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Burti, cipari, atmiņas, agrie rīti,
Labie darbi - tie biezā gadu 

kamolā tīti.

Un sirmās skolas čaklais zvans
Jau ilgāk par gadsimtu skan...

„Prieks atgriezties savā mīļajā Rugāju skolā un 
satikt gan redzētus, gan sen neredzētus skolas-
biedrus,” tā 9. augustā teica ne viens vien skolas 
absolvents. Jo tieši šis ar sauli un lietu bagātais 
datums ziņoja, ka Rugāju skola savā krāsainajā 
zinību kamolā satinusi cienījamus 110 gadus, un 
pulcēja savās telpās 65 izlaidumu absolventus.
Lai arī dienas aktivitātes brīžiem iztraucēja lietus 
lāses un paredzētais svinīgais sarīkojums un koncerts 
izskanēja nevis parkā, bet sporta namā, tas netraucē-
ja izbaudīt svētkus un sirsnīgo atmosfēru. Koncerta 
laikā ikdienišķais savērpās ar mistisko, tagadne ar 
nākotni. Skolēns Reinis bija aizmirsis sagatavoties 
kontroldarbam vēsturē, tomēr viņš atklāja, ka iepazīt 
skolu var arī ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību un 
visas atbildes varētu zināt vienīgi māte Google. Tā 
nu, spēlējot īpašu videospēli, Reinis 
uzzināja atbildes gan uz sarežģītiem, gan 
vienkāršiem jautājumiem par ko tika apbalvots ar 
muzikālām pauzēm. Tajās savu artavu bija ielikuši 
visu vecumu labākie Rugāju dejotāji un dziedātāji. 

Brīdī, kad atbildes vairs nevarēja tik vienkārši 
sameklēt, Reinim palīgā nāca Likteņa vērpēja, 
mēģinot atšķetināt dažādo laiku samezglojušos 
dzīparus. Kamēr Likteņa vērpēja prātoja atbildes 
uz Reiņa jautājumiem, savu skolu sveica pirmā 
izlaiduma absolventi, dāvinot skolai lazdu atvasītes – 
gudrības, attīstības un pārticības simbolu.
Jau 9. augustā skola priecājās un sveicināja viesus, 
lepni izrādot redzamāko dāvanu – Rugāju novada 
pašvaldības dāvināto sarkano uzrakstu ar skolas no-
saukumu. Tas tagad ir skolas skaistākā rota, gluži kā 
krelles vai iesprausta sakta tautastērpā. Rugāju novada 
vidusskolas kolektīvs ir pateicīgs par visām dāvanām, 
ziediem un laba vēlējumiem un aicina satikties arī vēl 
pēc desmit gadiem!
Pēc koncerta klātesošie devās uz upi, lai vērotu, kā 
gaismas nesēji – skolotāji – iededz svecītes un 
saliek tās uz plostā no koka izveidotajiem 
cipariem 110 un palaiž gaisā balonus. Savukārt pēc 
tam, atmiņu stundā, kad vārds tika dots pašiem 
absolventiem, tika piedzīvots ne viens vien 
aizkustinošs mirklis. Sevišķi liels prieks par to, ka, 
neskatoties uz sirmo vecumu, Rugāju skola izskatās 
arvien labāk. Lai šis kamols turpina savu ritējumu 
un ar katru gadu kļūst arvien lielāks! Daudz laimes 
dzimšanas dienā, mīļā skola!
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Priekšsēdētājas sleja
Sveicināti rudzu mēnesī!

      Drēgnās augusta pievakares,rasotie rīti un 
novāktie labības lauki ir apliecinājums, ka lēnām 
tuvojas rudens. Ar prieku varu teikt, ka aiz-
vadām vasaras cēlienu, kurā esam cītīgi strādā-
juši. Aizvadīts pasākums, kas pulcēja kādrreizē-
jos Rugāju vidusskolas absolventus.Smaidi, atkal 
satikšanās prieks ar klasesbiedriem un 
skolotājiem, daudziem absolventiem riesa acīs 
prieka asaras.Pārsteigumu bijušajiem skolas 
audzēkņiem sagādāja skolas vizuālās pārvērtības. 
Savu jaunuzcelto ēku sākuši apdzīvot mūsu 
novada seniori, Rugāju bibliotēkas darbinieki 
atgriezušies savās telpās pēc remonta,būdami 
gatavi jaunam darba cēlienam. Šī vasara daudz 
negaidītu,kā arī nepatīkamu pārsteigumu 
atnesusi mūsu lauksaimniekiem, īpaši 
cūkkopjiem, pārsteidzot ar Āfrikas cūku 
mēri ,kas nežēlīgā ātrumā pārklājas mūsu valsts 
teritorijā. Saimniekiem operatīvi jāizlemj par 
nākamajām darbībām, kam jāseko nākamo 
nedēļu laikā. Laikam nekas saimniekam nav 
smagāks par triecienu kā apziņa,ka 

ieguldījumi un cerības var 
tikt pārvērstas par pozīciju 
ar mīnusa zīmi.Es novēlu 
Jums noticēt sev,  ievērot 
piesardzības pasākumus un 
nepadoties grūtību priekšā! 
Teju  klāt arī 1.septembris, 
kad pedagogi, skolēni un 
vecāki vērs skolu durvis, lai 
uzsāktu jauno mācību gadu.
Šogad nāk nelielas izmaiņas 
valstiskā līmenī, kas skars 
katru skolu.Ir zināma 
mērķdotācija pedagogu 
algām, kas kaut minimāli, bet pieaugs, svešvalodu ma-
zie pirmklasnieki apgūs,mācības uzsākot pirmajā klasītē. 
No valsts brīvpudienas saņems arī trešo klašu skolēni. Ir 
patīkami dzirdēt šīs labās ziņas!
Vēlu veiksmīgu, sekmīgu jauno mācību gadu mūsu skolu 
audzēkņiem, pedagogiem- spēku, izturību Jūsu ikdienas 
darbu ritumam, vecākiem-veselību, sapratni un savstarpēju 
sadarbību, jauno mācību gadu uzsākot!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Domes ziņas
Domes sēžu lēmumi 

Rugāju novada domes 2014.gada 14.augusta ārkārtas 
sēdes lēmums

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
Domes ārkārtas sēdē nolēma atbalstīt Lazdukalna ģimeņu 
biedrības „Saulīte” sagatavoto projektu „Sociālo pakalpo-
jumu pilnveidošana veselības un sociālo pakalpojumu 
centrā „Skujetnieki”” iesniegšanai Eiropas Savienības (ES) 
Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātā LEADER projektu konkursa, 4.ass 413.pasākumā 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritori-
jā” īstenošanai. Projektam piešķīra pašvaldības līdzfinansē-
jumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecinfāmajām 
izmaksām – EUR 543,60 (pieci simti četrdesmit trīs euro 60 
centi).

Rugāju novada domes 2014.gada 21.augusta sēdes lē-
mumi

Par zemes vienību piekritību Rugāju novada pašvaldībai
Domes sēdē nolēma ieskaitīt zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumiem 3874 011 0202 (1.1 ha platībā), 3874 011 0113 
(0.6 ha platībā), 3874 011 0137 (2.0 ha platībā) 3874 001 
0024 (10.0 ha platībā), 3874 018 0100 (5.4 ha platībā), 3874 
004 0311 (1.8 ha platībā) un 3874 016 0166 (1.6 ha platībā) 
Rugāju novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Par zemes vienību platību precizēšanu
Domes sēdē nolēma precizēt platības 276 zemes vienībām.

Par noteikumu apstiprināšanu
Domes sēdē nolēma apstiprināt noteikumus „Grozījumi Rugāju no-
vada domes 2014.gada 17.aprīļa Bāriņtiesas nolikumā” un „Grozī-
jumi Rugāju novada domes 17.10.2013. noteikumos „Dokumentu 
un arhīva pārvaldības kārtība Rugāju novada pašvaldībā”

Par izmaiņām komisiju sastāvā
Domes sēdē nolēma veikt izmaiņas:
1. Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkuma komisijas sastāvā - 
izslēgt Lauru Kļaviņu un ievēlēt juriskonsulti Sintiju Lesnieci; 
2. Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā - izslēgt Lauru 
Kļaviņu;
3. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sastāvā - izslēgt 
Ivetu Arelkeviču un ievēlēt Lauru Kļaviņu.
Par pašvaldības kustamās mantas - traktora piekabe-cisterna 

HTS 100 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Domes sēdē nolēma atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu „trak-
tora piekabe-cisterna HTS 100” nosakot sākumcenu - EUR 1017.11 
(viens tūkstotis septiņpadsmit euro un 11 centi) un apstiprināt 
kustamās mantas izsoles noteikumus.

Par Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu
Domes sēdē tika ievēlēta Rugāju novada bāriņtiesa (pilnvaru ter-
miņš no 01.09.2014. uz pieciem gadiem) šādā sastāvā: 
Rugāju novada bāriņtiesas priekšsēdētāja – Rasma Piliņa;
Rugāju novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece – Vija Alekse-
jeva;
Rugāju novada bāriņtiesas locekļi: Anita Stalidzāne, Jana Briede, 
Daiga Moroza

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

08. 2014
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Informācija sociālajos jautājumos
   Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no 2014.
gada janvāra līdz 31.jūlijam:
-GMI(pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai)-4834,00 EUR
-Dzīvokļa pabalsts(kurināmā iegādei I gr.inv., vientuļie 
pensionāri) – 2040,00 EUR
-Pabalsts veselības aprūpei – 8313,00 EUR
-Pabalsti ēdināšanai(brīvpusdienas) – 18222,00 EUR
-Pabalsts bāreņiem – 2423,00 EUR
-Pabalsts audžuģimenēm – 572,00 EUR
-Bēru pabalsti – 2325,00 EUR
-Dzimšanas pabalsti – 2210,00 EUR
-Pabalsts veicot sabiedriski derīgo darbu–1329,00 EUR
-Pārējie pabalsti – 1550,00 EUR (ārkārtas situāci-
jas, politiski represētās personas pabalsts, pēc soda 
izciešanas 
pabalsts)
Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības 
pabalstiem 2014.gadam – 77000,00 EUR
Izlietotie līdzekļi – 43818,00 EUR
   Tuvojas jaunā mācību gada sākums un tāpēc 
vecākiem vēlamies atgādināt, ka katram skolēnam, 
kurš mācās Rugāju novada skolās vai pirmskolas 
izglītības iestādēs, sākot ar piecgadīgo bērnu grupu, 
pienākas pabalsts mācību līdzekļu iegādei 15 EUR 
apmērā. Lai šo pabalstu saņemtu,vecākiem jādodas uz 
sociālo dienestu un jāņem līdzi čeki par mācību līdzekļu 
iegādi. Čekos obligāti jābūt bērna vārdam, uzvārdam un 
personas kodam. Pabalsts tiek izmaksāts mācību gada 
sākumā.
   Valsts ir izveidojusi atbalsta sistēmu daudzbērnu 
ģimenēm – Latvijas goda ģimenes apliecību „3+ 
Ģimenes karte”. Šīs kartes īpašniekiem turpmāk būs 
iespēja saņemt atlaides pērkot preces vai izmantojot 
pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie 
uzņēmumi Latvijā. Uzņēmumu sarakstu, kuri ir 
iekļauti daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmā, iespē-
jams aplūkot mājas lapā www.godagimene.lv. 
Latvijas goda ģimenes apliecībai „3+ Ģimenes kartei” 
var pieteikties daudzbērnu ģimenes, kurās aug trīs un 
vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī tās ģimenes, 
kurās kāds no vecākiem ir aizbildnis trīs un vairāk 
bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Lai pieteiktos, ir 
jāaizpilda kartes pieteikuma veidlapa interneta mājas 
lapā www.godagimene.lv. Kartes ģimenēm tiks sūtītas 
pa pastu.
   Arī Latvenergo šogad turpina atbalstīt daudzbērnu 
ģimenes dāvinot dāvanu kartes 84,24 EUR apmērā 
norēķiniem par elektrību. Šo dāvanu karti var saņemt 
ikviena Latvijā dzīvojoša ģimene, kurā ir 3 vai vairāk 
nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie. Ģimenei nav

obligāti jābūt noslēgtam elektroenerģijas piegādes 
līgumam ar Latvenergo, jo dāvanu karti var 
attiecināt arī uz līgumu par īrētu mājokli. 
Pieteikties dāvanu kartei vai jebkurā Latvenergo 
klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot personu 
apliecinošu dokumentu vai internetā:
www.e-latvenergo.lv. 
   Lai mazinātu rindu sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanai, no 2014.gada 
22.jūlija valsts finansējums sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu nodrošināšanai Sociālās integrāci-
jas valsts aģentūrā (SIVA) tiek izlietots visām 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju 
mērķa grupām. Personas ar funkcionāliem 
traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras 
strādā, tiks uzņemtas kopējā rindā pakalpo-
jumu saņemšanai.Tātad, arī pašnodarbinātas 
personas pensijas vecumā var saņemt sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta 
līdzekļiem, ja faktiski ir veiktas valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas( ja persona nav 
veikusi brīvprātīgās apdrošināšanas iemaksas, 
tad tai nav tiesību saņemt sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus).
   Atgādinām, ka Sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jums ir 21 dienu ilgs kurss sociālās rehabilitāci-
jas institūcijā. Tā mērķis ir saglabāt vai uzlabot 
cilvēka funkcionālo spēju līmeni, piemēram, 
pašam sevi aprūpēt, veikt ar mājas dzīvi saistītas 
darbības, lai atgūtu sociālo statusu un no jauna 
iekļautos sabiedrībā. 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts 
budžeta līdzekļiem var saņemt:
1.Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem darb-
spējīgā vecumā un strādājoši cilvēki ar funk-
cionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma;  
2.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki un avārijas rezultātā 
cietušie cilvēki;
3.Likuma “Par politiski represētās personas 
statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā 
režīmā cietušajiem” 2.pantā un 4.pantā minētās 
personas;
4.Cilvēki ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā 
vecumā un strādājoši cilvēki ar prognozējamu 
invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma.
Arī pašnodarbinātas personas var saņemt sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta 
līdzekļiem, ja faktiski ir veiktas valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas.
 

Saulainu un bagātu rudeni vēlot, 
sociālās darbinieces

08. 2014
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Aktuāli iedzīvotājiem

SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
atgādina:

 Lai saņemtu atbalstu bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, līdz 1.septembrim sertifikācijas institūcijai 
„Vides kvalitāte” vai  „Sertifikācijas un testēšanas centrs”  bioloģisko produktu ražotāji sūta iesniegumu, 
pievienojot darījumu un maksājumu apstiprinošu dokumentu kopijas vai kopsavilkumu. Atbalstu piešķir par 
dalību pārtikas kvalitātes shēmā laikposmā no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam.

Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:
210 euro apmērā - bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotā-

jam, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai 
piegādā tos bioloģiskās lauksaimniecības apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam. Lai saņemtu šo atbalstu, 

minētais pretendents laikposmā no kārtējā gada 1.oktobra līdz 1.novembrim Lauku atbalsta dienestā 
iesniedz iesniegumu.

Iesniegums pasākuma „Agrovides maksājumi”apakšpasākumam „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko 
resursu saglabāšana’’(LDĢRS)  2014.gadā jāiesniedz LAD  līdz 03.09.2014, bet ar atbalsta apjoma sa-
mazinājumu līdz 29.09.2014. Iesniegums pārejas posma valsts atbalstam par zīdītājgovīm jāiesniedz līdz 
15.11.2014. 

Teksts: Velta Leone
Rugāju novada Lauku attīstības 

konsultante

 
  Iegādājoties mājdzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks 
uzņemas atbildību par tā labturības un īpašo 
turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās 
palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu.
   Mājdzīvnieka īpašniekam ir tiesības kopā ar 
mājdzīvnieku atrasties ārpus savas mājas teritorijas, 
taču ir jāņem vērā šādi apstākļi:
 - dzīvnieks nedrīkst traucēt sabiedrībai un radīt 
draudus cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai;
 - dzīvnieks nedrīkst radīt draudus citu dzīvnieku 
drošībai, veselībai un dzīvībai.
Dzīvnieka īpašnieka pienākums ir rūpēties par savu 
mājdzīvnieku un uzņemties atbildību arī par tā 
rīcību.
   Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 
106.-106.1pants noteic sodu par dzīvnieku turēšanas, 
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšanu.
   Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas 

un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu:
 - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt 
piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - 
no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot 
dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls 
zaudējums:
 - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 
piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet 
juridiskajām personām - no septiņsimt līdz 
tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai 
bez konfiskācijas.
 Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu:      
- uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 
septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridis-
kajām personām — no simt desmit līdz tūkstoš 
četrsimt euro, konfiscējot dzīvnieku vai bez tā 
konfiskācijas.

Informē pašvaldības policijas priekšnieks 
Mārtiņš Stempers

08. 2014



5©2014, Rugāju novada izdevums

07. 2014.____________________________________________________________________ „Kurmenīte”
Pārtikas veterinārā dienesta  informācija cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu 

nokaut cūkas Āfrikas cūku mēra  skartajās un riska teritorijās

Cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ārkār-
tas situācijas teritorijā, līdz šī gada 31.jūlijam un līdz 7.augustam (Rugāju 
novada teritorijā līdz 7.augustam), saskaņā ar Ministra kabineta rīkojumu, 
jāievieš un jānodrošina biodrošības pasākumi un gadījumā, ja tos nevar no-
drošināt, jāveic cūku nokaušana attiecīgi līdz 31.augustam un 7.septembrim 
(Rugāju novada teritorijā līdz 7.septembrim).
Dzīvnieku īpašnieks telefoniski, rakstveidā, elektroniski vai kādā citā sev 
ērtā veidā informē PVD teritoriālo struktūrvienību, kuras teritorijā atrodas 
cūku novietnē, par savu nodomu nokaut cūkas, jo nespēj ieviest un no-

drošināt noteiktos biodrošības pasākumus un vienojas par cūku pirmskaušanas apskates datumu un laiku. 
PVD tālruņa numuri: 64622177, 64622160, uz kuriem zvanīt un pieteikt cūku kaušanu. 
Dzīvnieku īpašnieks informē PVD arī par to, vai cūkas tiks kautas mājas vai kautuvē. Mājās kautu gaļu un 
kaušanas blakusproduktus aizliegts izvest ārpus saimniecības!
PVD inspektors vai pilnvarots veterinārārsts ieradīsies saimniecībā un veiks cūku pirmskaušanas, kā arī ja 
cūkas tiks kautas mājās, pēckaušanas apskati, palīdzēs aizpildīt nepieciešamos dokumentus un informēs 
novietnes pārstāvi par turpmākajām darbībām.

Apstiprināti „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.359 „Par pasākumiem Āfrikas 
cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai”

Minētie grozījumi noteic kompensācijas palielināšanu par cūku nokaušanu, ja saimniecībā nevar īstenot 
biodrošības pasākumus vai tirdzniecības traucējumu dēļ:
1.par pieaugušu vaislas dzīvnieku (sivēnmāte, vaislas kuilis) – 170,00 eiro (pašreizējo 115 eiro vietā);
2.par nobarojamu cūku un vaislas jauncūku – 120,00 eiro (pašreizējo 65 eiro vietā);
3.par piena sivēnu – 35,00 eiro (pašreizējo 25 eiro vietā).
Savukārt novietnēs, kas tiks izveidotas vai tajās plānos ievest cūkas pēc 2014.gada 31.augusta, un 
novietnēs, kurās nokaus cūkas, dzīvniekus varēs ievietot tikai tad, ja novietnē būs īstenoti biodrošības 
pasākumi un saņemta PVD atļauja cūkas ievest.

Sīkāka informācija: Pārtikas veterinārā dienesta mājas lapā: www.pvd.gov.lv

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo 
mantu - traktora piekabe-cisterna HTS 100. Sākumcena - EUR 1017.11 (viens tūkstotis 

septiņpadsmit euro un 11 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv vai Rugāju 
novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no 9:00 līdz 
16:00. Interesenti var apskatīt izsolāmo objektu. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt 

Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2014.gada 22.septembra plkst. 12:00. Visiem pretendentiem līdz 
22.septembrim jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10.00 (desmit euro, 00 centi) un drošības nauda 10% 
apmērā no izsoles sākumcenas EUR 101.71 (viens simts viens euro un 71 cents) Rugāju novada domes, 

reģ. Nr. 90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka”, konta Nr. LV73PARX0012628470001.
Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, Rugāju novada 

domes sēžu zālē, 2014. gada 24.septembrī, plkst. 14:00.

Tālrunis informācijai: 27870141 A.Leons
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Aktivitātes novada skolās
Bonjour! Hola! Čau!

   Jauniešu apmaiņas programmas vasaras 
nometne Rugājos notika 10 dienu un nakšu 
garumā, un ir atstājusi aiz sevis ievērības 
cienīgas un atpazīstamas pēdas. Rugājus 
pieskandināja 45 jaunieši, sazinoties četrās 
valodās, un, ja ar to nebija gana, tad klāt vēl 
pieķēra piekto – zīmju valodu!
   „Programmas „Erasmus+” jaunatnes jomā 
liela loma ir ierādīta jauniešu neformālajai 
izglītībai, kas ir elastīga - apmācību metodes 
tiek piemērotas apmācību dalībniekiem, viņu 
vajadzībām, interesēm un spējām, jo galvenais 
ir tas, ko dalībnieks iemācās. Šī ir mācīšanās 
programma, kur jaunieši apgūst nozīmīgas 
sociālās prasmes – prasmi komunicēt, 
sadarboties, formulēt lēmumus, izvirzīt mērķus, 
īstenot savas idejas.
   Jauniešu apmaiņa iesākās pagājušajā vasarā, 
kad Biedrības „Piena ceļš” vadītāja Anita 
Kļaviņš uzaicināja piecpadsmit  Rugāju no-
vada vidusskolas 14-16 gadus vecus jauniešus 
piedalīties starptautiskā projektā un doties uz 
Franciju, lai piedalītos 12 dienu garā vasaras 
nometnē Pireneju kalnu pakājē kopā ar 
līdzīgiem jauniešiem no  Francijas un Spānijas. 
Nometne Francijā bija brīnišķīgs piedzīvojums 
visiem jauniešiem. Šovasar pienāca latviešu 
kārta uzņemt tos pašus jauniešus savā zemē.

Lai izdotos iecerētās jaunu prasmju apgūšanas darbnī-
cas, projektā iesaistījās prasmīgi pasniedzēji un sava 
darba profesionāļi. Jau pirmajā dienā jauniešiem bija 
jāizvēlas kurā darbnīcā viņi vēlas piedalīties. 
Un tā, desmit dienu laikā viena no jauniešu grupām Lat-
vijas Mākslas akadēmijas pasniedzējas Sandras Utānes 
vadībā izgatavoja katrs savu gabaliņu vitrāžas, kas,kopā 
salikta, tagad rotā Rugāju novada vidusskolas otro 
stāvu. Vitrāžas tēma bija „Darba bite”. Lai gan jaunieši 
strādāja cītīgi un ar lielu degsmi, pati nod
arbību vadītāja veltīja daudz laika ārpus nodarbībām, 
lai vitrāžas atsevišķās  daļas savienotu kopīgā mākslas 
darbā, kādu no tām varam aplūkot tagad! Koka ietvaru 
vitrāžai izgatavoja Juris Bleiders.
Biedrības „Piena ceļš” mājvietas Rugājos „Liepas” 
pagalmā  kopīgiem spēkiem ir uzbūvēta īsta maizes 
krāsns, kura tapa meistara Georga Manuško un Raimon-
da Circeņa vadībā, pie izejmateriālu – smalkās grants 
sagādāšanas un sagatavošanas iesaistoties Arnoldam 
Zizlānam. Raimonds vadīja koka karkasa un nojumes 
būvniecību, savukārt Georgs vadīja maize
s krāsns mūrēšanas darbus. Septembrī cepsim maizi 
jaunajā krāsnī! Sekojiet informācijai. Par spīti svelmaini 
karstajam laikam, jaunieši aktīvi līdzdarbojās. Spāņi 
gan brīnījās par mūsu klimatu, jo bija domājuši, ka, ja 
reiz dodas uz ziemeļiem, tātad jāņem līdzi siltas drēbes! 
Tās ne reizi netika izvilktas no ceļojumu somām! Daži 
spāņu jaunieši pat piedzīvoja Latvijas klimata karstuma 
dūrienu - mūsu karstais un mitrais klimats sagādāja gan 
galvassāpes,gan temperatūru.
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   Bērnudārza ārsienu tagad rotā krāsaini flīžu 
mozaīkas raksti, ko katra jauniešu grupiņa radīja 
mākslinieces Dainas Manuško vadībā, iepriekš šo 
rakstu uzzīmējot uz rūtiņu lapas.Jaunieši 
izmantoja latvju rakstu zīmes, bet viena no mozaīkām 
ir atšķirīga un īpaša un tāpēc raisa jautājumus, ko tad 
nozīmē “B 15”?Spānijā, Madridē „B 15” ir kā 
simbols sirsnībai, ģimeniskumam, labestībai, draudzī-
bai un sadarbībai. B15 ir bērnu un jauniešu organ-
izācija, kas apvieno kādas konkrētas vietas bērnus 
brīvajā laikā pēc skolas. Parasti tie ir bērni, kuriem 
mājās un ģimenēs ir sarežgīti vai nabadzīgi apstākļi 
un šī organizācija kļūst par tādu kā otru ģimeni un 
audzinātāji par otrajiem vecākiem, jo bērni šeit ir 
piederīgi no 8 līdz 18 gadu vecumam.  
   Man pašai lielu pārsteigumu sagādāja franču un 
spāņu jauniešu azartiskā interese par aušanas 
darbnīcu, ko vadīja Lolita Krēbse un Marta Gailuma 
resursu centra „Skreine” telpā. Mani personīgi māca 
lielas bažas par to, vai par šo darbnīcu vispār kāds 
ieinteresēsies... Taču šī darbnīca izraisīja vislielāko 
projekta dalībnieku interesi! Franču un spāņu 
jauniešiem skolā nemāca rokdarbus, - nekādus! 
Meitenes katra sev noauda pa rokassprādzei, dažas 
arī vēl vienu, ko aizvest kā dāvanu mājās. Spāņu 
meitene Kristina nodarbību laikā pat paspēja noaust 
siltu plecu lakatu. Bet darbnīcas dalībniekiem bija arī 
svarīgs uzdevums - noaust Eiropas Savienības karogu. 
Kopīgiem spēkiem tas izdevās! Uz karoga tika nosti-
prinātas franču puiša Tristana filcētās zvaigznes.

   Anita Kļaviņš ir bioloģiskās laiksaimniecības un 
ekoloģiskas vides saglabāšanas atbalstītāja, tāpēc arī 
nometnē viena no darbnīcām bija veltīta ūdens 
procesiem – jaunieši ieguva daudz informācijas par 
dzeramo ūdeni, notekūdeņiem un kopīgi no 
plastmasas caurulēm, traukiem, koka klucīšiem uz-
būvēja „ūdens attīrīšanas iekārtu”. Darbnīcu vadīja 
Artūrs Veinbergs, Latvijas lauksaimniecības univer-
sitātes pasniedzējs un Andris Barkāns, pašvaldības 
vides inženieris.
   Vai jauniešiem patika Rugājos? Pilnīgi noteikti! 
Lai gan darbnīcās bija nopietni jāpastrādā, tomēr 

bija pietiekoši brīvā laika, lai izveidotos 
savstarpējas simpātijas un draudzības,un šķiroties 
atkal lītu asaras, ka jāšķiras tik ātri no jauniegūta-
jiem draugiem! Šobrīd sociālie tīkli - Facebook, 
Skype, What’s App utt. ir pilni ar saraksti, fotogrāfi-
ju apmaiņu utt. Visi jaunieši ļoti cer, ka atkal satik-
sies nākošvasar, projekta trešajā daļā – Madridē, 
Spānijā. Katrs projekta dalībnieks saņem „Youth-
pass” (Jaunatnes pase) . Tas ir oficiāls sertifikāts, 
kas apliecina, ka jaunietis ir piedalījies starptau-
tiskā jauniešu apmaiņas programmā un ieguvis 
jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, ir apguvis 
nozīmīgas sociālās prasmes – prasmi komunicēt, 
sadarboties, formulēt lēmumus, izvirzīt mērķus, 
īstenot savas idejas, iepazinis citu valstu kultūru. 
Šī noteikti ir pieredze un priekšrocība, ko papildus 
pamatizglītībai savā Dzīves aprakstā (CV) droši var 
ierakstīt ikviens projekta dalībnieks.
Esmu gandarīta, ka Rugāju jauniešiem ir šā-
das iespējas piedalīties starptautiskos projektos, 
paplašināt savu pieredzi un redzesloku. Šī projekta 
dalībniekiem ir pazuduši tik daudzi aizspriedumi un 
stereotipi par ārzemniekiem un ārzemēm, arī bailes 
no citādā, kas,iepazīstot tuvāk,kļūst saprotams un 
pieņemams. Priecājos, ka Rugāju novada vidusskola 
un Rugāju novada dome atbalsta šādus projektus, 
lai gan tas uzliek daudz papildus pienākumus un 
atbildības.  Esmu no sirds pateicīga visiem, kuri bija 
iesaistīti jauniešu nometnes organizēšanā un labsa-
jūtas nodrošināšanā.

Teksts, foto: Mārīte Orniņa
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Kultūras jaunumi
Fotomirkļi no Rugāju novada vidusskolas jubilejas

pasākuma

Teksts: Agrita Luža
Foto: A. Stalidzāne, I. Useniece, J. Ikstens

“Galvenais, lai skolai pietiek skolēnu, tad jau 
pastāvēs arī skola!“ (Solvita Lietuviete 1997.
gada absolvente)

‘‘Ilgu mūžu - ilgu pastāvēšanu!‘‘(Astrīda Piļka 1982.
gada absolvente)

“Kabineti ir labiekārtoti, vairāk tehnoloģiju, skola ir tiešām 
skaista!“ (Sarmīte Burķīte 2000.gada absolvente)

“Ienācu - nepazinu! Skolā ir ļoti daudz patīkamu pār-
maiņu!’’ (Jānis Eidaks 2012.gada absolvents)

‘‘Esmu priecīga par bērnudārza skaistajām telpām. 
Skolai novēlu daudz skolēnu!‘‘ (Anda Logina 2005.gada 

absolvente)

‘‘Viss ir tik ļoti izmainījies. Daudz gaišāk un interesantāk. 
Novēlu pilnveidoties  un attīstīties! ‘‘
(Anita Šmagre 1997.gada absolvente)
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   16. augustā uz aktīvu atpūtas dienu Saipetnie-
kos ieradās Rugāju novada un kaimiņu novadu 
iedzīvotāji. Visiem bija iespēja pārbaudīt savas 
spējas desmit jautrās un sportiskās aktivitātēs. 

   Tās bija - šaušana ar Nerf ieroci, florbola metieni, 
bumbiņu mešana caurulēs, baļķa mešana tālumā, 
makšķerēšana u.c. Vislielāko popularitāti ieguva šaušana ar 
Nerf ieroci, kurā piedalījās 78 dalībnieki. Grūtākā no aktivi-
tātēm bija koka kāju pastaiga, tajā piedalījās un 
finišēja tikai 23 dalībnieki, daudzi mēģināja, taču tā arī 
distanci nepabeidza vai pat neizdevās to uzsākt. Ļoti 
daudzus piesaistīja arī makšķerēšana, jo šajā disciplīnā 
varēja noķert zivis no 1,5 kg līdz 2,8 kg. Bija dotas trīs 
minūtes, lai parādītu savas prasmes. Uzvarētājam izdevās 
izzvejot visas zivis no īpašā dīķa nieka 2,40 minūtēs. 
Laika apstākļi arī bija ļoti patīkami un sportošanai netraucē-
ja. Godalgotās vietas tika apbalvotas ar medaļām un Rugāju 
novada suvenīriem. 
   Pēc apbalvošanas notika aktīva gatavošanās Laicānu 
ģimenes koncertam, taču neilgi pirms koncerta sāka līt un 
koncerts nevarēja notikt Saipetniekos, tāpēc to pārcēla uz 
Lazdukalna saieta namu. Laicānu ģimene stāstīja 
interesantus stāstus par dziesmām, ko dzied un iemeslus 
kāpēc dziedāja šīs dziesmas „Dziedošo ģimeņu šovā”.       
Lazdukalna kultūras dzīves organizators saka lielu 
paldies visiem tiem, kas palīdzēja šajā jaukajā 
16. augusta dienā un milzīgs paldies Saipetnieku 
saimniekam un viņa ģimenei par jauko uzņemšanu.

Teksts, foto: Jānis Rakstiņš

Aktīvās atpūtas diena 
Saipetniekos
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Vēsturi veido notikumi. Kā lieli, tā mazi. Un paralēli notikumiem veidojas stāsti. Zināms, ka katram 
tas ir savs un savādāks - arī “Kurmenītei“. 17 gadu laikā piedzīvojusi dažādas pārmaiņas, šomēnes  tā 

svin 100. numura jubileju. Par godu tai savos atmiņu stāstos dalās piecas burvīgas sievietes - 
“Kurmenītes“ kādrreizējās redaktores. 

1997.gadā,paaicināta pievienoties deputātiem, jau strādāju par kultūras 
darbinieci. Taču daudz domāju par to, ka pagastā vajadzētu savu 
informatīvu izdevumu. Arī ģimenē par to tiku ieminējusies un viņi mani 
atbalstīja. Pavēstot šo ieceri domei, saņēmu apstiprinājumu avīzes veido-
šanai. Tā kā biju iniciatore šai idejai, tad bija jāuzņemas gan rakstīt, gan 
veidot avīzi. Darba bija tiešām daudz. Toreiz jau tehnoloģijas nebija tā 
attīstītas, un avīzes melnraksti tapa ar roku. Lai būtu interesantāk, pieme-
klēju attēlus. Atceros, kā numurā, kurš iznāca uz Ziemassvētkiem līmēju 
siegpārsliņas, pirms tam katru atsevišķi izgriežot. Darbiņš, protams, bija 
smalks, taču savādāk nevarēja. Kad melnraksts bija gatavs, devos pie 
skolotājas Evijas Konivales un viņa, ja ko vajadzēja izlabot - izlaboja. 
Izlabotais variants nonāca  skolēna Agra Avotiņa rokās, lai tiktu 
uzrakstīts datorrakstā. Kad viss bija uzrakstīts, tad gāju uz pagastu un 
kopēju avīzi. Pašsaprotami, ka avīze toreiz iznāca melnbalta. Tiesa gan, 
tad avīze neiznāca bieži, pārsvarā no uzkrātās informācijas daudzuma. 
Man izveidojās laba sadarbība ar draudzi, ar skolu - gāju un prasīju 
informāciju, citreiz bija ko iedot, citreiz nebija. Publicēju apaļās jubilejas 
pagasta ļaudīm. Tā arī sanāca, ka izdevums bija vairāk informatīvs. Jautāsiet kāpēc nosaukums ir “Kur-
menīte“? Mūsu Rugāju novada agrākais nosaukums bija Kurmene, tā nu arī es izdomāju mūsu Kurmenīti. 
   Ar šī izdevuma veidošanu man saistās dažādas atmiņas - jaukas un ne tik jaukas, taču priecājos par to, ka 
avīze vēl pastāv un turpina iznākt. Novēlu, lai „Kurmenīte” kļūst mīļa un gaidīta katrā mājā Rugāju novadā 
un ārpus tā. Lai katrs atrod ko interesantu sev! 

Gunta Grigāne

Pirmais manis veidotais ‘‘Kurmenītes‘‘ numurs iznāca 
2002.gada novembrī. Atceros, ka man pret tā veidošanu bija 
emocionāla, jo tikko biju uzsākusi darba gaitas Rugāju novada domē 
kā projektu vadītāja, un nāca piedāvājums veidot arī “Kurmenīti“. 
Es piekritu, taču atceros, ka nebija nemaz tik viegli, jo paralēli bija 
daudz citu pienākumu. Visu darīju pati, protams, neizpalika sēdēšana 
pa naktīm un avīzes rakstīšana. Tad jau vēl tehnoloģijas tikai sāka 
attīstīties,bija datorprogrammas, bet daudz vienkāršākas  kā  
mūsdienās.  Kad  es sāku izdot  avīzi, tad  to drukāja Vītola 
izdevniecība, vēlāk pārgājām uz Latgales druku. Par katru numuru 
uztraucos, ja bija gadījusies kāda kļūda, tad ļoti par to pārdzīvoju. 
Taču reizēm sirdi sildīja lasītāju atzinība, jo bija arī numuri, par kuri-
em cilvēki teica, ka tie esot ļoti līdzīgi lielajām avīzēm. Pēc manas 

iniciatīvas tika izveidots konkurss, kura dalībniekiem bija jāizveido “Kurmenītes“ titullapas logo. Tajā uz-
varēja Gaļina Gruziņa, un viņas veidotais logo tika izmantots vairākus gadus. Salīdzinot “Kurmenīti“ toreiz   
un  tagad  redzu jaukas izmaiņas. Man šķiet, ka Rugāju novadā ir ļoti bagāta kultūrvēsture, un būtu ļoti 
interesanti, ja tās kontekstā tiktu atspulguļota novada dzīve. Tas ir mūsu novada izdevums, un ir interesanti 
to reizi mēnesī saņemt savās rokās. Ceru, ka avīze nekur nepazudīs un novēlu kļūt tai vēl daudzpusīgākai! 

Biruta Berkolde

Pa vēstures takām...
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  Gadi, ko pavadīju kopā ar „Kurmenīti”, bija aizraujošs un interesants laiks. Katra numura veidošana bija 
atšķirīga un īpaša, gan negulētas naktis, liekot kopā informāciju, kas tika saņemta pēdējā brīdī, gan uztrau-
kums vai drukā paspēs iespiest laicīgi kārtējo avīzītes numuru. Visinteresantākais šajā darbā - būt informētai 
par novada dzīves jaunumiem pirmajai un gandarījuma prieks par labiem vārdiem no lasītāju puses. Šobrīd 
vairs nedzīvoju novadā, tāpēc arī es tagad ļoti novērtēju iespēju izlasīt avīzi elektroniski, lai kaut nedaudz 
būtu informēta, kas notiek dzimtajā pusē. 
  Novēlu iemācīties intrigas atstāt aiz savas mājas durvīm un savu lieko enerģiju un laiku izmantot solījumu 
pildīšanai, veicot reāli saskatāmus darbus novada iedzīvotāju labā. Gribu pateikties visiem čaklajiem rak-
stītājiem un „Latgales drukas” kolektīvam, kas bija kopā ar mani visu avīzes laiku!

Kļavlapām zeltītu rudeni vēlot,
Santa Voiciša

   Manas atmiņas par „Kurmenītes” tapšanu nosacīti var dalīt divos pos-
mos. Pašas pirmās no tām ir ļoti senas un saistās ar laiku, kad šo izdevu-
mu veidoja mana mamma. Savu „otro” darbošanos 
„Kurmenītē”, jau redaktora amatā, atceros ar patīkamām atmiņām, lai 
arī zināmas problēmas sagādāja tas, ka ikdienā dzīvoju Rīgā, darbs pie 
„Kurmenītes” veidošanas bija lieliska iespēja pirmajai uzzināt jaunāko 
un aktuālāko informāciju par dzimto novadu un tā cilvēkiem. Par īpaši 
mīļiem materiāliem domājot, atceros, ka katram izdevuma veidoju 
redaktora sleju. Šīs slejas uztvēru kā savas vēstules rugājiešiem, tādēļ 
man pašai tās bija īpaši mīļas, tomēr sirdij vistuvākais raksts, ko, starp 
citu, vēl arvien glabāju, bija uz Mātes dienai veltīta izdevuma vāka 
publicēts materiāls par Brezinsku ģimeni – to rotāja jauka fotogrāfija ar 
Sanitu Brezinsku un viņas mazo meitiņu lāčuka kostīmā. Man vēl arvi-
en ir sajūta, ka šis bija ļoti īpašs materiāls un īpašs „Kurmenītes” nu-
murs. Lai arī manas ciemošanās reizes Rugājos kļuvušas krietni retākas, 
„Kurmenītes” jaunākos izdevumus pārlapoju gandrīz vienmēr un no sirds priecājos, ka tā veidošanā iesaistās 
jauni un zinoši cilvēki, prieks, ka sabiedrības informēšanai par Rugāju novada aktualitātēm „Kurmenītei” 
nu ir arī aktīvi palīgi elektroniskajā vidē, sociālajos tīklos – pati sekoju informācijai Rugāju novada Twitter 
kontā un novada mājaslapā. Novēlu, lai „Kurmenīte” 
vienmēr būtu kvalitatīvs rupors, ar kura palīdzību novada dome var savus iedzīvotājus gan informēt par 
svarīgākajiem administratīvajiem procesiem un pašvaldībā notiekošo, gan vairot mūsu patriotismu, 
pašapziņu un lepnumu par to, ka esam piederīgi Rugājiem! 

Vineta Grigāne - Drande

08. 2014

Avīzi veidoju no iepriekšējā augusta līdz šī gada jūlijam ( kopā sanāk 12 
numuri). “Kurmenītes“ veidošanai klāt nākuši arī citi pienākumi - mā-

jaslapas veidošana un Twitter konta pārvaldīšana. Strādājot novada  domē 
guvu pilnu ieskatu par pašvaldības darbu kā tādu, kam, diemžēl jāsaka, 
iepriekš īpaši nepievērsu uzmanību. Iepazinu brīnišķīgus kolēģus, kas 

vienmēr bija atsaucīgi. Jāteic, vēl pirms 2 gadiem sevi nekādi nesaistīju 
ar darbu novada domē, likās, ka tas noteikti nav priekš manis. Bet nu ļoti 
priecājos, ka guvu šādu iespēju, turklāt iegūtā pieredza man lieliski nod-
er turpinot strādāt savā nozare, bet nu jau “kaimiņos Rugājiem”. Jāsaka 

paldies Rugāju novada domei, kas vienmēr atbalstījusi savus novadniekus, 
iedrošinājusi jauniešus atgriezties Rugājos, tāpēc arī man radās lieliska 

iespēja strādāt dzimtajā novadā.

Madara Balode

Teksts: Agrita Luža
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Vienkārša, sirsnīga un smaidīga - tādu pie savām mājām Rugājos, 
satieku mīļu māmiņu, gādīgu sievu un puķu audzētāju(kolekcionāri) 

Tatjanu Kočāni. Viņa zied gluži tāpat kā skaistās puķes piemājas 
dārzā. ‘‘Esmu cilvēks ar saules baterijām!’’ viņa saka. 
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ACilvēks novadā

- Kad sākāt nodarboties ar puķu kolekcionēšanu un 
selekcionēšanu?
   - Apmēram 2004.gadā pamazām sāku pievērsties dien-
ziedēm - pētīju, vācu šķirnes un kaut kā piesaistīja mani 
tas viss. Patika tas, ka ziemcietes prasa mazāku  piepū-
li, jo tad brīvā  laika nebija daudz, jo  bērni  bija mazi. 
Pamazām sāku pati krustot dienziedes  un nācās iepirkt 
īpašas šķirnes, kuras bija salīdzinoši dārgas (50-60 Ls), 
lai sanāktu kaut kas skaists, jo no  vienkārša jau nekas 
īpašs sanākt nevar. Vēlāk, 2008.gadā, sākās flokšu mānija. 
Flokši ir manas mammas mīļākās puķes. Parasti , mam-
mītei uz vārdadienu centos sameklēt kādus jaunus flokšus. 
Tā papildinājās arī mana kolekcija. Patreiz manā dārzā jau 
ir vairāk par  100 šķirņu flokšiem. Arī  peonijas un  mar-
tagonlilijas nav gājušas secen manam dārzam. Vēl  šobrīd 
ir ap 40 šķirnēm hostu. Tas viss ir ļoti interesanti, jo katrai 
šķirnei ir savas īpatnības, pati ziediņus krustoju un pa-
vairoju, piedāvāju arī pārdot. Šķirnes pērku  pārsvarā no 
kolekcionāriem un selekcionāriem. Lai puķes labi augtu , 
daudz lasu  praktisko  literatūru . Dienziežu stādus  esmu 
arī dāvinājusi gan centram “Rasas pērles“, kad viņi tikko 
sāka iekopt puķu dobes, gan  savai mīļajai skolai. 
- Cik daudz laika aizņem šī nodarbošanās?
  - Tas ir mans hobijs, kuram nododos savā  brīvajā laikā. 
Mūsu ģimenē ,katram ir kāds savs vaļasprieks, bet kopē-
jais vaļasprieks  mums ir sports. Man šķiet, kad cilvēks 
dara, tad visam pietiek laika. 
- Droši vien ģimene atbalsta un palīdz... 
  - Jā, atbalsta. Ar vīra gādību esmu tikusi pie plašāka 
puķu dārza! Tagad ir kur izvērsties ar saviem sējeņiem. 
Arī  bērni palīdz. Vietās, kur jaunie šķirņu krustojumi, tur 
tikai es zinu, kad dīgs, tāpēc pati arī ravēju. Lielās puķes 
Amanda palīdz ravēt, arī Marta ko var, to piepalīdz. 
Dēliem savi darbi, piemēram, nopļaut zālāju. 
- Arī mūzika ir hobijs? 
  - Ansamblī dziedu jau 27 gadus. Ar ansambli esam bi-
jušas daudz kur. Ir dziedāts neskaitāmās ansambļu skatēs, 
dažādos koncertos, festivālos, sadziedāšanās.  Atceros, ka 
tad, kad kaut kur tika atklātas Gaļinas Gruziņas karikatūru 
izstādes, mēs braucām līdzi un kuplinājām pasākumu ar 
savām dziesmām. 
- Kas aizpilda ikdienu? 
  - Darba nedēļa paskrien tik ātri! Katru darbadienu  bēr-
nus vadājam uz Balviem- mākslas, sporta skolām. Šogad 
jau Kaspars kļuvis par studentu, bet, sākoties septembrim, 
Amanda atsāks nodarbības mākslas un sporta skolās, arī 
Krišjānis turpinās treniņus. Mazā Marta  ,kamēr lielākie 
sporto, darbojās čaklo pirkstiņu pulciņā. Ar vīru cenšamies

bērnus atbalstīt visās viņu aktivitātēs, viņi 
savukārt mācās un savus pienākumus pilda pēc 
labākās sirdsapziņas, līdz ar to gandarījums ir 
gan viņiem, gan mums. Abas mūsu meitenes 
arī dzied. Kad bija mazākas, nāca man līdzi uz 
ansambli
- Ja nonāktu situācijā, kad būtu jāmeklē 
darbs? 
  - Bērnu audzināšana man ir pats galvenais 
darbs. Algotu darbu tagad gan negribētu, galve-
nokārt jau bērnu skolu dēļ, jo tad tā braukāšana 
kļūtu sarežģītāka. Es jau smejos, ka bērni ar 
vienu kāju skolā, ar otru jau mašīnā! Ja brauc 
ar autobusu, tad izbraukāt var, bet katru dienu 
sanāktu kavēt skolu, jo jāiet prom no kādas 
mācību stundas, līdz ar to iekavē arī mācību vie-
lu. Un tas mums nav pieņemams Ja kaut ko dara, 
tad tā pa īstam un ar atdevi!
- Bet pēc ikdienas nāk arī brīvdienas, kā pa-
vadāt tās? 
  - Brīvdienās cenšamies ar ģimeni kaut kur 
aizbraukt, Ja tālāk nesanāk, tad vismaz līdz 
laukiem. Vasaras brīvdienās, kad pie manis 
brauc lūkoties puķes, tad  vīrs  ar bērniem brauc 
spēlēt  volejbolu. Martai iepaticies braukt ar tēti 
smagajā mašīnā. Ziemā savukārt braucam uz 
kalniņu, spēlējam hokeju un puišiem, protams, 
pirts prieki ar lekšanu āliņģī. 
- Vasara jau tuvojas izskaņai, nāk garie 
rudens un ziemas vakari..
   - Man ļoti patīk saule. Tad ir arī enerģija, 
pietiek spēka un visu var paspēt izdarīt. Nepatīk 
drūmas un lietainas dienas, tad tās enerģijas 
trūkst. Esmu cilvēks ar saules baterijām! Šo-
vasar saulīte mūs lutinājusi. Uzkrātās enerģijas 
pietiks līdz nākamajam pavasarim. Rudens un 
ziemas vakaros nodarbojos ar rokdarbiem, lasu 
vecāku žūrijas grāmatas.
Katrs cilvēks jau dzīvo tā, kā grib. Ja tikai gaida, 
kad kāds no malas noorganizēs visu viņa dzīvi, 
tad nekā nebūs. Ja pacenšas, tad viss sanāk!

Teksts: Agrita Luža

08. 2014
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Sākoties jaunam mācību gadam, skolēniem novēlu zināšanu 
kāri un mācīšanās  prieku visa mācību gada garumā! 

Vecākiem un skolotājiem - pacietību un izturību, sapratni un 
mīlestību. Lai kopējais darbs ir sekmīgs, lai prieks un gandarī-

jums par paveikto mūs pavada ik dienu! 
Rugāju novada vidusskolas Skolas padomes vadītāja

Mārīte Orniņa, 

Jau pavisam drīz skolās atskanēs pirmie zvani un atsāksies viens no interesantākajiem un 
aizraujošākajiem ceļojumiem dzīvē - ceļojums zināšanu pasaulē.

Lai enerģijas pilns Jaunais mācību gads, kurā īstenojas radošas idejas un piepildās cerības! Lai mums 
visiem pietiek izturības turpināt iesākto!

Š. g. 1. septembrī Rugāju novada vidusskolā -  
*plkst. 9:30 – 10:30 aktu zālē svinīgs mācību gada ieskaņas pasākums;

*plkst. 10:40  klases stunda, tautas nama mazajā zālē skolas vecāku kopsapulce;

Līdz autobusiem diskotēka

Rugāju novada vidusskolas kolektīvs

08. 2014
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9. septembrī organizē ekskursiju 
maršrutā - 

Rugāji - Smiltene - Valmiera - 
Kocēni - Brenguļi

Izbraukšana no Rugājiem 
plkst. 07:00

Interesantus lūdzam pieteikties līdz
5.septembrim

Zinaida - 26307184
Nellija - 28458880

Pateicība
Rugāju novada vidusskolas foršajām, laipnajām un

 smaidīgajām pavārītēm - Valentīnai Sproģei, Valentīnai 
Peismanei, Ivetai Uršuļskai, Lilijai Sproģei. Virtuves

 strādniecēm - Vijai Bernei un Ivetai Maginai.

Lai Jums vienmēr jautra oma,
Priecīgs prāts un gudra doma,
Lai Jums vienmēr pietiek spara

Darīt to, kas jāpadara.
Pateicamies par viesmīlību, garšīgu un daudzveidīgu 
maltīti, kā arī lielisku ēdienu kvalitāti Rēzeknes FA 

audzēkņu sporta nometnes laikā Rugājos 2014.gada 
augustā.

RĒZEKNES FA vadība un treneru kolektīvs

Laimes vēlējumi Aivai Šolinai un Vilnim Ķeveram
meitiņu Ramīnu auklējot!

Sveicieni Lailai Jakobsonei un Aigaram Kondem  
meitiņu Airitu audzinot!

Vismīļākie vēlējumi Kristīnei Sergai un Ronaldam 
Sniedzem meitiņu Amēliju lolojot!

 -Rugāju novada dome-

Sirsnīgs paldies visiem SAC ,,Rugāji’’ darbiniekiem par ieguldīto darbu jaunā ēkas iekārtošanā, īpaši paldies Ivaram un 
Ilonai.

Paldies visiem, kas piedalījās jaunuzceltās ēkas atklāšanas pasākumā - laba vēlējumiem un dāvanām.
Paldies Jānim Ločmelim un viņa komandai - Andrim, Guntaram, Dainim, Aivaram, Mihailam, kas 12. augustā palīdzēja 

pārvietot mēbeles uz jauno ēku.
Paldies Irēnai Paiderei un z.s.Dalderi, Annai Nikolajevai, Elitai Šubenieci par dārzeņiem. Kozuru ģimenei, L.Voicišai un 

J.Sergai par dāvātajiem telpaugiem

Sociālās aprūpes centra ,,Rugāji’’ vadītāja 
Sarmīte Pērkone

Rugāju novada vidusskolas 
kolektīvs saka lielu PALDIES 

čaklājām šūšanas pulciņa 
dalībniecēm Janai Briedei, Margitai 
Štālei - Krēmerei, Ilutai Učelniecei, 
Sanitai Anckinai, Inārai Pušpurei, 
Mārītei Orniņai, Ilgonai Šaicānei 
un vadītājai Anitai Matulei par 

internāta segu apdari.

08. 2014


