu mājās.
Automašīna no Zviedrjas tika transportēta ar 
prāmi un no Rīgas ar to brauca pats organ-
izācijas vadītājs Boo Clenow. Sadarbība ar 
Dagniju un šo labdarības organizāciju ilgst 3 
gadus, kuru laikā ir saņemti dāsni ziedojumi 
aprūpes centram.Liels ieguvums aprūpes cen-
tram - iegūtas 20 funkcionālās gultas, kas ir 

liels atbalsts klientu aprūpē un protams daudz 
citu lietu ikdienas darbā, kā arī mēbeles.
       Centra vadītāja S.Pērkone, jautāta par 
to, kādiem mērķiem auto tiks izmantos, at-
bildēja, ka tas tiks izmantots aprūpes cen-
tra vajadzībām, klientu transportēšanai pie 
ģimenes ārsta, pie speciālistiem, klien-
tu transportēšanai no slimnīcas vai arī uz 
aprūpes nodaļu Gulbenē. “Transporta problē-
ma bija liela, īpaši smagi slimu-guļošu klien-
tu pārvadāšana, šo pakalpojumu mēs pirkām 
no Balvu-Gulbenes slimnīcu apvienības. 
Tagad savus klientu mēs varēsim pavie-
tot paši, jo automašīna ir piemērota guļošu 
slimnieku pārvadāšanai. Pateicoties iegūtajai 
automašīnai,  pirmās grupas invalīdu, ar 
smagiem funkcionāliem traucējumiem 
pārvešanas pakalpojum (par maksu) sniegsim 
arī Rugāju novadā dzīvojošajiem iedzīvotāji-
em “. 
        S.Pērkone stāsta, ka ir apmierināta un 
priecīga par automašīnu. Auto apskate ir 
izieta, auto ir izdarīta tehniskā apkope, atliek 

tikai braukt. ‘‘Protams automašīna ir liela un sma-
ga, tāpēc braukt ir nepierasti, bet pie visa jaunā 
jāpierod. Ir patiess gandarījums par iegūto auto un 
ciešo sadarbību ar šo organizāciju, jo  atrisināsies 
daudzas problēmas ar klientu transportēšanu, 
nebūs jālūdz radiniekiem, pašvaldībai un nebūs 
jāizmanto arī savs personīgais transports, kā tas 
bija līdz šim.’’
        Organizācijas vadītājs Boo Rugāju aprūpes 
centrā viesojās ceturto reizi. Pirmo reizi vinš bija, 
kad tika saņēmts pirmais sūtījums 2012. gada 
novembrī, vakarā, tumsā. Otro reizi kad jaunajai 
ēkai bija pamati, trešo reizi, kad būvējās jaunā ēka 
- 2014.gada 29.aprīlī un ceturto reizi - tagad - 
10.oktobrī, kad tika dāvināta automašīna. 
        Boo kungs viesojās kopā ar dzīvesbiebri 
Birgitu un  bija gandarīti par pārmaiņām šo trīs 
gadu laikā. Gan par labiekārtoto un mājīgi iekār-
toto aprūpes centru, gan par glīti sakopto apkārtni.
    

Teksts:Agrita Luža
Foto: no SAC “Rugāji“ arhīva
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Nav noslēpums, ka Rugāju novadā dzīvo sportiski cilvēki. Rugāju novada vidusskola nupat ir realizējusi jaunu sporta rekreācijas pro-
grammu, kurā darbojas jau trīs jaunieši. Mums ir daudzfunkcionāls sporta stadions, kā arī labiekārtots sporta centrs, kuros notiek sa-
censības. Ziemas sporta veidu mīļotājiem ir iespēja spēlēt hokeju Lazdukalna pagastā. Rugāju novada jaunieši sasniedz labus rezultātus gan 
vieglatlētikas sacensībās, gan komandu sporta veidos. Gan vecāki, gan bērni apvienojas un pieveic trases orientēšanās sacensībās. Rugājos 
patiešām zina, ko nozīmē uzturēt sevi formā un sportot. Tāpēc šoreiz uzrunāju jaunietes, kuras labprāt nodarbojas ar skriešanu. Piedaloties 
sacensībās un ņemot dalību pusmaratonos, viņas sasniedz labus rezultātus un motivē arī citus jauniešus attīstīt sevi skrienot. 

Sintija Lesniece ar skriešanu sākusi nodarboties šī gada pavasarī, taču uzdrīkstējusies 
un izmantojusi iespēju piedalīties skriešanas seriāla “Skrien Latvija“ posmos, tautas 
skrējiena distancēs. Jauniete pastāsta, ka sākoties ziemai, uzturēs sevi formā, apmeklējot 
Rugāju sporta centru, lai pilnvērtīgi sagatavotos jaunai skriešanas sezonai. 

Tavs pirmais skrējiens bija šogad aprīlī, Rēzeknē. 
Ar kādām sajūtām to atceries pašreiz? 
Atceros to satraukumu, jo vēl nekad nebiju skrējusi 5 
km. Katrā ziņā, ļoti patīkami. Atmosfēra ideāla, spor-
tiska gaisotne, dalībnieku skaits virs 2000. Pēc finiša 
bija tāda gandarījuma sajūta, ka varēju to izdarīt. 
Tas bija labs pamudinājums – iedvesma nākamajiem 
skrējieniem, kur pārbaudīt savus spēkus. 
Cik daudz jātrenējas, lai skrietu 5-10 km 
distanci?
Nedēļā skrienu 2-3 dienas apmēram 2-3 km, atkarībā 
no tā, cik kurā dienā ir enerģijas.
Vai ir kāds konkrēts mērķis, kuru vēlies sasniegt 
nodarbojoties ar skriešanu? 
Jā! (smejas) Iekļūt pirmajā desmitniekā. Domāju, ka 
tas ir iespējams. Atliek tikai centīgi piestrādāt un sevi 
turēt formā. Nepietiek tikai ar to, ka trenējies, vajag 
arī kādu iekšējo dzinējspēku, kurš virza uz priekšu. 
Ar katru maratonu motivācija skriet tikai pieaug. 
Ja salīdzini pirmo noskrieto posmu ar pēdējo 
šogad noskrieto – redzi izaugsmi?
Protams! (smejas) Kā jebkurā darbības jomā – jo 
vairāk dari, jo labāk sanāk. 
Kas Tevi pamudināja nodarboties ar skriešanu? 
Sports vienmēr ir bijusi svarīga manas dzīves sas-
tāvdaļa. Kad mācījos skolā, spēlēju basketbolu un 
volejbolu. Kad sāku dzīvot Rugājos, tad gandrīz 
vienīgās sporta aktivitātes ir vai nu sporta zālē, vai 
arī skriešana, respektīvi – tas, ko tu vari darīt indi-
viduāli. Sāku skriet aprīļa sākumā un aprīļa beigās 
jau skrēju pusmaratonu Rēzeknē. Priekš pirmās 
reizes bija salīdzinoši labs rezultāts un tas mani 
pamudināja skriet vēl. Tad jau atliek tikai gaidīt 

pavasari, kad sāks kust sniegs, 
varēs aut botas kājās un jost pēc 
jauniem sasniegumiem. 
Kā vērtē šo sezonu? 
Nevaru vilkt nekādas paralēles 
ar citiem gadiem, jo nopietni 
skriešanai pievērsos tikai šajā 
pavasarī. Domāju, ka esmu uz-
taisījusi labu atspēriena punktu 
nākamajām skriešanas sezonām. 
Var teikt, ka skriešanas sezona 
nu pat jau būs noslēgusies. Kā 
gatavosies nākošajai? 
Sākoties rudens un ziemas 
mēnešiem, trenēšu sevi Rugāju 
sporta centrā, kur tagad ir jauni 
trenažieri.
Kādos maratonos, skrējienos 
esi piedalījusies līdz šim?
Rēzeknes pusmaratons, tad 
bija Biķernieku pusmaratons, 
Dubļu skrējiens Rugāju gonkās 
un pēc tā uzreiz naktī devos uz 
Venstspils piedzīvojumu parka 
maratonu, Jelgava, Nike Riga 
Run un savu skriešanas sezonu 
noslēdzu Valmierā. 
Kurš posms atmiņā palicis vis-
spilgtāk?
Nike Riga run, jo tajā es ieguvu 
vislabāko rezultātu - 16.vietu no 
gandrīz 300 dalībniekiem. Tas 
bija piektais posms ko skrēju. 

“Saņemties un iziet no mājas ir visgrūtāk, bet 
ir tāds vārds, kā vajag. Vajag iet uz treniņu, 

neatkarīgi no laika apstākļiem. Un, ja 
runājam par skriešanu, tad tā sagādā daudz 

prieka un pēc skrējiena ir bauda par 
paveikto. Enerģija, prieks un izvēdināta 

galva no ikdienas problēmām garantēta. 
Rugājos tiešām netrūkst sporta piekritēju, 
taču vienmēr priecāšos redzēt vairāk aktīvu 

cilvēku. Tāpēc, tikai uz priekšu!“
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Cik ilgi nodarbojies ar skriešanu?
Ar skriešanu nodarbojos apmēram 4 gadus.
Kādi ir sasniegtie rezultāti?
Vienmēr esmu tiekusies uz rezultātu, taču tie ne 
vienmēr ir veiksmīgi. Šajos četros gados esmu 
ieguvusi gan diplomus, gan medaļas, kas man ir 
devis spēku cīnīties un iet tālāk. Esmu piedalī-
jusies dažādās sacensībās un dažādās disciplīnās.
Cik bieži trenējies?
Treniņi notiek bieži, 3-4 reizes nedēļā, plus 
skrienu krosus, kas attīsta un norūda organismu.
Kādi ir tavi ieteikumi sportistiem – skrējējiem?
Ieteikt es varu tikai un vienīgi to, ja ir vēlme 
sportot un gribasspēks to attīstīt, tad tas ir 
jārealizē un jāīsteno.

Vai Tev ir uzstādīts kāds mērķis, 
kuru vēlies sasniegt nodarbojoties 
ar skriešanu?
Es domāju, ka katram sportistam ir 
mērķis kuru viņš vēlās īstenot, man 
arī tāds ir. Šo mērķi es neatklāšu līdz 
mirklim, kamēr nebūšu to īstenoju-
si un sasniegusi. Neesmu par to īsti 
domājusi, bet jā, nav slikta ideja, tas 
noteikti būtu kā papildus treniņš.

Vēlētos pateikt paldies manam bi-
jušajam trenerim Jurim Bleider-
am, kas iemācīja izturību, pacietību, 
centību. Šobrīd man ir cits treneris 
Oskars Piliņš, kas māca apgūt 
fiziskās zināšanas.

Teksts:Agrita Luža
Foto:no personīgā arhīva

Pacietība, centība un maksimāla atdeve, šīs ir tās īpašības, kuras palīdz jebkuram sportis-
tam trenēties un kaut ko sasniegt. Sports nozīmē sevi trenēt ne tikai fiziski, bet arī morāli, 
jo vienmēr gribas izdarīt vai un labāk, lai būtu motivācija iet tālāk.

‘‘Sports šobrīd ir mana prioritāte, bez 
vieglatlētikas mana ikdiena 

nav iedomājama.’’

Rēzija Puško ar sportu ir uz “tu“, jo nodar-
bojoties ar skriešanu attīsta sevi un sasniedz la-
bus rezultātus. Jauniete uzskata, ka ja ir vēlme 
sportot, tad tas noteikti ir jādara! 

Teksts, foto: Agrita Luža
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Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
/K. Apškrūma/

Vismīļākie sveicieni Madarai Ozoliņai 
un Jēkabam Bāliņam dēlu Kristapu auklējot.

Sirsnīgi sveicam Diānu Krampužu 
un Aleksandru Baronovu 

dēlu Tomu audzinot.

                                                  -Rugāju novada dome-

Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas jaunākā grupa 
“Bitītes” saka lielu un mīļu paldies Oksanai Gusevai, 

Gatim Cepurniekam, Sarmītei Pērkonei 
par sniegto atbalstu.

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

10.novembrī plkst.10.00
Rugāju novada vidusskolas mazās skolas zālē 
pirmsskolas bērnu Mārtiņdienas pasākums.

Pateicība par ziedotajiem augļiem un dārzeņiem:

Veltai Garajai un Ādolfam Brenčam par āboliem un ievārījumu;
Līgai Lācei par ķirbjiem; Helēnai Marukai par kāpostiem; Zinaīdai 
Popovai par dārzeņiem, ogām un traukiem; Birutai Duļevskai par 
kāpostiem, burkāniem un āboliem; Skaidrītei Pulčai par kāpostiem, 
bietēm un ķirbjiem; Lucijai un Ivaram Zariņiem par cidonijām; 
Guntai Kveskai par kabačiem un ķirbjiem; Kozuru ģimenei par 
dāvināto televizoru; Ilzei Lesniecei par medu; Dāvim Cepurniekam 
par ābolu sulas spiešanu un Žanim Pērkonam par ābolu sulas 
transportēšanu.

Paldies Benislavas etnogrāfiskajam ansambli par cienastu un 
skanīgajām dziesmām Starptautiskajā senioru dienā 1.oktobrī.

Skolotājai Astrīdai un viņas vadītajam deju 
       kolektīvam, deju kopai ,,Junora’’ un vadītājai Aijai, kā arī 

Guntai un Jānim par jauko pasākumu mūsu senioriem.

SAC “Rugāji“ iemītnieki un vadītāja 
Sarmīte Pērkone

TIKAIŅU BIBLIOTĒKĀ
5.novembrī plkst.11.00

Psalmu dziedājumi par mirušajiem

Dievkalpojumi NOVEMBRA mēnesī

AUGUSTOVAS svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
1.11. pulksten 12.00 (Visu svētos diena)
2.11. pulksten 12.00 (Visu ticīgo mirušo piemiņas diena)
15.11pulksten 12.00
29.11 pulksten 12.00 (Adventa I svētdiena, tiks svētīti līdzpaņemtie 
          Adventa vainagi un sveces)

SKUJETNIEKU baznīciņā
7.11. pulksten 12.00
28.11. pulksten 12.00 (svinēsim Adventa I svētdienu, tiks svētīti 
           līdzpaņemtie Adventa vainagi un sveces)
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Tuvākie pasākumi Rugāju novadā

11.novembrī aicinām apmeklēt Lāčplēša dienas pasākumu

14.novembrī pulksten 16.00 Rugāju tautas namā 
viesojas Cirks no Lietuvas ar izrādi   ”Pasakainā planēta” 

Programmā: sunīši, zaķīši, kaķīši, čūskas, papagaiļi…
piedalās mākslinieki no Šveices. 

Programmas ilgums 1,45stundas.Ieejas maksa 5 euro

14.novembrī no pulksten 22.00 Rugāju tautas nama 
ballē kopā ar Zinti Krakopu 

esiet gaidīti dažādu vecumu apmeklētāji. 
Var rezervēt galdiņu, tālr.22029376. 

Ieeja no 22.00-23.00 2,50 eiro, pēc 23.00 -3,00 eiro

         17.novembrī pulksten 13.00 Rugāju Tautas namā aicinām apmeklēt
             svinīgu pasākumu “Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz”, 

kurš veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 97 gadadienai.

                   21.novembrī pulksten19.00 Lazdukalna saieta namā
         Baltinavas dramatiskā kolektīva izrāde 

“Sadzeivosim”. Ieeja 3,00 euro  
 

    28.novembrī no pulksten 22.00 Lazdukalna  saieta namā balle kopā ar
    grupu ”Ceļavējš”. Ieeja no 22.00-23.00 - 3 euro, 

pēc 23.00 -3,50 euro


