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KKuurrmmeennīīttee    
Rugāju novada izdevums

 
Nu visa pasaule viens milzīgs dārzs, 
Kam pāri liecas debess plašums zils, 
Ar ziediem izrakstītas pļavas, ārs, 
Un svaigu sveķu smaržu elpo mežs. 
 

 
Sirds silti, saulaini un priekpilni 

Vasaras svētki, lai ienāk Jūsu ģimenēs un sētās! 

Rugāju novada dome
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•Sasniegumi olimpiādēs un 

sportā; 
•Jaunas iespējas Rugājos; 
•Radošo darbu izstāde; 

• Pepija viesojās bibliotēkā; 

•Vēstures lappuses. 



Aktuāli____________________________________________________________„Kurmenīte”05.2011 
 

-2-                                                                                                                                                            © 2010, Rugāju novada izdevums         
 

 

Saulains sveiciens! 
 
 

 
 
 
 
 

 

Informācija par sociālajiem jautājumiem 
 

 Sākot ar šī gada 1.jūniju dāvanu karti „Elektrības norēķinu karte 500 kwh” 

varēs saņemt atkārtoti (tātad otro reizi) trūcīgām ģimenēm ar bērniem un to 

varēs saņemt līdz 2012.gada 31.martam. Savukārt pārējām mērķa grupām ( GMI 

saņēmējiem, pārējiem trūcīgiem un maznodrošinātiem) nosacījumi paliek 

iepriekšējie – kartes atkārtoti netiks dalītas. 

 Kā jau visiem zināms, tiek dalītas arī pārtikas pakas trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm. Lūgums šīs pakas izņemt katru mēnesi, līdzi obligāti 

ņemot sociālo darbinieku izsniegtās izziņas, jo pretējā gadījumā pakas netiks 

izsniegtas ! 

 Sociālās darbinieces klientus nepieņems, jo būs atvaļinājumā: 

Rugāju sociālā darbiniece Anita Everte – jūnijā 

Lazdukalna sociālā darbiniece Anita Gavare - jūlijā. 

 

Visiem siltu un saulainu vasaru vēlot, SD vadītāja Anita Everte 

   
Lūgums ziedot līdzekļus Slavītu kapsētas zvana nostiprināšanai (cementa un 

kokmateriālu iegādei, remontam). 

Ziedojumu kastīte atrodas SIA "Leandris" veikala telpā. 

Konkurss „Latgale un tās ļaudis” 
 

Rugāju novada vidusskolas skolēni piedalījās Viļakas 
Valsts ģimnāzijas Valodas skolotāju, Viļakas novada 
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, SIA ”Litiņa” 
rīkotajā konkursā ”Latgale un tās ļaudis”.1.kārtai 
skolēni gatavoja 5-7 minūšu prezentāciju par doto 
tematu ”Latgale un tās ļaudis” izvēlētajā valodā. 
Otrajā kārtā angļu valodā bija diskusija par nezināmu 
tēmu, krievu valodā klātienē vajadzēja sagatavot 3-5 
minūšu garu runu. 
  Angļu valodas konkursā piedalījās Māra Štāle 
(10.kl.), Elīna Loseva(10.kl.),Valts Vīcups(9.kl.), 
Kaspars Usenieks(12.kl.), Edgars Vērdiņš(12.kl.), bet 
krievu valodas konkursā-Kristīne Jeromenoka(10.kl.), 
kura veidoja prezentāciju par daudzu  projektu 
vadītāju Mārīti Orniņu. 
Konkurss notika Viļakas Valsts ģimnāzijas telpās, bet 
apbalvošana, atpūtas  pasākums-Balkānos. Prieks par 
E.Vērdiņu, kurš ieguva 1.vietu, pārējiem skolēniem-
atzinības raksti un lieliska pieredze. Skolotājām 
I.Ločmelei un N.Garajai-atzinības raksti. Priecājamies 
arī par jaukajām balviņām, par labi noorganizēto  
konkursa norisi. 
Rugāju novada vidusskolas skolēni bija arī  

 
 
11.skatuves runas konkursa ”Vuolyudzāni” dalībnieku 
vidū. Konkurss noritēja Rēzeknes 1. vidusskolā.To 
organizēja Latgaliešu valodas, literatūras un 
kultūrvēstures skolotāju asociācija, Rēzeknes Augstskolas 
Humanitāro zinātņu katedra sadarbībā ar LU Humanitāro 
zinātņu fakultāti. Santa Pērkone(12.kl.) ieguva atzinību, 
Elīna Tūmiņa(10.kl.)-2.vietu, 
Inese Grigāne(11.kl.)-3.vietu, skolotāja N.Garā-atzinības 
rakstu par skolēnu sagatavošanu konkursam. Saņēmām arī 
vērtīgas balvas. 
Šajā  laikā notika arī latgaliešu valodas un kultūrvēstures 
olimpiāde vidusskolēniem, kurā piedalījās Balvu novada 
Tilžas vidusskolas komanda(4.vieta),Baltinavas novada 
Baltinavas vidusskola(3.vieta). 
Konkurss notika patīkamā ,jaukā atmosfērā. Klātesošie  
varēja baudīt  dzejnieku 
Annas Rancānes, Raibō Suņa  dzeju, klausīties ”Oranžā” 
kora dalībnieku Jura Vucāna un Gunta Rasimas dziesmās, 
priecāties par atraktīvajām pasākuma vadītājām. 
 

Natālija Garā, 
Rugāju novada vidusskolas skolotāja 

Nāciet iepirkties! 
 
Rugājos Kurmenes ielā 45 
veikala „Harmonija” telpās 
pieejams plašs lietotu apģērbu 
klāsts. 
Cenas sākot no 0.10 Ls- 
2.50Ls. Veikalā tiek 
piedāvātas regulāras atlaides 
uz konkrētām preču grupām. 
Jauns pievedums ir katru 
nedēļu. Šobrīd plašā 
sortimentā tiek piedāvāti 
vasaras sezonas apģērbi. 
Nāciet un atradīsiet apģērbu 
visai ģimenei! 
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Margaritas Stradiņas atmiņas par Rugāju ciemu

Tirgus laukums 
     Tur, kur tagad Rugājos ir Skolas iela, skolotāju 
mājas un bērnudārzs, senāk bija liels tirgus laukums. 
Tas tika kupli apmeklēts katra mēneša 14. datumā. Uz 
kalna izvietojās tirgotāji no citām pilsētām-, pat no 
Rīgas,  jo dzelzceļš bija tas, kas veicināja tirgotājus itin 
viegli nokļūt līdz Rugājiem.  
Sacēla teltīm līdzīgas lielas nojumes un tur sakārtoja 
preces- apģērbus, audumus, apavus. Otrā rindā bija 
dažādas sadzīves preces, trešajā rindā- pārtikas 
preces. Vienā galā drūzmējās pajūgi ar graudiem, 
miltiem, ceptiem un vārītiem gaļas produktiem, sviestu 
un biezpienu, krējumu, dažādiem sieriem un augļiem 
rudeņos. Visi pirka un pārdeva visdažādākās preces,- 
arī govis, teļus, sivēnus, jērus, putnus,  zirgus u. c.  
  Vienā stūrī, kur brīvāks, 2 reizes gadā stāvēja gājēji- 
strādnieki, kas gaidīja kādu saimnieku, kurš aicinās 
darbā. Tad saderēja- norunāja par laiku un samaksu. 
Pēc tam saimnieks sēdināja savos ratos un veda mājup 
strādnieku. 
   Maija sākumā 14. datumā derēja ganiņus. Tie stāvēja 
atsevišķā rindā kopā ar māti vai tēvu. Varēja izvēlēties 
zēnu vai meitenīti, atkarībā, kāds ganāmpulks 
pieskatāms. Cūku un zosu ganiņi bija mazāki- labākie 
skrējēji. Kad ganiņš izvēlēts, arī to saimnieks sēdināja 
ratos, atvadījās no mātes un tēva,  un ganiņi brauca uz 
savu jauno dzīves vietu vasarā.  
  Tirgus bija arī izklaides vieta. Tur, kur tagad 
bērnudārzs, jau kādu dienu iepriekš no Rīgas sabrauca 
lieli furgoni, atveda lielus karkasus un brezenta 
apmetnes. Tos saslēja un beigās izveidojās liela māja- 
apaļa, ar krēsliem un apaļu arēnu. Tas bija īsts cirks. 
Mākslinieki sabrauca 1 dienu iepriekš, spēlēja mūzika. 
Toreiz darbojās patafons. Tā pavadījumā arī notika 
izrādes.  
  Ieeja uz izrādi maksāja 20 santīmus. Tā turpinājās 40 
minūtes. Vienreiz biju tādā brīnumu pasaulē, kur viens 
staigāja pa asmeņu virsu ar kailām kājām, otrs no rīkles 
spļāva uguni. Jokdaris bija komiķis ar čemodānu, kuru 
atverot, ārā izsprāga gumijas vardes un lēca pa visu 
arēnu. Vēl viens dūra cauri ādas virsmu, bet asinis 
netecēja. Laikam tā laika pīrsings- sen izdurts caurums. 
   Citu reizi cirks atveda līdzi arī mērkaķīti un sesku, 
papagaili, kurš runāja. Man vecāki neliedza šos priekus 
redzēt. 
  Tēvs vienmēr no tirgus atveda konfektes, garšīgas 
maizītes, reņģes.   
   Tirgus dienās bija atvērti arī visi ebreju veikali. Bet 
reizēs, kad tirgus diena iekrita sestdienā, ebreju veikali 
bija slēgti, jo tā bija viņu svētdiena. Toties īstajā 
svētdienā visi ebreji tirgoja.  
Tirgus laukuma foto nav saglabājies. Arī paša laukuma 
sen vairs nav- tas ir apbūvēts. 

Materiālu sagatavoja Velga Vīcupa 
 

Notikumi Eglaines skolā

Eglaines skolas bibliotēkā 15. aprīlī kopā ar bibliotēkas 
grāmatu tārpiņu gan pirmskolas, gan 1. - 4. klašu skolēni 
noskaidroja mīļāko grāmatu skolas bibliotēkā. Foto 
redzama pirmskolas grupiņa ar audzinātājām un grāmatu 
tārpiņu, 1.-4. klašu skolēni. 

Eglaines vanadzēni viesojās pie Balvu valsts ģimnāzijas 
vanadzēniem sadraudzības pasākumā. Kopā ar Stacijas, 
Vectilžas  un Balvu pamatskolu vanadzēniem noskatījās 
tālāko ciemiņu - Litenes vanadzēnu debašu paraugstundu, 
iepazinās ar mājinieku vanadzēnu kustības vēsturi un 
atpūtās, veicot dažādus uzdevumus. Vadītājas apspriedās 
par aktualitātēm un plāniem šai vasarai. Paldies šoferim 
Valdim par vanadzēnu nogādāšanu gan uz, gan no 
pasākuma! 
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 Adrešu aktualizācija novada ciemos un 

viensētās. 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma (stājas spēkā 31.12.2008.), 2.pielikumā ir noteikta 
Rugāju novada administratīvā teritorija, kas sastāv no 
Lazdukalna pagasta un Rugāju pagasta teritoriālā 
iedalījuma vienībām. Likuma 9.pants, nosaka Latvijas 
Republikā ir šādas apdzīvotās vietas – pilsētas, ciemi, 
viensētas. 11.pants un 12.pants sniedz skaidrojumu, kas ir 
ciems un viensēta. 

Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, 
pamatojoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir 
noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides 
nepieciešamība. Ciema statusu var piešķirt tādai novada 
teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta 
apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga 
infrastruktūra. 

Viensēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai 
savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku vai 
ēkām funkcionāli sasitītās saimniecības ēkas teritorijā, kur 
zemi primāri izmanto lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības vajadzībām. Viensētas statusu piešķir 
pašvaldības dome, apstiprinot viensētai nosaukumu. 

Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008-
2020, apstiprināts Lazdukalna pagasta padomes sēdē 
2007.gada 2.oktobrī (protokols Nr.9. §1), kurā ciema 
statuss noteikts divām apdzīvotām vietām – Benislavas 

ciems, Skujetnieku ciems. 
Rugāju pagasta teritorijas plānojums 2005-

2017, apstiprināts Rugāju pagasta padomes sēdē 
2005.gada 21.jūnijā (protokols Nr.9. §5), kurā ciema 
statuss noteikts vienai apdzīvotai vietai – Rugāju 
ciems. 

Rugāju novada teritorijas plānojums, 
apstiprināts Rugāju novada domes sēdē 2009.gada 
16.septembrī (protokols Nr.8. §16), kurā tika 
apstiprināti abu pagastu teritoriālie plānojumi 
nemainot iepriekšējo kārtību. 

Pēc saņemtās Valsts zemes dienesta Vidzemes 
reģionālās nodaļas vēstules Rugāju novada domes 
sēdē 2011.gada 21.aprīlī, (protokols nr.8, §11) tika 
pieņemts lēmums par adrešu aktualizāciju Rugāju 
novada ciemos un viensētās. Šis lēmums bija 
nepieciešams pieņemt tāpēc, ka visā novada teritorijā 
adrešu reģistrā skaitījās 110 ciemi, bet pēc teritoriālā 
plānojuma novada teritorijā ir apstiprināti 3 ciemi. 
Noteikto ciemu teritorijās īpašumiem adreses 
nemainās,  bet īpašumiem, kuri atrodas tuvu šiem 
ciemiem, bet atrodas ārpus ciema robežas, tagad ir 
viensētas adrese. Viensētu adreses ir tādas, kā Jūsu 
nekustamo īpašumu zemesgrāmatās, bet tikai bez 
ciema nosaukuma. Turpmāk adreses jālieto visos 
nepieciešamajos gadījumos (pasta sūtījumiem, 
dzīvesvietas deklarēšanai, dažādu darījumu kārtošanai 
utt.). Skaidrojums ar piemēriem (neattiecas uz konkrētu 
īpašumu) 

Agrāk Jūsu īpašuma adrese bija:  Tagad Jūsu īpašuma adrese būs: 
Adreses ciemos 

“Ozoliņi”, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-
4570 

“Ozoliņi”, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-
4570 

Kurmenes iela 10, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, 
Lv-4570 

Kurmenes iela 10, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju 
novads, Lv-4570 

“Liepiņas”, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads, LV-4577 

“Liepiņas”, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads, LV-4577 

Bērzu iela 10, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads, Lv-4577 

Bērzu iela 10, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads, Lv-4577 

“Lazdiņas”, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads, LV-4577 

“Lazdiņas”, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads, LV-4577 

Liepu iela 10, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads, Lv-4577 

Liepu iela 10, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju 
novads, Lv-4577 

Adreses viensētās 
“Rozīšu mājas”, Daugasne, Rugāju pagasts, Rugāju 
novads, LV-4570 

“Rozīšu mājas”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-
4570 

“Zvaniņi”, Rūbāni, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, 
LV-4577 

“Zvaniņi”,  Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-
4577 

“Kalniņi”, Liepari, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, 
LV-4577 

“Kalniņi”,  Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-
4577 
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 Turpinājums no 4 lpp.. 
 
Neskaidrību gadījumā par sava īpašuma adresi var 

griezties pie novada nekustamo īpašumu speciālistiem 
Lazdukalna pagasta pārvaldē un Rugāju novada domē. 

 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

 Lonija Melnace 

Mums ir siltumnīca! 
Santa Everte 

 

2010.gada novembrī, viesojoties "Rasas pērlēs", ASV 

fonda "Bērni pirmajā vietā" pārstāvji ieklausījās mūsu stāstā 

par dārza izveidošanu un sadzirdēja mūsu vēlmi pēc 

siltumnīcas, kas dotu iespēju pavasarī un vasarā  nodrošināt 

centra bērnus ar pašu audzētu produkciju . Mēs varētu paši 

izaudzēt arī visus nepieciešamos puķu stādus 

centra apzaļumošanai. Tā būtu vēl viena  iespēja  ierādīt 

bērniem lauku darbus, ļaut viņiem ,kopā ar 

pieaugušajiem strādājot siltumnīcā, iegūt pieredzi un 

zināšanas, kas turpmākajā dzīvē būs noderīgas. Bez tam- 

bērni praksē piedzīvos, kas jādara, lai izaudzētu augu stādus 

,salātus, redīsus un tomātus. Tā būs laba darba terapija. 

Pateicoties ASV fonda "Bērni pirmajā vietā" pārstāvju 

atsaucībai, šopavasar esam ieguvuši polikarbonāta 

siltumnīcu. Vietējie pagasta iedzīvotāji ir atsaukušies mūsu 

aicinājumam ziedot  nepieciešamo siltumnīcas piepildīšanai. 

Pašreiz siltumnīca tiek sagatavota stādīšanas darbiem. 

Iestājoties pastāvīgam siltumam, mūsu lolojums tiks 

Mīti un patiesība par „Rasas pērlēm” 
 

 Jau otro gadu Rugāju ainavu rotā Latgales 

reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles” skaistā ēka. 

Domājams, ka to ir pamanījis ikviens, ne tikai novada 

iedzīvotāji, bet arī nejauši garāmbraucēji no kaimiņu 

novadiem, arī laipni gaidīti un uzņemti tuvāki un tālāki 

viesi. 

 Tomēr romantiskais nosaukums un glītā āriene 

neglābj „Rasas pērles” no dažādiem tautas nostāstiem. Ir 

dzirdēts, ka krīzes centra vārda piesaukšana tiek izmantota 

kā savdabīga audzināšanas metode. Proti, bērniem tiek 

stāstīts, ka par sliktu uzvedību viņi var tikt ievietoti TUR- 

„Rasas pērlēs”. Visi, kas tur atrodas, esot nezināmas 

izcelsmes un, iespējams, no viņiem ir pat jābaidās vai 

pilnīgi noteikti jāuzmanās. Tās ir tikai dažas no valodām, 

kas nonākušas līdz „Rasas pērlēm”. Varbūt labi, ka tā.  

 Šī īsā raksta mērķis nav kādu nosodīt vai mācīt, 

drīzāk informēt par to, ko un kāpēc patiesībā dara „Rasas 

pērlēs”. Viens no mērķiem ir arī mazināt baiļu sajūtu 

ikvienā sabiedrības loceklī, kuram ir nepieciešamība 

tuvoties „noslēpumainajam” krīzes centram.  

 „Rasas pērlēs” no pirmās pastāvēšanas dienas 

īslaicīgi (30 vai 60 dienas) uzturas bērni, kuri ir cietuši no 

vardarbības. Tas nozīmē, ka kāds vai kāda viņiem ir 

nodarījis pāri. Vardarbībai ir četri veidi: 

• Emocionālā (kad uz bērnu pastāvīgi tiek kliegts, 

bērns tiek pazemots, noniecināts vai apmelots); 

• Fiziskā (kad bērnam tiek nodarītas fiziskas sāpes, 

viņš tiek sists, grūstīts, knaibīts); 

• Seksuālā (kad bērns tiek seksuāli izmantots, kad 

viņam liek piedalīties vai skatīties seksuāla 

rakstura darbībās); 

• Pamešana novārtā (kad bērnam netiek 

nodrošinātas pamatvajadzības-ēdiens, drošība, 

siltums, apģērbs, veselības aprūpe, izglītošanās). 
Foto: Siltumnīca „Rasas pērlēs”, S.Everte
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Turpinājums no 5 lpp... 

Bērna atrašanās „Rasas pērlēs” nebūt nenozīmē, ka viņš 

ir kaut kā īpaši atšķirīgs no jūsu bērniem ģimenēs, kuri 

arī raud, mēdz neklausīt vecākus un dusmoties. Tikai 

visi tie bērni, kas atrodas atbalsta centrā, ir piedzīvojuši 

kādu no augstāk minētajiem vardarbības veidiem, 

iespējams, pat vairākus no tiem. Vardarbības veicēji 

pārsvarā ir bērnu vecāki. 

  Iemesli tam, ka cilvēks kļūst vardarbīgs un 

cietsirdīgs, ir dažādi. Bieži vien tā ir līdzīga pieredze 

bērnībā, kad pret šodienas vecākiem arī viņu vecāki ir 

izturējušies vardarbīgi. 

  „Rasas pērļu” uzdevums ir būt par īslaicīgu un 

drošu mājvietu bērniem, kuriem nodarīts pāri. Mūsu 

uzdevums ir palīdzēt bērniem atbrīvoties no 

pāridarījuma sāpēm un neturēt sevī dusmas un ļaunumu 

pret pāridarītājiem, jo tādā gadījumā arī šī bērnu 

paaudze augs vardarbīga. Mēs varam palīdzēt, veltot 

bērniem nedalītu uzmanību, mācot, kā var dusmoties 

nenodarot sev un citiem pāri un rādot pozitīvu piemēru 

tam, kā var sarunāties un vienoties par svarīgām lietām 

nepaceļot balsi un nevicinot dūres. Laikā, kamēr bērni 

atrodas „Rasas pērlēs”, sociālie darbinieki, psihologi, 

bāriņtiesu pārstāvji bērnu dzīvesvietās, strādā ar viņu 

vecākiem. Dažreiz šajā laikā bērniem tiek atrastas 

audžuģimenes vai piemeklēta bērna spējām vai īpašībām 

atbilstošāka mācību iestāde.  

 Bērni līdz 3 gadu vecumam atbalsta centrā pārsvarā 

tiek ievietoti kopā ar māmiņām, kurām „Rasas pērlēs” ir 

iespēja attīstīt vai uzlabot savas bērna aprūpes prasmes. 

 Lai uzzinātu kaut ko vairāk par atbalsta centra 

aktivitātēm, ikvienam ir iespēja ieskatīties mājaslapā 

www.rasasperles.lv  Droši vien ir vēl daudz jautājumu, uz 

kuriem „Rasas pērles” varētu sniegt atbildes. Iespējams, ir 

arī tādi jautājumi, kuros krīzes centra darbinieki varētu dot 

kādu vērtīgu padomu.  

 Svarīgi, lai cilvēks vienmēr ir blakus otram cilvēkam 

un lai nebaidās lūgt palīdzību tad, kad tas patiešām ir 

vajadzīgs! Lai jauks pavasaris! 

 
Saulains paldies „Rasas pērļu” palīgiem un labvēļiem:  

Janīnai Sergai, Ilonai Tihomirovai, Veltai Adelčai, 

Robertam Božam, Gunai Leišavniecei, Irīnai 

Jegorčenko, Sanitai Kukurānei. Paldies sakām Jurim 

Bleideram par skaistajiem soliem. 

Sagatavoja sociālā darbiniece Santa Everte 

Rugāju novada vidusskolas skolēnu sasniegumi 2010./2011.m.g. 
Olimpiādes 

 
2010./2011. mācību gadā Rugāju novada vidusskolas skolotāji aktīvi rosinājuši skolēnus piedalīties mācību 
priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos. Arī skolēnu sasniegumi starpnovadu līmenī ir ievērojami - lielākā daļa 
olimpiāžu dalībnieku guvuši godalgotas vietas.  
Liels prieks par radošajiem un darbīgajiem skolotājiem un čaklajiem skolēniem. Novēlu, lai nezūd apņēmība un spars 
darboties arī turpmāk! 

Rugāju novada vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā 
Iveta Arelkeviča 

N
r. 

Kla
se 

Skolēna vārds, 
uzvārds 

Pasākums Sasniegumi 
starpnovad
u 
pasākumos 

Sasniegu
mi 
novadā 
(reģionā) 

Sasniegu
mi valstī 

Skolotājs 

1.  5. Andris Kudurs Matemātikas olimpiāde Atzinība   Anita Stalidzāne 
2.  5. Gints Kukurāns Matemātikas olimpiāde Pied.   Anita Stalidzāne 
3.  5. Dāvis Stivriņš Matemātikas olimpiāde Pied.   Anita Stalidzāne 
4.  6. Krišjānis Kočāns Matemātikas olimpiāde Atzinība   Anita Stalidzāne 
5.  6. Elīna Smoļaka Matemātikas olimpiāde Pied. Anita Stalidzāne
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6.  6. Egons Adelčs Matemātikas olimpiāde Pied.   Anita Stalidzāne 
7.  6. Rihards Krilovs Matemātikas olimpiāde 3.v.   Anita Stalidzāne 
8.  6. Artūrs Ozoliņš Matemātikas olimpiāde Pied.   Anita Stalidzāne 
9.  7. Artūrs 

Aleksejevs 
Matemātikas olimpiāde Pied.   Emerita Maslovska 

10.  7. Annija Romāne Matemātikas olimpiāde Atzinība   Emerita Maslovska 
11.  7. Deniss Daņilovs Matemātikas olimpiāde 2.v.   Emerita Maslovska 
12.  8. Mārtiņš Štāls Matemātikas olimpiāde Pied.   Anita Stalidzāne 
13.  8. Raitis Griestiņš Matemātikas olimpiāde Pied.   Anita Stalidzāne 
14.  8. Madara Paidere Matemātikas olimpiāde Pied.   Anita Stalidzāne 
15.  8. Gita Daukste Matemātikas olimpiāde 3.v.   Anita Stalidzāne 
16.  9.       Guntis Mosāns Matemātikas olimpiāde Pied.   Emerita Maslovska 
17.  12. Edgars Vērdiņš Matemātikas olimpiāde Pied.   Emerita Maslovska 
18.  12. Klinta Andža Matemātikas olimpiāde 3.v.   Emerita Maslovska 
19.  4. Eva Spriņģe Matemātikas olimpiāde 3.v.   Velta Kadakovska 
20.  4. Adrians Sockis Matemātikas olimpiāde Atzinība   Velta Kadakovska 
21.  4. Oskars 

Kononovs 
Matemātikas olimpiāde Pied.   Velta Kadakovska 

22.  8. Raitis Griestiņš Angļu val. olimp. 2.v.   Ināra Ločmele 
23.  8. Gita Daukste Angļu val. olimp. 3.v.   Ināra Ločmele 
24.  8. Mārtiņš Štāls Angļu val. olimp. Pied.   Ināra Ločmele 
25.  5. Andris Kudurs Angļu val. olimp. Pied.   Ināra Ločmele 
26.  5. Anita Garā Angļu val. olimp. Pied.   Ināra Ločmele 
27.  12. Edgars Vērdiņš Angļu val. olimp. 1.v.   Ināra Ločmele 
28.  12. Kaspars 

Usenieks 
Angļu val. olimp. Atzinība   Ināra Ločmele 

29.  9. Valts Vīcups Bioloģijas olimp. 1.v.   Lolita Krēbse 
30.  11. Ilona Supe Bioloģijas olimp. 1.v.   Lolita Krēbse 
31.  7. Santa Kononova Mājturības olimp. 2.v.   Lolita Krēbse 
32.  7. Annija Romāne Mājturības olimp. 3.v.   Lolita Krēbse 
33.  8. Gita Daukste Mājturības olimp. 1.v.   Lolita Krēbse 
34.  8. Diāna Smoļaka Mājturības olimp. 2.v.   Lolita Krēbse 
35.  8. Madara Ozoliņa Mājturības olimp. Atzinība   Lolita Krēbse 
36.  7. Arvis Boroduška Mājturības olimp. 1.v.  Pied. Žanis Pērkons 
37.  7. Artūrs 

Aleksejevs 
Mājturības olimp. 2.v.  Pied. Žanis Pērkons 

38.  8. Andris 
Jeromenoks 

Mājturības olimp. Pied.   Žanis Pērkons 

39.  8. Mārtiņš Štāls Mājturības olimp. Pied.   Žanis Pērkons 
40.  12. Kaspars 

Usenieks 
Vēstures olimp. 3.v.   Ivars Vītols 

41.  12. Santa Pērkone Vēstures olimp. Pied.   Ivars Vītols 
42.  9. Valts Vīcups Vēstures olimp.   Pied. Ivars Vītols 
43.  3. Dārta Stivriņa Vizuālās m.olimp. 3.v.   Agita Kukurāne 
44.  3. Rēzija Puško Vizuālās m.olimp. 3.v.   Agita Kukurāne 
45.  4. Amanda Kočāne Vizuālās m.olimp. Pied.   Velta Kadakovska 
46.  9. Helmuts 

Medinieks 
Vizuālās m.olimp.   Atzinība Iveta Useniece 

47.  8. Andris 
Jeromenoks 

Krievu val.olimp. 2.v.   Natālija Garā 

48.  8. Gita Daukste Latv.val.olimp. Atzinība   Evija Konivale 
49.  8. Diāna Smoļaka Latv.val.olimp. Atzinība  Evija Konivale 
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50.  11. Ilona Supe Latv.val.olimp. 2.v.   Evija Konivale 
51.  11. Vita Daukste Latv.val.olimp. 1.v.   Evija Konivale 
52.  9. Guntis Mosāns Ķīmijas olimp. 1.v. Pied.  Velta Učelniece 
53.  9. Valts Vīcups Ķīmijas olimp. Pied. Pied.  Velta Učelniece 
54.  12. Edgars Vērdiņš Ķīmijas olimp. Atzinība Pied.  Velta Učelniece 
55.  12. Edgars Vērdiņš Fizikas olimp. 3.v. Pied.  Ārita Andrejeva 
56.  9. Guntis Mosāns Fizikas olimp. 3.v. Pied.  Ārita Andrejeva 
57.  9. Helmuts 

Medinieks 
Fizikas olimp. Atzinība   Ārita Andrejeva 

58.  7. Annija Romāne Vides projekti 1.v.   Velta Učelniece 
59.  11. Vita Daukste Vides projekti 2.v.   Velta Učelniece 
60.  3. Dārta Stivriņa 3.kl. kombinētā olimp. Atzinība   Agita Kukurāne 
61.  3. Reinis Ozoliņš 3.kl. kombinētā olimp. Pied.   Agita Kukurāne 
62.  3. Ŗēzija Puško 3.kl. kombinētā olimp. Pied.   Agita Kukurāne 
63.  7. Dairis Šmagris Informātikas olimp. Atzinība Pied.  Iveta Arelkeviča 
64.  7. Annija Romāne Informātikas olimp.  Pied.  Iveta Arelkeviča 
65.  11. Jānis Eidaks Informātikas olimp.  Pied.  Iveta Arelkeviča 
66.  6. Elīna Smoļaka ZPD konference 2.v.   Astrīda Piļka 
67.  4. Eva Spriņģe ZPD konference 1.v.   Velta Kadakovska 
68.  4. Alise Romāne ZPD konference 3.v.   Velta Kadakovska 
69.  4. Rūta Krista 

Pērkone 
ZPD konference 2.v.   Velta Kadakovska 

70.  2. Elgars Adelčs ZPD konference Atzinība   Margarita Lukstiņa 
Konkursi 

71.  11. Vita Daukste ZPD konkurss „Ceļā uz 
zinātni” 

 Pied.  Velta 
Učelniece 

72.  11. Anželika 
Razgulova 

Kr.val. eseju konkurss 1.v.   Natālija Garā 

73.  9. Valts Vīcups Konk. „Pazīsti savu 
organismu!” 

Atzinība   Lolita Krēbse 

74.  12. Edgars Vērdiņš Konk. „Latgale un tās ļaudis” 1.v.   Ināra Ločmele 

75.  12. Kaspars 
Usenieks 

Konk. „Latgale un tās ļaudis” Atzinība   Ināra Ločmele 

76.  10. Elīna Loseva Konk. „Latgale un tās ļaudis” Atzinība   Ināra Ločmele 

77.  10. Māra Štāle Konk. „Latgale un tās ļaudis” Atzinība    
78.  9. Valts Vīcups Konk. „Latgale un tās ļaudis” Atzinība    
79.  10. Kristīne 

Jeromenoka 
Konk. „Latgale un tās ļaudis” Atzinība   Natālija Garā 

80.  11. Inese Grigāne Latgaliešu skatuves runas 
konk. „Volyudzāni” 

 3.v  Natālija Garā 

81.  10. Elīna Tūmiņa Latgaliešu skatuves runas 
konk. „Volyudzāni” 

 2.v.  Natālija Garā 

82.  12. Santa Pērkone Latgaliešu skatuves runas 
konk. „Volyudzāni” 

 Atzinība  Natālija Garā 

83.  4. Eva Spriņģe Skatuves runas konkurss 2.v. Pied.  Velta 
Kadakovska 

84.  12. Lauris Sproģis Skatuves runas konkurss 1.v. Pied.  Sanita Ciukora 
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85.  11. Vita Daukste Skatuves runas konkurss 1.v. Pied.  Evija Konivale 

86.         
87.  10. Māra Štāle Zīmējumu konk.”Tatjanas 

diena” 
  Diploms Natālija Garā 

88.  11. Vita Daukste Zīmējumu konk.”Tatjanas 
diena” 

  Diploms Natālija Garā 

89.  9. Helmuts 
Medinieks 

Zīmējumu konk.”Tatjanas 
diena” 

  Galvenā 
balva 

Natālija Garā 

90.  8. Gita Daukste Zīmējumu konk.”Tatjanas 
diena” 

  Pied. Natālija Garā 

91.  11. Alise Feldmane Zīmējumu konk.”Tatjanas 
diena” 

  Pied. Natālija Garā 

92.  8. Gita Daukste Starpt. zīm. konk.”Kosmosa 
iekarošana” 

  Pateicība Natālija Garā 

93.  11. Vita Daukste Starpt. zīm. konk.”Kosmosa 
iekarošana” 

  Pateicība Natālija Garā 

94.  10.  Māra Štāle Starpt. zīm. konk.”Kosmosa 
iekarošana” 

  Diploms Natālija Garā 

95.  8. Gita Daukste Riteņbraucēju konk „Gribu būt 
mobils” 

 2.v.  Žanis Pērkons 

96.  8. Klinta Circene Riteņbraucēju konk „Gribu būt 
mobils” 

 2.v.  Žanis Pērkons 

97.  8. Mārtiņš Štāls Riteņbraucēju konk „Gribu būt 
mobils” 

 2.v.  Žanis Pērkons 

98.  8. Andris 
Jeromenoks 

Riteņbraucēju konk „Gribu būt 
mobils” 

 2.v.  Žanis Pērkons 

99.  7. Annija Romāne Riteņbraucēju konk „Gribu būt 
mobils” 

 3.v.  Žanis Pērkons 

100. 7. Lauma Circene Riteņbraucēju konk „Gribu būt 
mobils” 

 3.v.  Žanis Pērkons 

101. 7. Deniss Daņilovs Riteņbraucēju konk „Gribu būt 
mobils” 

 3.v.  Žanis Pērkons 

102. 6. Rihards Krilovs Riteņbraucēju konk „Gribu būt 
mobils” 

 3.v.  Žanis Pērkons 

103. 4.  Rūta Krista 
Pērkone 

CSDD velobraucēju sacensības 3.v.   Žanis Pērkons 

104. 4. Astra Smirnova CSDD velobraucēju sacensības 3.v.   Žanis Pērkons 
105. 4. Eva Spriņģe CSDD velobraucēju sacensības 3.v.   Žanis Pērkons 
106. 3. Armands 

Smirnovs 
CSDD velobraucēju sacensības 3.v.   Žanis Pērkons 

107. 5. Dāvis Stivriņš CSDD velobraucēju sacensības 3.v.   Žanis Pērkons 
108. 5. Andris Kudurs CSDD velobraucēju sacensības 3.v.   Žanis Pērkons 
109.  Kerija Koļcova „Cālis” Balvos Atzinība   Velga Smoļaka 
110.  „Tonis” „Balsis” 2.pakāpe   Velga Smoļaka 
111.  „Pustonis” „Balsis” 1.pakāpe 1.pakāpe  Velga Smoļaka 
112.  7.-9.kl. deju kol. Satrpnovadu deju kolektīvu 

skate 
2.pakāpe   Astrīda Circene 

113.  Teātra pulciņš Starpnovadu skate- festivāls pateicība   Natālija Garā 
114.  3.kl. „Mammadaba” meistarklases 

„Meža olimpiāde” 
Atzinība   Agita 

Kukurāne 
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Sasniegumi sportā 
Vija Lancmane, Rugāju novada vidusskola 

Nr. Klase Skolēna vārds, 
uzvārds 

Pasākums Sasniegumi 
starpnovadu 
pasākumos 

Sasniegumi 
valstī 

Skolotājs 

1. 10.klase Laura Janiša v/l. sac. a/l. 1. vieta  V. Lancmane 
2. 11.klase Žanis Karelis v/l. sac.800 m 3. vieta  V.Lancmane 
3. 12.klase Jānis Balodis v/l. sac. 400 m; 100 m  1. un 3. vieta  V. Lancmane 
4. 9.klase Daira Janiša v/l. sac. 1500 m  2. vieta  V.Lancmane 
5. 12.klase Nauris Čirka v/l. kross 3000 m  2. vieta  V. Lancmane 
6. 6.klase Rihards Krilovs v/l. kross 1500 m  3. vieta  V.Lancmane 
7. 8.klase Nauris Kapteinis v/l. sac. 2000 m  1. vieta  V. Lancmane 
8.  Ludza v/l. sac. 600 m   1. vieta V.Lancmane 
9.  Jēkabpils v/l. sac. 1000 m   1. vieta V.Lancmane 
10.  Ludza v/l. sac. 600 m   2. vieta V. Lancmane 
11. 10.klase Kristīne Jeremonoka v/l. sac. lode   2. vieta V.Lancmane 
12.       
13. 6.klase Rihards Krilovs „C” gr. basketbols 1.vieta  L. Krēmers 
14. 6.klase Artūrs Ozoliņš „C” gr. basketbols 1. vieta  L. Krēmers 
15. 6.klase Egons Adelčs „C” gr. basketbols 1. vieta  L. Krēmers 
16. 6.klase Gatis Orniņš „C” gr. basketbols 1. vieta  L. Krēmers 
17. 7.klase Gvido Putniņš „C” gr. basketbols 1. vieta  L. Krēmers 
18. 6.klase Krišjānis Kočāns „C” gr. basketbols 1. vieta  L. Krēmers 
19. 7.klase Uvis Kapteinis „C” gr. basketbols 1. vieta  L. Krēmers 
20. 7.klase Dairis Šmagris „C” gr. basketbols 1. vieta  L. Krēmers 
21.       
22.       
23. 8.klase Nauris Kapteinis „B” gr. basketbols 2.vieta  L. Krēmers 
24. 8.klase Mārtiņš Štāls „B” gr. basketbols 2. vieta  L. Krēmers 
25. 8.klase Modris Kukurāns „B” gr. basketbols 2. vieta  L. Krēmers 
26. 9.klase Kristaps Feldmanis „B” gr. basketbols 2. vieta  L. Krēmers 
27. 9.klase Valts Vīcups „B” gr. basketbols 2. vieta  L. Krēmers 
28. 6.klase Rihards Krilovs „B” gr. basketbols 2. vieta  L. Krēmers 
29. 6.klase Artūrs Ozoliņš  „B” gr. basketbols 2. vieta  L. Krēmers

 

Jaunas iespējas Rugājos! 
Kā savas zināšanas pārvērst prasmēs un gūt no tām ienākumus 

 
Projektu konkursā Latgales reģiona attīstībai „AUDZ, LATGALE!”, ko organizēja Sorosa fonds – Latvija,  ir 
uzvarējusi rugājiešu ideja apvienot sabiedrības un pašvaldības spēkus, lai Rugāju novada vidusskolas paspārnē 
turpinātos jauniešu un pieaugušo daudzveidīgu apmācību kursi un dažādi tematiski izglītojoši pasākumi  novada 
sabiedrībai jeb vietējai kopienai (*). 
Rugāju novada vidusskolas mājturības kabineti kļūs par projekta pasākumu bāzes vietu. Zēnu mājturības kabinets 
projekta gaitā iegūs jaunus elektroinstrumentus un kokapstrādes darbagaldus, savukārt meiteņu mājturības kabinets - 
šujmašīnas un overloku. 
Visu projektu caurvij tēma par seno amatu prasmju pielietojamību mūsdienās, projektā ir plānotas vairākas 
amatu apmācības un arī konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem kā zināšanas pārvērst prasmēs un gūt no tām 
ienākumus. Dalībai apmācībās priekšroka jauniešiem un jaunietēm līdz 25 gadu vecumam, kā ..turpinājums 11.lpp    
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..turpinājums no 10.lpp.. arī jebkura vecuma darba 
meklētājiem. Projekts norisināsies no 2011.gada jūnija 
līdz 2012.gada maijam.  
Projektā esam izvēlējušies amatniecību kā galveno tēmu, 
jo daudzi tradicionālie amati ir saistīti ar cilvēku sadzīves 
apstākļu uzlabošanu. Amatniecība ir vissenākais 
profesionālais vērtību radīšanas veids, kas dabas 
materiālus pielāgo cilvēku dzīves vajadzībām. 
Amatniecība vispilnvērtīgāk nodarbina cilvēku, jo 
vienlaikus attīsta fiziskās, prāta un emocionālās iespējas! 
Amatniecības vislielākā vērtība ir tā, ka tajā, tāpat kā dabā 
ir ieprogrammēta pašattīstība. Pasaules pieredze ir tāda, ka 
pieaugot sabiedrības maksātspējai klienti arvien biežāk 
izvēlas amatnieka nevis lielveikala preci. 

Šī projekta „Vietējās kopienas iniciatīvu un resursu 
centra „Skreine” izveidošana Rugāju novadā” mērķis 
ir efektīvi izmantot un apvienot vietējās iespējas. 
Aktivizēt iedzīvotājus līdzdarboties savas labklājības 
uzlabošanā, organizējot amatu apmācības un seno amatu 
meistarklases, veicinot amatniecības un nodarbinātības 
attīstību novadā 

(*) vietējā kopiena - cilvēku grupa, kuru raksturo kopīgas 
intereses un mērķi, kopiena (angļu valodā community) 
apzīmē konkrētu vidi vai arī teritoriju (piemēram Rugāju 
novads), vietu - kurai cilvēki jūtas piederīgi, aptverot visu 
vecumu iedzīvotājus. 

Nevalstiska organizācija ”Mēs pasaulē”     
sieviešu biedrība „Ūdensroze” 

 
Aicinu novada iedzīvotājus iemācīties jaunas 
prasmes un domubiedru kompānijā interesanti 
pavadīt laiku, piesakoties uz šādiem apmācību 
kursiem ( bez dalības maksas): 

1. Kokapstrādes iemaņu apguve un/ vai papildināšana. 
Nodarbību vadītājs Juris Bleiders. 

Instrumenti un darbagaldi izvēlēti ar mērķi iemācīt vai 
papildināt pamatprasmes amatniecības izstrādājumu 
izgatavošanā, sākotnēji kā mājsaimniecībā noderīgas 
lietas –plaukti, soliņi, skapīši, pakaramie, māju 
nosaukumu plāksnītes u.c., un ieinteresēt dalībniekus 
sarežģītāku lietu gatavošanā. (Izgatavotās lietas paliek 
jaunā meistara īpašumā). Projekts nodrošina 
izejmateriālus. Darba iespējas Rugājos pēc apmācībām. 
Kursu sākums 1.grupai 2011.gada jūnija 2. nedēļa ( 1 
reizi nedēļā 3 mēnešus); 2.grupai oktobrī; 3.grupai 
janvārī. 

2. Šūšanas kursi. Nodarbību vadītāja Anita Matule.  

Varēs  apgūt individuālo šūšanu, apģērba konstruēšanu, 

piegriešanu un apstrādi, iemācīsies izvēlēties sev tērpa 
modeli un audumu, pareizi izmantot un koriģēt gatavās 
piegrieztnes, kā arī citas svarīgas iemaņas. Kursu 
dalībnieki teorijā un praksē vispirms apgūst konkrētu 
apģērba detaļu šūšanu(kabatas, jostas, rāvēji u.c.), tad 
atbilstoši katra vēlmēm un interesēm pieredzējušas 
pasniedzējas vadībā šuj sev svārkus, blūzi, kleitu, bikses, 
kostīmu utt. Kursu sākums 1.grupai 2011.gada jūnija 2. 
nedēļa ( 1 reizi nedēļā 5 mēnešus); 2.grupai novembrī.   

3. Aušanas kursi. Nodarbību vadītāja audēja Iveta 
Gabrāne. 

uz tradicionālajām stellēm mācīs ievilkt audeklu stellēs, 
nīdēšanu un aušanu, gala rezultāts - lupatu deķi Kursu 
sākums : pēc grupas dalībnieču vienošanās (12 
nodarbības) 

4. Video filmēšanas kursi. Vairāk informācijas 
septembrī. 

Meistarklases 
Publiskas vienas dienas mācības, kuru laikā apgūst 
kāda sena amata prasmi no cilvēka, kurš ar to ikdienā 
nodarbojas un arī gūst papildus ienākumus savas 
ģimenes iztikšanai. Aicināts ikviens, kurš grib 
iemācīties ko jaunu vai papildināt jau esošās prasmes. 
1. Meistarklase „Veco koka krāmu otrā dzīve jeb 

mēbeļu atjaunošana”, vada Juris Bleiders   
Ja Jūsmājās ir vecās mēbeles, ko derētu atjaunot, 
aicinu Jūs uz brīdi iejusties restauratoru lomā.  
Iemācīsimies pārvērst veco krāmu – apbrīnojamā  
interjera mantā. Darbosimies ar krāsu, kas atdarina 
plaisiņu tīklu, piešķirot  virsmai pagātnes burvību, 
radot senatnīga plaisājuma rakstu. Jaunās prasmes 
ir iespēja  ietaupīt taisot remontu – pārvēršot  vecas 
mēbeles izskatu mūsdienīgā! Norises vieta – Rugāju 
novada vidusskolas mājturības kabinets jūnija 
sākumā. Lūgums iepriekš pieteikties! 

2. Meistarklase „Tradicionālā siera siešana”, 
meistarklasi vada Gunta Grigāne   
Tuvojas latviešu tradicionālie un vieni no 
gaidītākajiem svētkiem –Līgo svētki, kad gribas celt 
galdā kādus no sentēvu ēdieniem un dzērieniem. Šie 
svētki nav iedomājami bez putojošā alus kausa un 
dzelteni saulainā siera rituļa. Protams, ne visiem 
mums tas ir iespējams, jo ne visi mēs to šodien 
protam. Taču, ja kādam ir īpaša vēlme Līgo svētkos 
pašam sasiet siera rituli, tad ziniet, ka tas nav 
neiespējami un jūs to varat paspēt..turpinājums 12.lpp 
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..turpinājums no 11.lpp iemācīties un svētkos baudīt paši 
savu gatavoto sieru, ja jūs to vēlaties , tad 15. jūnijā no 
pulksten 13:00 triju veidu sieru siešanas prasmi apgūsiet 
kopā ar Guntu. Lūgums iepriekš pieteikties! 

3. Meistarklase „Pirtslietas un rituāli ”, meistarklasi vada 
pirtniece Anita Ločmele no Madonas                       

Senatnē veselību un skaistumu smēlās pirtī. Pirtis un 
pēršanās rituāli ir tik dažādi, cik dažādi ir pērēji un to 
mācība. Vienu no šīm mācībām vērosim 15.jūlijā . Lūgums 
iepriekš pieteikties!  Vairāk par šo un citām 
meistarklasēm lasiet jūnija Kurmenītē! 

(pieteikties pie Mārītes Orniņas LMT 2 63 55 954, 645 466 74  
vai projekta koordinatores Martas Gailumas  
LMT 2 93 29749) 

Galda spēles bērnu attīstībai
 

Rugāju novada vidusskolas pirmklasniekiem aizritējis 
pirmais mācību gads skolēnu saimē. Esam ne tikai čakli 
apguvuši zināšanas visos mācību priekšmetos. Bērni 
dziedāja korī, dejo tautas dejas, apmeklēja basketbola 
treniņu. Kad visi darbiņi pabeigti , skolēni nesteidzas uz 
mājām , bet labprāt vēl pavada brīvo laiku kopā ar 
klasesbiedriem.     

Galda spēles ir lieliska iespēja lietderīgi un 
saturīgi pavadīt brīvo laiku. . Kopīgi spēlējoties, tās 
veicina draudzību un sadarbību starp bērniem. . Caur 
kopīgi gūto emocionālo piedzīvojumu vienaudžu vidū tiek 
attīstītas sadarbības prasmes. 
           Spēles palīdz bērniem attīstīt loģisko domāšanu, 
atmiņu un sensorās spējas. Galda spēles pozitīvi ietekmē 
bērnu vispārējo attīstību. 
           Lai rosinātu bērnu interesi par galda spēlēm, dotu 
iespēju apgūt dažādas spēles, 1. klases skolēnu vecākus 
mācību gada sākumā aicināju ziedot līdzekļus galda spēļu 
iegādei. Aicinājumam atsaucās visi- daudzi atnesa uz 
skolu  interesantas un vērtīgas galda spēles, citi ziedoja 
naudas līdzekļus. Pateicoties vecāku atsaucībai, 
pirmklasnieki no rīta, starpbrīžos un pēcpusdienā visu 
mācību gadu varēja apgūt un spēlēt dažādas spēles, veidot 
mozaīkas, attīstīt pirmās iemaņas konstruēšanā. 
     Paldies visiem 1. klases skolēnu vecākiem par 
ieinteresētību, atbalstu un izpratni! Lai arī ģimenēs jūs 
atrodat laiku kopīgām spēlēm!  

Ceru uz atsaucību un sadarbību nākošajā gadā!  
1.klases audzinātāja Astrīda Circene.    

Radošo darbu izstāde
Anita Magina, Evita Sproģe 

 
Rugāju bibliotēkas telpās no 8. aprīļa līdz 10.maijam 

bija skatāma rokdarbu izstāde, kuri tapuši ziemas tumšajos, 
garajos ziemas vakaros.  

Rugāju novadā ir daudz talantīgu cilvēku, tāpēc izstāde 
deva iespēju katram padižoties ar to, ko prot. Izstādē piedalījās 
iepriekšējo gadu dalībnieki un bija arī tādi, kas savu talantu 
uzdrīkstējās parādīt citiem tikai tagad... 

Iluta Učelniece atkal priecēja ar saviem oriģinālajiem 
adījumiem, daudziem ”acis aizķērās” pie tamborētas kleitas, 
(ne viens vien atzinās, ka tādu, kurš katrs nevarētu 
notamborēt).... 

Pirmo gadu izstādē piedalījās Lolita Krēbse – viens no 
viņas šedevriem - tapošanas tehnikā darināta šalle. Arī Verai 
Janišai šogad bija debija ar savām mirdzošajām pērlīšu rotām. 
Rotas darinātas dažādām dzīves situācijām, sev un saviem 
tuviniekiem, protams, arī draugiem. 

Guna Dreimane pārsteidza apmeklētājus ar ideju kāzu 
galda noformējumam – līgava (šampanieša pudele)kāzu kleitā 
un līgavainis( degvīna pudele) ietērpts frakā. 

Izstādē piedalījās skolotāja Margarita Stradiņa ar 

dažādās tehnikās darinātiem darbiņiem- gan adījumiem, gan 
tamborējumiem. Neskatoties uz cienījamo vecumu, arī 
skolotājai uz izstādi bija atnestas no pērlītēm darinātas 
krellītes. 

Irēnai Svilānei vāzēs „uzziedēja” skaistas 
tamborētas puķes. Arī sauss koka zars kādu dienu var 
uzplaukt ar zili baltiem zvaniņiem... 
Līga Kravale izstādi papildināja ar krāšņiem, no organzas 
auduma darinātiem ziediem, kuriem jau no pirmās izstādes 
dienas bija liela piekrišana. Daudzi izteica vēlmi tos pēc 
izstādes beigām iegādāties, cits           Turpinājums 13 lpp.. 
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Eglaines Pamatskolas bibliotēkā viesojās Pepija 
Garzeķe 

 
17. maijā, kad skolas bibliotēkā uz gada noslēguma 
pasākumu pulcējušies bija paši jaunākie eglainieši, 
negaidīti visus ar savu  ierašanos pārsteidza PEPIJA! 
Šoreiz Pepija nevienam nelika iegaumēt savu pilno vārdu, 
bet mīļi atzinās, ka bērni esot tā viņai iepatikušies dziedošo 
cāļu konkursā, ka gribējies vēl satikt šos drosmīgos un 
muzikālos pirmsskolēnus. Tādēļ pa saviem slepenajiem 
kanāliem uzzinājusi par šo tikšanos, un nākusi 
pārliecināties, vai arī grāmatu un bibliotēku lietās bērni 
būšot zinoši! Tad nu Pepija uzdeva dažādus uzdevumus un 

jautājumus, tincināja un pārbaudīja vai bērni zina kā pareizi 
jāapietas ar grāmatām un žurnāliem, taujāja par mīļākajām 
grāmatām, prasīja padomus un lūdza pat iemācīt viņai kādu rotaļu. 
Protams, arī pati aktīvi darbojās ar bērniem. Beigās Pepija atzina, 
ka tiešām visi bērni ir zinoši par bibliotēku un grāmatām, jo tika 
galā ar visiem pārbaudījumiem un mācēja arī pastāstīt par 
mīļākajām grāmatām. Izrādījās, ka ar grāmatām bērni iepazīstas 
ne tikai skolā, bet tās lasa arī mājās kopā ar savām ģimenēm! Kaut 
arī viešņa jutās piekususi pēc lielās darbošanās ar bērniem, tomēr 
neatteica skolas bibliotekārei palīdzēt un izsniedza bērniem godam 
nopelnītos diplomus. Katrs saņēma arī skolas bibliotēkas lasītāja 
SERTIFIKĀTU, kā apliecinājumu par zināšanām un darbošanos 
bibliotēkas pasākumos, protams, no pašas Pepijas rokām! 
Pasākuma noslēgumā visi mielojās ar bibliotekāres palīdzes 
Mudītes sarūpētajiem gardumiem un skatījās multfilmas. Eglaines 
pamatskolas bibliotēkas apmeklētāji un viesi priecājas par paklāju, 
jo nu telpa ir kļuvusi mājīgāka un pasākumos tagad droši var 
izmantot arī sēdēšanu uz grīdas. Tādēļ liels paldies Anitai 
Gavarei, ka iedomājās par šādu palīdzību skolas bibliotēkai !  Lai 
arī turpmāk izdodas iepriecināt citus un pašai just gandarījumu par 
labajiem darbiem! 

                                   Eglaines skolas saimes vārdā, bibliotekāre 
Anita Stalidzāne 

Turpinājums no 12 lpp... 
interesējās, vai un kā varētu pats tādas sataisīt.                         

Izrādās, arī veca mēteļa poga var pārvērsties par 
skaistu un mirdzošu brošu, un to pierādīja Marta Gailuma. 
No krāsainas dzijas bez stellēm arī var aust skaistus 
lakatus. Martas skaistais plecu lakats tika austs uz rāmja, 
katru pavedienu izvijot ar rokām, kā to darīja mūsu 
vecvecmāmiņas. Vien dzija un krāsas ir piemeklētas 
mūsdienīgas un tādas, lai kaklā nekož. 

Rokdarbu izstādi ar saviem darbiņiem papildināja 
daiļamatu meistare Marija Kukurāne. Pērlītes skaisti 
aptamborējot sanāk burvīgas rotas. Lai tiktu pie skaistas 
kaklarotas nevajag daudz, ir nepieciešams diegs un 
tamboradata, protams, arī pacietība. Meistare ar saviem 
darbiņiem parādīja, ka arī tamborētas rotas var būt 
elegantas un skaistas. 

Ikviens apmeklētājs zināja teikt kādu atzinīgu 
vārdu par izstādes eksponātiem... Katrs dalībnieks varēja 
pastāstīt kaut ko par katru savu darbiņu – kā tas tapis, kā 
radusies ideja un cik ilgā laikā tas viss noticis... Katrs 
izstādes priekšmets ir apbrīna vērts. Ir liels prieks par 
katru darbiņu, jo katrs šāds „mākslas darbs” ir gatavots ar 
lielu mīlestību, pacietību un fantāziju. 

Domāju, ka nākamgad būs vēl greznāka un 
vērienīgāka izstāde, būs vairāk dalībnieku, tāpēc neturiet 
sveci zem pūra... Izstādes attēlu galeriju var apskatīt 
internetā: www.bibliotekas.lv/rugaji  
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Pateicība 
Rugāju novada bibliotekāru pateicība 

Rasmai Zušai, 
Kristai Bleiderei, 

Aivai Vērdiņai, 
un Sanitai Burķītei, 

kuras atsaucoties uz Aicinājumu  
dāvināja bibliotēkām grāmatas. 

 

Ģimeņu dienas pasākums Eglaines 
pamatskolā. 

       13. maijā Eglaines pamatskolā notika jau par 
tradīciju kļuvušais ģimeņu dienas pasākums. Sākumā 
vecākus ar nelielu koncertu priecēja bērni, rādot ar 
mīļumu sagatavotos priekšnesumus. Bērni gan dziedāja, 
gan dejoja, spēlēja mūzikas instrumentus un deklamēja. 
Daudzi bērni saviem vecākiem bija sarūpējuši arī  
pašdarinātas dāvanas.  
           Tālāk notika dažādas aktivitātes ģimeņu 
komandām – vajadzēja orientēties skolas apkārtnē pēc 
kartes, sameklēt atbildes Sporta muzeja izstādes  
materiālos, mest šautriņas un granātu, trāpīt dažādos  
mērķos ar lidojošajiem šķīvīšiem un bumbu, pieveikt  
jautrības stafeti un vēl daudzus citus uzdevumus  pildīt. 

Visus priecēja skolēnu rokdarbu izstāde, kur bija gan adījumi , 
izšuvumi un tamborējumi, gan arī daudz  pērļotu rotu. Tālāk 
notika dažādas aktivitātes ģimeņu komandām – vajadzēja 
orientēties skolas apkārtnē pēc kartes, sameklēt atbildes Sporta 
muzeja izstādes materiālos, mest šautriņas un granātu, trāpīt 
dažādos  mērķos ar lidojošajiem šķīvīšiem un bumbu, pieveikt  
jautrības stafeti un vēl daudzus citus uzdevumus pildīt. Šogad 
startēja  19 ģimeņu komandas.  Skolas kolektīvs priecājas par 
vecāku atsaucību, jo darbojoties kopā ar bērniem, vecāki sagādāja 
tik nepieciešamos kopā būšanas svētkus saviem bērniem. Bērni 
tiešām lepojās ar tētu un mammu veiklību un prasmēm, bet bija 
arī skumjas acis, kuras noraudzījās citos. Jācer, ka nākamreiz 
nebūs bērnu sirdīm jāskumst, jo vecāki būs izbrīvējuši laiku 
šādām kopīgām aktivitātēm!    

 Sportiskajās aktivitātēs pašas veiksmīgākās bija komandas „ 
Dzelonis ”, „ Voiti ” un „ Laganovski ”, bet arī pārējās 
ģimenes lieliski tika galā ar uzdevumiem, tādēļ uzslava arī 
Petuku, Putilovu, Akmentiņu, Gabranovu, Skangaļu, Plušu, 
Jansonu, Čirku, Bleideru, Melnaču, Pedeļu, Burku ģimenēm!  

             Vēlam visiem mūsu skolas bērniem kopā ar 
vecākiem jaukas vasaras brīvdienas, bagātas ar tādiem 

mirkļiem, kuri stiprinās Jūs kā ģimenes!   
Skolotāja Anita Stalidzāne 

Arī  Eglaines   skolēni   stāda mežu. 
 
Paldies mūsu novada mežu lietu pārzinātājiem kopā ar 
vadītāju Aldi Zarembu,  
       par doto iespēju apgūt jaunas prasmes un kļūt tuvākiem 
dabai ! Prieks, arī par to, ka 
       darbā  veicās tikpat labi, kā novada vidusskolēnu 
komandai. 20. maijā atkal kopā ar vidusskolas 3. klases 
kolektīvu strādāsim sakopšanas talkā Lazdogas ezera 
teritorijā.   
3. maijā Eglaines pamatskolas skolēnu grupa – dažādu klašu 
pārstāvji - devās uz Lubānas puses mežiem, lai piedalītos 
meža stādīšanas darbos. Līdzi tika ņemta uz diviem 
skolēniem lāpsta un spainis. Spainis bija vajadzīgs, lai ieliktu 
priežu stādus, jo gaisa, saules un vēja ietekmē to saknes ātri 
apžūst. Lāpsta, protams, bija nepieciešama, lai izveidotu 
zemē atveri dēsta ielikšanai. Tad vēl ar kājām zeme ap dēstu 
jāpiemin, lai pie saknēm nepaliktu spraugas un tad jau var 
paraut stādiņu aiz cekula un pārbaudīt vai labi turas zemē.... 
Kopā ar bērniem bija Anita Stalidzāne 

Foto: Skolēni stāda mežu A.Stalidzāne 

Foto: A.Stalidzāne, Ģimeņu dienas pasākums Eglaines 
pamatskolā 


