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Stādām kokus, laužam celmus un gatavojam putnu būrīšus - 
sirsnīgi un visi kopā! 

Katra klase pie sava iestādītā kociņa pielika klāt zīmīti. Arī 3. klases 
skolēni iestāda  savu koku. 

Šajā numurā:

- Darbu sāks Valsts un pašvaldību vienotie klientu   - Jaunumi izglītības jomā              - Aktivitātes Rugāju novada iestādēs
   apkalpošanas centri
- Sabiedriskā apspriešana par Rugāju novada            - Rugāju novada bibliotēku           - Cilvēks novadā - Santa un Kaspars Duļevski
   pašvaldības ceļu pārbūvi                                              akreditācija

     Sākoties jaunajam mācību gadam, Rugāju novada 
vidusskolas skolēni, kopā ar skolotājiem un 
vecākiem laipni tiek aicināti vienoties kopā dažādās 
aktivitātēs. Viena no tām, 3.septembrī, norisinājās 
skolas apkārtnē, kad tika īstenots Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS)  projekts „Latvijas iedzīvotāji kopā 
nākotnes mežam’’ un Vārnienes krastā iestādīti dažādi 
kociņi. Pasākumā piedalījās Rugāju novada vidussko-
las skolēni, skolotāji, vecāki, Rugāju 252. mazpulka 
dalībnieki, Rugāju novada domes darbinieki.
   Pašvaldības daiļdārzniece Daiga Moroza pozitīvi 
skatās uz šāda veida aktivitātēm: “Atbalstu, protams, 
ka atbalstu! Es vienmēr esmu par skaistumu dabā! 
Šāda veida pasākumi kopumā vidi veido krāsainā-
ku. Šķiet, ka pēc 3 gadiem būs ļoti skaisti. Šis pasā-
kums ir ļoti lietderīgs arī bērniem, viņi ieraudzīs, ka 
arī ieva vai bērzs var būt savādāki, ka koki var būt ar 
sarkaniem stumbriem. Savā ziņā, arī audzinošs pasā-
kums, jo, ja paši stādījuši, tad jau nelauzīs un savu 
darbu nepostīs.” Jautāta par to, kāda bija bērnu atdeve 
un ieinteresētība koku stādīšanā, Daiga pastāstīja, ka 

visieienteresētākie šķiet bija paši mazākie, kuri-
em, lai gan grūts, taču saistošs izrādījās rakšanas 
process. Labi, ka piedalījās visi un mēģināja darīt 
ko var. “Centos stāstīt kā kociņi pareizi jāstāda, ka  
sakņu sistēma pirms stādīšanas mazliet jāatbrīvo, 
jo saknes podiņā ir ļoti sablīvējušās. Pastāstīju par 
stādīšanas dziļumu, par laistīšanu.’’ Daiļdārzniece 
pastāstīja, ka koku stādus devusies atlasīt uz 
kokaudzētavu “Baltezers”. “Izraudzījos stādus 
piemērotiem augšanas apstākļiem, jo pavasaros 
Vārniene pārplūst, tāpēc arī kociņu stādi ir tuvāki 
dabiskajai videi – ievas  (lai būtu savādāk ar sar-
kanām lapām), bērzi (sarkanlapaini), dekoratīvie 
kārkli, kas augs bumbas formā un divu veidu gri-
moņi.” Jāpiebilst, ka kopdarba rezultātā skolas ap-
kārtnē ir iestādīts četrdesmit viens kociņš.
   Savukārt, lai sastādītie kociņi labi iederētos un 
skaisti izskatītos kopējā ainavā, tika kopta arī 
Vārnienes krasta apkārtne – lauzti celmi, nesti 
prom veco koku nokaltušie zari.
   Mazāko skolēnu un viņu tētu čaklās darbošanās 

rezultāts nu ir manāms skolas kokos, kuros 
ir sakārti viņu gatavotie putnu būrīši. Arī šī 
aktivitāte norisinājās ļoti pozitīvā un sirsnīgā 
atmosfērā, jo bērni labprāt izraudzījās dēļus 
būrīšiem, labprāt zāģēja un palīdzēja tēviem 
kā nu kurš mācēja. 
    Projektā piedalījās arī Rugāju novada Eg-
laines pamatskola, un kopīgā talkā “Mēs 
savai skolai“ iestādīja kociņus skolas apkārt-
nē. Talkā piedalījās skolas EKO padome, 
skolēni, vietējie iedzīvotāji. Projekta ietvaros 
Eglaines pamatskolā norisinājās izglītojoši 
darbīgs pasākums „Mēs starp kokiem, koki 
starp mums ”, radošas darbnīcas, izzinoši 
pētnieciskas  nodarbības kā arī vides spēles 
un dažādi konkursi. 
  LPS projekts “Latvijas iedzīvotāji kopā 
nākotnes mežam“ tika realizēts ar 
līdzfinansētāja - Meža attīstības fonds - 
atbalstu. 

Teksts: Agrita Luža

4. klases skolēni kopā ar Laura tēti gatavo putnu būrīti.
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Labdien, septembrī!
    Atkal aizsteidzies viens mēne-
sis, kopš uzrunājām iedzīvotā-
jus ar avīzītes starpniecību. 
Šoreiz būs neliels pārsteigums, 
nedaudz esam iecerējuši pa-
mainīt avīzītes izskatu.
    Aizvadītajā mēnesī izdarīti 
darbi, kas bija plānoti vēl 
vasaras ietvaros.
     Pirms jaunā mācību gada sā-
kuma apmeklējām visas mūsu 
mācību iestādes, lai iepazītos un 
paraudzītos, kas izdarīts vasaras 
cēlienā. Vislielāko patīkamo 
pārsteigumu sagādāja redzētais Rugāju novada vidusskolā. Vēstures 
un ģeogrāfijas kabinets ieguvis jaunas aprises, internāta  istabiņas 
atremontētas atbilstoši mūsdienu prasībām un vajadzībām, Eglaines 
pamatskolā ar vecāku atbalstu izremontēts latviešu valodas kabinets. 
Eglaines skolēniem  mazlietiņ jāpaciešas, lai pilnvērtīgi varētu iz-
mantot sporta zāli. Katras mācību iestādes kabinetos bija ieraugāms 
kāds neliels akcentiņš, sagaidot jauno mācību gadu. Paldies 
skolotājiem un vecākiem par ieguldīto darbu! Ir patiesa gandarījuma 
sajūta, ka skolēniem varam nodrošināt  finansiālu atbalstu, 
brīvpusdienu un  kancelejas piederumu atmaksā.
     Šobrīd jau ir pilnībā pabeigti darbi – Saieta namā Lazdukalnā no-
mainīta grīda, noasfaltēts ielas posms Rugājos, Skolas ielā, nomainī-
tas atsevišķas bojātās caurtekas, uzbērts ceļa segums trim pašvaldības 
ceļu posmiem.
     Oktobra sākumā tiks atvērti klientu apkalpošanas centri Rugājos 
un Lazdukalnā. Kopā ar deputātiem dosimies uz tikšanos ar 
iedzīvotājiem Skujetniekos, Rugājos, Benislavā. Tāpat plānojam 
tikšanos ar iedzīvotājiem, kur nepieciešama publiskā apspriešana  par 
ceļu rekonstrukciju, ko veiksim LAD projekta ietvaros.
    Esiet lūdzu atsaucīgi un nāciet ar sagatavotiem jautājumiem uz 
iedzīvotāju tikšanos. Kopā ar deputātiem, lapbrāt jūs uzklausīsim. 
Jauku atvasaru!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

DOMES SĒDES LĒMUMI

2015.gada 17.septembra 
kārtējās domes sēdes pieņemtie lēmumi

 - Apstiprināja grozījumus Rugāju novada vidusskolas nolikumā.
 - Nolēma segt transporta izdevumus (degvielas iegādes izdevumus – 
divi litri dienā) I.M., kas rodas nogādājot bērnus no dzīves vietas uz 
skolēnu autobusa maršruta pieturvietu un atpakaļ 2015./2016. mācību 
gadā.
- Nolēma pagarināt 2009.gada 30.septembrī, zemes nomas nomas 
līguma Nr.164, kas noslēgts ar J. K. par pašvaldībai piekrītošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0033 – 15.0 ha platībā, 
noteikto termiņu un noteikt to līdz 2025.gada 30.septembrim. 
 - Apstiprināja viena audzēkņa izmaksas 2015.gada vienā mēnesī 
Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs: Rugāju novada 
Eglaines pamatskolā – EUR 125.20 (viens simts divdesmit pieci euro, 
20 centi) un Rugāju novada vidusskolā – EUR 81.80 (astoņdesmit 
viens euro, 80 centi).
 - Nolēma veikt autobusa iegādi novada funkciju izpildei līdz EUR 
35 000 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro), ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
 - Apstiprināja mērķdotāciju sadalījumu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gada 
septembrī – decembrī.
 - Noteica satiksmes ierobežojumus no 2015.gada 9.oktobra līdz 
2015.gada 9.decembrim un no 2016.gada 15.marta līdz 2016.gada 
10.maijam transporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 
tonnas pa Rugāju novada pašvaldības autoceļiem.

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

Darbu sāks Valsts un pašvaldību 
vienotie klientu apkalpošanas 
centri (VPVKAC)

Rugāju novada domē (Kurmenes ielā 48) un 
Lazdukalna pagasta pārvaldē (Bērzu ielā 8) ar 
2015. gada 1.oktobri darbu uzsāk Valsts un pašvaldību vienotie klientu ap-
kalpošanas centri (VPVKAC). Centra darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju 
un uzņēmēju vajadzībām un vienas pieturas aģentūras principam atbilstošu publisko 
pakalpojumu klātienes sniegšanas organizēšanu, veicinot optimālu pakalpojumu 
pieejamību visā valsts teritorijā. VPVKAC būs iespējams saņemt 9 valsts iestāžu 
e-pakalpojumus un konsultācijas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija piešķīra vienreizēju valsts budžeta dotāciju Rugāju novada pašvaldībai 
valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un darbības 
nodrošināšanai laika posmam no 01.10.2015. – 31.12.2015. kopā EUR 12400,00. 
Vienreizējā budžeta dotācija izlietojama centru izveidei (telpu remonts, klientu ap-
kalpošanas vietu izveide, darbavietu aprīkošana ar datorpieslēgumu, internetu un 
citām informācijas tehnoloģijām) kas sastāda EUR 10000,00, darbības uzturēšanas 
izmaksas EUR 900,00, nodarbināto atlīdzībai un nodokļu nomaksai EUR 1500,00 .

VPVKAC klientu apkalpošanas speciālista pienākumi paredz:
•pakalpojuma pieteikuma pieņemšana, reģistrēšana, nosūtīšana.
•informācijas sniegšana (konsultēšana).

Apmeklētājiem būs iespējams saņemt 
pakalpojumus no šādām iestādēm:

•Lauku atbalsta dienests (LAD)
•Valsts ieņēmumu dienests (VID)
•Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) (Informācija, kas VSAA 
e-pakalpojumu veidā pieejama portālā www.latvija.lv)
•Uzņēmumu reģistrs (UR)
•Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
•Valsts zemes dienests (VZD)
•Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
•Valsts darba inspekcija (VDI)

Izvērsts pakalpojumu saraksts katrai iestādei tiks publicēts oktobra 
mēneša “Kurmenītes“ numurā. 

Centra darba laiks Rugājos 
(Rugāju novada domē, 
Kurmenes ielā 48)

Apmeklētāji tiek laipni gaidīti valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centros!

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Lonija Melnace

Pirmdiena     
Otrdiena       
Trešdiena      
Ceturtdiena  
Piektdiena    

8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 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:
Diāna Poševa
Mob.tālr. 25446353

Rugāju novada pašvaldības autoceļi, kuriem noteikti satiksmes
ierobežojumi transporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas, no 
2015.gada 9.oktobra līdz 2015.gada 9.decembrim un no 2016.gada 15.marta 
līdz 2016.gada 10.maijam

1. Beņislava - Blāzma 
2. Liepari - Liepnīte 
3. Primenes - Cirtums 
4. Silaines gateris - Liepnīte 
5. Liepnīte - Patmalnieki 
6. Gariesili - Drudži 
7. Silenieki - Skubinova 
8. Tilžas ceļš - Grūznis 
9. Liepnīte - Klitončiki

10. Rugāji - Tikaiņi 
11. Kraukļeva – Mežniecības ceļš
12. Klānu ceļš
13. Rūbāni – Fabriki
14. Pelnupe – Osa
15. Dubļukalns – Biškāni
16. Zeltiņi – Ilganči – Medņi 
17. Cūkusala – Karjers – Čušli
18. Upatnieki – Vēzis 
19. Vīkšni - Silinieki
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Sabiedriskā apspriešana par Rugāju 
novada pašvaldības ceļu pārbūvi

        Lauku atbalsta dienests no 2015.gada 15.oktobra līdz 
2019.gada 1.decembrim ir izsludinājis projektu 
iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Atbalsts tiks 
piešķirts vietējās pašvaldības grantsceļu bez cietā 
seguma izbūvei un pārbūvei (izņemot valsts ceļus)
 atbilstoši pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos 
noteiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un investīcijas
plāniem.
    Projektos paredzēts atbalstīt pašvaldības lauku ceļu 
izbūvi un pārbūvi, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstī-
bu, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi. Ieviešot 
projektu, pašvaldības izvērtē ceļu, kuram nepieciešams 
atbalsts atkarībā no ceļa nozīmības uzņēmējdarbības 
veicināšanā. Prioritāri atbalstāms ir ceļš, kas ļauj 
veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurēt-
spēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvā-
ku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo 
uzņēmēju intereses.
    Kopējais publiskais finansējums izsludinātajai projek-
tu iesniegumu pieņemšanas kārtai ir EUR 126 635 591, 
katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsts tiek 
aprēķināts, ņemot  vērā pašvaldības kopējo ceļu garumu, 
kopējo dzīvnieku skaitu un kopējās laukaugu platības.

       Rugāju novada pašvaldībai  pieejamais 
finansējums ir EUR 630 000. Pašvaldībai 
ir jānosaka un jāapstiprina atlases kritēriji 
par objektiem, kā arī ir jāveic apspriede ar 
vietējiem uzņēmējiem par projektā ietverta-
jiem objektiem. 
     Pašvaldība izvirzītos objektus sarin-
do pēc prioritātes. Kā prioritāte atbalsta 
saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas 

ražošanas un pārstrādes objektiem un inte-
grēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar 
pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem 
apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības infrastruk-
tūras attīstībā”.

Uzņēmēji, zemnieki un iedzīvotāji!
Esiet aicināti piedalīties 

sabiedriskajā apspriešanā un izteikt priekšlikumus  
par pašvaldības ceļu pārbūvi 

2015.gada 7.oktobrī plkst. 10:00, Rugāju tautas namā (Kurmenes ielā 87)

2015. gada 6. oktobris plkst.10:00
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs 

(Balvi, Vidzemes iela 2b)

9.30 – 10.00  

10:00 – 10:15

10:15 – 10.55  

10:55 – 11:25

11:25 – 11:45

11.45 – 12.05
12.05- 12:25  

12.25 – 12.50

12:50  – 13:10

13:10  – 13:35 

13:35 – 14:00

Foruma dalībnieku reģistrācija

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Andra 
Kazinovska un Balvu novada pašvaldības aģentūras 
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” direktores 
Intas Kaļvas uzrunas

Eiropas Savienības fondu finansējums 
uzņēmējdarbībai  2014. – 2020 Zaiga Kronberga van 
Ramesdonka, Ekonomikas ministrija

ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un 
uzņēmējiem ar pieredzi Valtis Krauklis, Latvijas 
Attīstības finanšu institūcija Altum 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas piedāvājums uzņēmējiem Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija

Iedvesmas stāsts
Kafijas pauze

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku 
uzņēmēju atbalstam 2014-2020 Marija Krēsliņa, Lauku 
atbalsta dienests
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie 
pakalpojumi darba devējiem Andra Dietlava, 
Nodarbinātības valsts aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpo-
jumi uzņēmējiem Linda Grīnfelde, Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra

Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
jaunajā plānošanas periodā Dina Kaupere, Centrālā 
Finanšu un līgumu aģentūra

Iedzīvotāju tikšanās ar Rugāju novada domes 
deputātiem un administrācijas  darbiniekiem: 

Skujetniekos, Skujetnieku bibliotēkas telpās 2015.gada 6.oktobrī, plkst.10:00
Rugājos, Rugāju tautas namā 
Benislavā, Lazdukalna saieta namā

2015.gada 13.oktobrī, plkst.10:00
2015.gada 20.oktobrī, plkst. 10:00

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa

Akreditētas Rugāju novada bibliotēkas
     
          2015.gada 10.jūnijs bija īpašs trīs no-
vada bibliotēkām – Rugāju, Lazdukalna 
un Tikaiņu, kad izvērtēt bibliotēku dar-
bu klātienē ieradās Latvijas Bibliotē-
ku padomes apstiprināta akreditācijas 
komisija. Komisijas sastāvā bija Maruta 
Jēkabsone (Ogres Centrālā bibliotēka) 
un Skaidrīte Daņiļēviča (Cēsu Centrālā 
bibliotēka), kā arī akreditācijas procesā 
piedalījās Kultūras ministrijas pārstāve 
Vanda Bērziņa.  
        Bibliotēku darbs tiek pārbaudīts ik 
pēc četriem gadiem, kad novērtē, vai 
bibliotēkas darbību reglamentējošie do-
kumenti ir sagatavoti un atbilstoši Bibli-
otēku likuma un citu normatīvo dokumen-
tu  prasībām, vai pietiekošs finansējums 
tiek novirzīts krājumu atjaunošanai, tel-
pu atbilstība pakalpojumu sniegšanai, 
informācijas tehnoloģiju pieejamība, 
bibliotēku darbinieku tālākizglītība  u.c. 
Nākošgad akreditācija paredzētaSkujet-
nieku bibliotēkā.
    2015.gada 15.septembrī tika saņemti 
visu trīs bibliotēku pozitīvi akreditācijas 
atzinumi, kas ietver komisijas lēmumu – 
bibliotēkas atbilst akreditācijas nosacī-
jumiem un akreditācijas rezultātā bib-
liotēkām jāpiešķir vietējās nozīmes 
statuss. Akreditācijas procesā īpaši tika 
uzsvērts, ka pašvaldības finansējums ir 
stabils, ar pozitīvu dinamiku. Piešķirtie 
budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas 
pamatfunkciju veikšanu un attīstību.
      Ja grāmatu un periodisko izdevumu 
iegādei pašvaldības bibliotēkās ir no-
teikti šādi finansēšanas normatīvi– ne 
mazāk kā 0,43 euro uz vienu iedzīvotā-
ju, tad novada bibliotēkās šie izdevumi 
ir daudz augstāki, piemēram, 2014.gadā 
Rugāju bibliotēkā izdevumi 1,77 euro uz 
vienu iedzīvotāju, Lazdukalna bibliotēkā 

3,51 euro, Tikaiņu bibliotēkā 4,85 euro). 
Tāpat tika novērtēts Rugāju novada 
domes ieguldījums bibliotēku telpu 
sakārtošanā (apgaismojuma uzlabošana, 
logu nomaiņa, mēbeļu nomaiņa, apkures 
sakārtošana, telpu remonts un noformē-
jums).
        Bibliotekāra darbs vairs nav ti-
kai grāmatu izsniegšana lasītājiem. Ir 
jāpaspēj arī  dokumentāciju sakārtot, 
jāspēj mērķtiecīgi saplānot  grāmatu iegā-
di, atbilstoši lasītāju vēlmēm, jāpalīdz 
apmeklētājiem sameklēt vajadzīgo  in-
formāciju, jāvelta laiks savai tālākizglītī-
bai. Pozitīvais citu reģionu bibliotēku 
darbinieku novērtējums pierāda, ka mūsu 
pašvaldības bibliotekāres to spēj!

Rugāju novada pašvaldības 
izpilddirektore
Daina Tutiņa

Informācija Lazdukalna 
bibliotēkas apmeklētājiem

Lazdukalna bibliotēkas vadītajas 
Ligitas Kalnējas  prombūtnes laikā  

viņas pienākumus pilda 
Diāna Poševa (tālrunis 26320857).

 
Sākot ar 2015.gada 1.oktobri 

bibliotēkas darba laiks :

Pirmdienās:     13:00 – 18:00
Otrdienās:       9:00 –  13:30
Trešdienās:       13:00 - 18:00
Ceturtdienās:   13:00 - 18:00
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“Gūt var dodot...“

     Pateicoties  direktorei Ivetai Arelkevičai, 
Rugāju novada vidusskolai izveidojusies sirsnī-
ga sadarbība  ar Rīgas evaņģēlisko draudzi.  
Pirmklasnieki , uzsākot skolas gaitas , saņem 
dāvanā  skolas somas un kancelejas piederu-
mus. Nu jau par tradīciju pavasarī  kļuvis pirm-
klasnieku brauciens uz Rīgu . Arī mūsu klases 
skolēni kopā ar vecākiem maijā piedalījās īpaši 
bērniem veltītā dievkalpojumā. Atpūtas centrā 
„Lido” pusdienoja un priecājās rotaļu laukuma 
atrakcijās. Gida pavadībā iepazina Vecrīgu.
   Pavasarī draudzes locekļi aicināja arī skolēnu  
vecākus  ziedot kādam labam mērķim  Rugāju 
skolā.  Mūsu klases vecāki uzreiz labprāt at-
saucās šim aicinājumam un lielisko ideju arī 
realizēja.  Par vecāku ziedojumiem  klasei tika 
iegādāts magnetafons. To izmantosim gan mācī-
bu stundās, gan ārpusstundu pasākumos.  
        Paldies 2. klases skolēnu  vecākiem! Ceru, 
ka tā būs laba ierosme arī citu klašu skolēnu 
vecākiem ! Lai visiem  pietiek enerģijas realizēt 
labos nodomus! 

               
2. klases audzinātāja 

Astrīda Circene

Tēvu dienas pēcpusdiena 

        Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas jaunākā 
grupa “Bitītes” 11.septembrī aicināja tēvus uz tēvu 
pēcpusdienu. Tēviem bijām sagatavojušas nodar-
bības: daba, matemātika, konstruēšana, zīmēšana, 
aplicēšana.
     Dabas nodarbībā tēvi makšķerēja zivis, tēvi bija 
sadalījušies pa pāriem, kurš ātrāk samakšķerēs visas 
zivis. Tēvi bija ļoti centīgi makšķernieki. 
      Konstruēšanas nodarbībā tēvi sadalījās 
divās komandās, katra komanda izvilka vienu lapiņu 
un būvēja no lego klučiem to, kas bija uzrakstīts 
lapiņā. Vieni būvēja vilcienu, otri kuģi. Šajā nodar-
bībā tēviem izdevās izpildīt uzdevumu, abas koman-
das uzbūvēja vajadzīgo. Matemātikas nodarbībā tēvi 
lika puzzles. Sadalījās pa divi un kuri ātrāk saliks 

Tēvi aplicēšanas nodarbībā veido sava bērna 
pirmo vārda burtu

Process izrādās interesantāks 
par rezultātu!

Ar norvēģu partneri Mauricio kopā gatavojot 
komandas saliedēšanas spēli 

        Projekta „ Nāc un dari, jo Tu vari!” ietvaros 
ir norisinājušies daudzi pasākumi gan pie mums  
Rugājos kā bērnu vasaras nometnes, gan arī pie 
citiem projekta partneriem kā piemēram, vides teh-
noloģiju meistarklases Krapē, Ogres novadā au-
gusta beigās. Biedrību „Mēs pasaulē” pārstāvēja 5 
atsaucīgi skolēni - Ritvars, Raitis, Jānis,  Armands     
( 8.klase) un Valters (3.klase) un 2 pieaugušie – 
skolotājs Jānis un projekta koordinatore Mārīte.

   Krapes muižas dzirnavās un to apkārt-
nē notika darbnīcas jauniešu iesaistei videi 
draudzīgu, ilgtspējīgu sadzīves risinājumu 
veidošanāVides tehnoloģiju meistarklases 
(dienas nodarbības 6 darbnīcās 5 dienu 
garumā), ko organizēja biedrība „ dzirnavu 
spēks” un tās pārstāvis Jānis Baltačs.
    Bērni un jaunieši no Rugāju novada, no 
Madonas, Limbažiem, Krapes, Lēdmanes, 
Ikšķiles dažādajās darbnīcās iepazina ikdienā 
nepieciešamas un izmantojamas vides teh-
noloģijas, ierīces un instalācijas un arī fizikas 
likumus, kas to visu darbina. Meistarklašu 
mērķis bija vides izglītība, saprātīga saimnie-
košana ar  videi draudzīgiem risinājumiem, 
ko katrs dalībnieks var iemācīties un mājās 
var atkārtot un ieviest.
    Jauniešiem bija iespēja darboties saules, 
ūdens un vēja spēka darbnīcās, kā arī parka 
darbnīcā un neiztika arī bez blēņu darbnīcas!  
Bērni un jaunieši ar pieaugušo palīdzību izga-
tavoja ūdens sildīšanas iekārtu  - saules dušu, 
saules aukstuma kameru – ledusskapi pļavā, 
kas darbojas ar saules siltuma enerģiju tem-
peratūras pazemināšanai, uzkarsēja katliņā 
ūdeni ar saules enerģijas palīdzību līdz pat 
vārīšanās temperatūrai. 

        Elektroniskās datu uzkrāšanas ierīces ļāva bērniem 
izzināt ar aci neredzamos fizikas procesus viņu pašu 
veidotajās konstrukcijās.
     Praktiskā veidā dalībnieki pārbaudīja senu ūdens 
sūknēšanas metodi – ūdens trieci. Darbībā tika pār-
baudīta vairākus gadsimtus sena tehnoloģija- ideja, ka 
ar ūdeni pumpē to pašu ūdeni pāri 4 metrus augstam 
valnim, pie tam nav vajadzīga ne elektrība, ne saules 
enerģija – ūdens pats sevi var pacelt tik augstu!  Trieci, 
savulaik, izgudroja brāļi Mongolfjē, kas izgudroja arī 
gaisa balonu.
      Pat blēņu darbnīca notika izmantojot fizikas liku-
mus, tāpēc blēņas rezultātā bija ar  lielu pozitīvu 
pievienoto vērtību.  Ar diviem lieliem spoguļiem no 
diviem pakalniem tika laisti saules zaķi , uz spoguļu 
efektu skatuves, tika taisīti daudzi atspulgi vienlaicīgi, 
pūsti milzu ziepju burbuļi.
        Kā atzina darbnīcu dalībnieki šajā nometnē galve-
nais ne vienmēr bija rezultāts. Brīžiem pats svarīgākais 
bija tieši tapšanas process. „Tā bija labākā nometne 
manā mūžā!” – tāda bija mūsu jauniešu pārliecība pēc 
nedēļas garumā pieredzētā un piedzīvotā.

Teksts, foto:
 Mārīte Orniņa

 
puzzli. Zīmēšanas nodarbībā tēvi sadalījās 
divās komandās un bija jāuzzīmē bērna por-
trets, vienam tēvam acis bija aizsietas, pārējie 
stāstīja kā zīmēt. Šī nodarbība bija ļoti jautra. 
      Aplicēšanas nodarbībā katrs tētis no 
salvetēm vai aplikācijas papīra līmēja sava 
bērna vārda pirmo burtu. Tēvi ļoti centī-
gi strādāja, un sanāca ļoti skaisti burti. Kad 
nodarbības bija beigušās, dāvinājām tēvi-
em apsveikumus. Katrs tēvs kā apsveikumu 
saņēma uzspiestu sava bērna pēdiņu, kas 
pārvērtusies par bitīti.
     Liels Paldies tēviem par atsaucību un 
piedalīšanos tēvu pēcpusdienā!

Teksts, foto: Sarmīte Burķīte

Orientēšanās sacensības par 
godu Tēvu dienai

        11.septembrī Rugāju novada vidusskolas 
skolēni piedalījās orientēšanās sacensībās, 
kas kļuvušas par tradīciju un veltītas Tēvu 
dienai. Prieks par kuplo dalībnieku skaitu, jo 
šogad trasi pievarēja gan skolēni, gan viņu 
mammas, gan tēti, gan brāļi, gan skolotāji, 
dažas ģimenes trasi skrēja kopā, taču 

īpašs prieks par vectēvu, kurš piedalījās sacensībās. 
Liels paldies jāsaka Andersonu ģimenei, kura organizēja 
orientēšanās trasi. Skolēniem sacensības sagādāja daudz 
prieka, viņi ar aizrautību izskrēja trasi, un 
vidusskolēniem pat radās iedvesma piedalīties citos
rientēšanas sacensību posmos. 

Teksts: Agrita Luža
Foto: www.skola.rugaji.lv

Apsveikums tētiem - bērnu pēdiņas 
pārvētušās bitītē
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„Te ir mana maizīte, 
te - dzejolītis.”

       Ar šādu nosaukumu Rugāju novada vidus-
skolas sākumskolas klašu skolēni aktīvi aiz-
vadījuši tradicionālo dzejas nedēļu. 
       Šogad bērni  skolotāju vadībā ne vien piln-
veidoja savas valodas prasmes, bet arī izzināja 
mūsu zemē augošo labību, grauda ceļu un tā 
pārvērtības no iesēšanas līdz pat nonākšanai  
uz mūsu galda.
      Jau nedēļas sākumā 1.-4. klašu skolēni devās 
izzinošā ekskursijā uz V. Kapteiņa zemnieku 
saimniecību. Tur saimnieks laipni izrādīja gan 

graudu audzēšanā un novākšanā izmantojamo tehniku, 
gan graudu kalti, kā arī pastāstīja par par savu darbu. 
Skolēni redzēja kā  uz lauka darbojas kombains, kā 
raža nonāk kaltē un tiek apstrādāta. 
       Visas nedēļas laikā bērni lasīja dzejoļus par 
graudiem un  maizi, sacerēja tos paši. Salīdzināja cilvē-
ku darbu labības izaudzēšanā agrākos laikos un tagad, 
mācījās atpazīt labības graudus. Nedēļas noslēgumā 
visi satikās kopīgā sarīkojumā, kur runāja gan dzejnie-
ku, gan pašu sacerētos dzejoļus, minēja mīklas,veica 
dažādus uzdevumus, dziedāja un iemācījās tautas deju 
„Ļipa kust”. Skolēniem bija pienākusi arī vēstule no 
čaklās Pelnrušķītes. Viņa lūdza bērniem palīdzību- 
sašķirot ļaunās pamātes sajauktos graudiņus, par to ap-
solot visus pamielot savā Putras restorānā. Tā kā bērni 
bija centīgi un pacietīgi, tad nopelnījuši ieejas „biļeti”, 
kas šoreiz bija salds cepumiņš, devās uz skolas ēdnīcu. 
Tā bija pārvērtusies par Putras restorānu, kur pie balti 
klātiem galdiem katru apmeklētāju sagaidīja pati 
       Pelnrušķīte (skolas pavāre V.Sproģe) ar savām 
čaklajām palīdzēm. I.Uršuļska ņēma rokās akordeonu 
un visi kopā nodziedājām „Pie Dieviņa gari galdi”, 
paužot pateicību dabai un Dievam par labo ražu. Tad 
gan bērni ķērās pie karotēm un pēc savas izvēles 
varēja ēst un novērtēt četru veidu biezputras - no 
kādiem graudiem tās gatavotas, kā graudi pirms tam 

Sporta rekreācija Rugāju 
novada vidusskolā
        Rugāju novada vidusskolas skolēniem, ar jauno mācību 
gadu, tiek piedāvāta iespēja iesaistīties pirmoreiz Latvijā licencēta 
izglītības programmā vidusskolai – sporta rekreācija. Program-
ma ir profesionāli orientēta un trīs gadu laikā, skolēnam ir iespēja 
pilnveidot zināšanas gan par cilvēka ķermeņa uzbūvi, gan piln-
veidot savu fizisko sagatavotību, paralēli tam pastāv iespēja iegūt 
sporta tiesneša sertifikātu. Pašreiz programmā iesaistījušies trīs vi-
dusskolas skolēni – Madara Janiša, Renāte Dobrovoļska un Artis 
Grāvītis.
            Rugāju novada vidusskolas direktore Iveta Arelkeviča 
atzīst, ka domājot par attīstību, jābalstās uz skolas stiprajām 
pusēm.‘’Un viena to tām ir kvalitatīvā sporta bāze- telpas, stadi-
ons, inventārs un zinoši treneri. Tādējādi doma par jaunu program-
mu radās sadarbībā ar Sporta centru. Skolēniem ir radīta iespēja 
padziļināt zināšanas un iemaņas sportā. Savukārt, lai skolā īsten-
otu jauno ieceri, jāpateicas domes deputātiem, ka balsoja par no-
vitātēm skolā.’’

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu 
centra (RJIIC) aktivitātes oktobrī

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs turpina savu darbu, pildot savu 
galveno mērķi: ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu 
iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma 
organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai 
izaugsmei.
Rugājos sniegtie pakalpojumi: grāmatas, žurnāli, bezmaksas internets, datori, 
kopētājs, galda spēles, novuss, teniss, biljards. Ēkā atrodas telpas: konsultāciju 
sniegšanai jauniešiem; kur jaunieši var organizēt seminārus, lekcijas, nodarbības un 
pasākumus; kas paredzētas informācijas iegūšanai; kur jaunieši var izmantot savu brī-
vo laiku, piemēram, spēlējot galda spēles, skatoties video vai klausoties mūziku u.tml.
Aktivitātes oktobra mēnesī
08.10., 29.10. Radošā nodarbe: Kolāžas izveide „Ideāls novads, kurā es gribētu dzīvot” 
16.10. Sakopšanas talka (jauniešu i.-i. centra apkārtne)
17.10. Izbraukumseminārs 
21.10 /var mainīties/Jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas sanāksme
19.10.-25.10. Piedalīšanās Eiroreģiona jauniešu sekcijai apstiprinājā 
Erasmus + jauniešu apmaiņas projektā “Young leaders in the community”.
Skujetniekos pieejams: bezmaksas internets, datori, krāsu printeris, televizors, 
mūzikas centrs, galda spēles, galda hokejs, galda futbols, teniss un novuss, trenažieri, 
spēle “Monopols”. Telpas interešu grupu aktivitāšu un nodarbību organizēšanai, 
semināriem.
Aktivitātes oktobra mēnesī 
01.10.  Labdarības diena ,,No sirds uz sirdi,” ciemojamies pie 
vientuļajiem ļaudīm mājās
20.10.  Radošā nodarbība ,, Nāc ar mani darboties!”,
līdz 30.oktobrim - Konkurss jauniešiem ,,Laiks laukiem 2015” / video un 
fotoreportāžas, veiksmes stāsti/
23.10. Izstāde ,,Krāsaino rudens lapu stāsts”.

Kontaktinformācija:

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu 
centra vadītāja Līga Kravale
Mob.tālr.: 27818471
Fakss:64521351
E-pasts: rjiic@rugaji.lv
Adrese:Kurmenes iela 69, 
Rugāji, Rugāju pagasts, 
Rugāju novads, LV-4570
Darba laiks: 
katru darba
dienu no plkst. 12:00 - 18:00 

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu 
centra koordinatore Maruta Paidere
Mob.tālr.: 26392515
Fakss:64521351
E-pasts:maruta42@inbox.lv
Adrese:Skujetnieki,Liepu iela 4-1,
Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577
Darba laiks: 
katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā 
no plkst. 08:00 - 16:00
otrdienās un piektdienās: 8:00 - 16:00

Madara Janiša nolēma iesaistīties 
sporta rekreācijā, jo gribēja pamēģināt 
kaut ko jaunu. “Es uzskatu, ka tā ir 
lieliska iespēja apgūt padziļinātas 
zināšanas vairāk par sportu un 
fizioterapiju. Stundas Sporta rekreācijā 
šķiet pat vieglākas un interesantākas, 
jo pārsvarā viss notiek praktiski. Man 

patīk iesaistīties šajā programmā, jo tas ir interesantāk, nekā 
mācīties teoriju kādā no fizikas vai ķīmijas stundām.Kāpēc gan 
neizmantot tik lielisku iespēju, ja to piedāvā te pat mūsu skolā,’’ 
pārliecināta Madara.
        Jaunajā programmā iesaistās arī 
10.klases skolniece Renāte 
Dobrovoļska, kura pēc vidusskolas 
absolvēšanas vēlas apgūt fiziotera-
peites profesiju. “Smejoties varu teikt 
arī to, ka iesaistījos šajā programmā, 
jo tad man nenotiek dažas stundas, 
kuras notiek tiem skolēniem, kuri pro-
grammā nav iesaistījušies. Esmu ļoti 
apmierināta. Pagaidām viss šajā programmā man ļoti patīk! Ļoti 
labi ir tas, ka  tiek apvienots gan teorētiskās zināšanas, gan prak-
tiskās nodarbības. Uzskatu, ja tas ir apvienots, tad ir vieglāk apgūt 
jaunas zināšanas.”

Teksts: Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva

apstrādāti, un, protams, kā tās garšo. kā tās 
garšo. Pievienojot  ēdienam vēl sviestu vai 
kādu no ievārījumiem, putras bļodiņas tukšo-
jās pārsteidzoši labi. Aicinu arī bērnu vecākus 
biežāk atcerēties, ka rupjmaize un biezputras 
ir no organismam veselīgās pārtikas sadaļas un 
mērķtiecīgi tos iekļaut  ikdienas ēdienkartē.
      Īpašs paldies par sadarbību V. Kapteinim un 
mūsu skolas virtuves darbiniecēm. Jūs palīdzē-
jāt mācību procesu padarīt interesantāku un 
aizraujošāku.

 4. klases audzinātāja
Agita Kukurāne
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Amatiermākslas kolektīvi Rugāju 
novadā

Ierasts, ka mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi savu jau-
no darba sezonu uzsāk  oktobra mēnesī. Arī mūsu novadā 
pēc neilgas atpūtas darbu atsāks šādi kolektīvi:

1.Novada jauktais koris, diriģents Pēteris Sudarovs
2.Senioru deju kopa „Ezerrieksts”, vadītāja Inta Sleža
3.Etnogrāfiskais ansamblis „Benislava”, vadītāja 
Regīna Čudarāne un Daiga Jēkabsone
4.Deju kopa „Rugāji”, vadītāja Lucija Bukša
5.Skatuves deju kolektīvs „Junora”,vadītāja Aija 
Grāmatiņa
6.Eiropas deju senioru deju kolektīvs „Tonuss”, 
vadītāja Lūcija Jermacāne
7.Bērnu deju kolektīvs”Ķipariņi”, vadītāja Lucija 
Bukša
8.Mini studijas pulciņš, vadītāja Velga Smoļaka
9.Dramatiskais kolektīvs „Zibšņi’’, vadītāja Arnita 
Rakstiņa
10. Dāmu vokālais ansamblis, vadītāja Sanita Anckina
11.Garīgo dziesmu vokālais ansamblis „Sonāte”, 
vadītāja Aija Ikstena
12.Jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Astrīda Circene

Mēs, ne tikai informējam novada iedzīvotājus par mūsu 
novadā esošajiem kolektīviem, bet arī aicinām pieteikties 
un darboties vēl jaunus dalībniekus mūsu kolektīvos. 
Nāc un piedalies, esi gaidīts arī tu!

                                                           
 

Kultūras nodaļas vadītāja
Gunta Grigāne

 TNT kompānijas darbinieki „Rasas 
pērlēs”
Eksprespiegādes un loģistikas pakalpojumu sniedzēja 
kompānijas TNT darbinieki šīs vasaras sākumā pieteicās 
ciemos atbalsta centrā, lai pavadītu kopā laiku intere-
santās nodarbēs un fiziskās aktivitātēs ar centra bērniem. 
Viņi  piekrita, ka mēs pulkā aicināsim arī Rugāju bērnus. 
Ciemiņus sagaidījām 12.septembrī. Pēc neilgas atpūtas, 
centra apskates un zivtiņu dāvināšanas bērnu Atbalsta mā-
jas akvārijam 17 TNT jaunieši aicināja gan Rugāju novada 
vidusskolas, gan  „Rasas pērļu” bērnus uz iepazīšanās 
spēlēm, kuras vadīja no Rīgas atbraukusī Sarkangalvīte. 
Pēc šāda veida iesildīšanās bērni tika sadalīti 5 grupās un 
visi devās uz nodarbību „stacijām”. Viena grupa palika 
ārā, lai piedalītos sumo cīņās un pārvietotos ar komand-
slēpēm, pārējās centra konferenču zālē izmēģināja roku 
krūzīšu dekupāžā, rotaslietu un kroņu taisīšanā, kreklu 

apzīmēšanā, krūzīšu apgleznošanā, kukurūzas 
figūru veidošanā. Katram bērnam bija jāiziet 
visas nodarbju stacijas, ja vēlējās, varēja veikt 
kādu iepatikušos darbu atkārtoti. Starplaikos TNT 
jaunieši mūsējos lutināja ar cukurvati. Sākumā 
bērni ar neuzticību vēroja šo brīnumu, līdz tā ie-
garšojās un gribējās vēl un vēl. Bija ļoti aizraujoši 
apgūt tikt daudzas jaunas lietas! Kopā ar bērniem 
pasākumu apmeklēja arī viņu mammas. Pēc čak-
lās darbošanās gan bērni, gan viesi devās uz centra 
ēdamzāli, kur pavārīte Līksma un palīdze Agita 
bija saklājušas launaga galdu. Katram pasākuma dalībniekam bija iespēja pamieloties ar ciemiņu 
atvestajiem kārumiem un „Rasas pērļu ”pavāres cepto picu. Pasākuma noslēgumā viesi atkal ai-
cināja visus uz kopēju pulcēšanos centra priekšā, Sarkangalvīte klātesošajiem dāvināja piemiņas 
veltes, notika kopīga fotografēšanās. Tad ciemiņi devās apskatīt Rugāju ciema ievērojamākās 
vietas. Mūsu centra bērni atceras jauko pasākumu un pārstāsta vēl un vēlreiz, cik viss bijis inte-
resanti.                                                                                                        “Rasas pērles” direktore

Ilze Andža

Bērnu žūrija “Kosmosa festivāls Cēsīs”
      5.septembra rītā, pie Rugāju bibliotēkas pul-
cējās bērni un pieauguši, kuri ņēma dalību Bēr-
nu, Jauniešu un Vecāku žūrijā 2014, lai dotos 
kopīgā piedzīvojumā uz Cēsīm. 
    Pirmais pieturas punkts bija Ieriķu dzirna-
vas, kur eksperti baudīja dabas krāšņumu Ieriķu 
dzirnavu dabas takā. Cauri skaļajām ūdens 
čalām varēja saklausīt bērnu smieklus un sauc-
ienus, jo bija arī uzdevums- jāatrod un jāsaskai-
ta “akmens sejiņas”. Bija jautri, laiks brīnišķīgs, 
turpat lapenītē bērni paēda kopīgas pusdienas 
un tad jau varējām doties tālāk. Nākamais pi-
eturas punkts bija Cēsīs, tur eksperti apmeklēja 
Kosmosa Festivālu, kas notika jau otro reizi un 
to organizēja bērnu zinātnes centrs Z(in)oo. 

Festivāla laikā varēja piedalīties atrakcijās, sa-
censībās un dažādās nodarbībās. Uz Festivāla 
skatuves visus klātesošos priecēja dažādi skie 
priekšnesumi. Bērni nepagurdami skrēja, skatī-
jās, piedalījās, un tad jau atkal bija pienācis laiks 
doties tālāk. Visi draudzīgi devāmies uz Cēsu pils 
parku, kur mūs gaidīja kuģīša”  Kārlis” kaptein-
is, lai vizinātu un nedaudz iepazīstinātu ar Cēsu 
pilsētas vēsturi. Laiks pagāja nemanot, jau atkal 
bija jādodas ceļā- šoreiz jau uz mājām.
      Diena bija spilgtiem iespaidiem, atklājumiem 
un piedzīvojumiem piepildīta.

Bibliotekāres
Anita un Evita

Ir sācies jauns mācību gads un klāt ir arī 
Bērnu Žūrija 2015!

Jaunā grāmatu kolekcija jau ir pieejama 
bibliotēkā. Kas Tev jādara, lai kļūtu par 

grāmatu ekspertu?

   *Atnāc uz bibliotēku,
   *piesakies pie bibliotekāra,

   *izlasi savai vecuma grupai domātās 
     6 grāmatas,

   *noslēgumā aizpildi  anketu. 

Grāmatas var lasīt kopā ar vecākiem, jo 
arī viņi var pieteikties Vecāku Žūrijai.

Draudzes svētki Augustovas baznīcā

    Draudžu dievnamos līdztekus ikdienas, 
Ziemassvētku, Lieldienu  un Vasarassvētku 
dievkalpojumiem notiek arī draudžu svētki.
Katram Dievnamam tie ir atšķirīgi. Kā vēs-
ta sena tradīcija Rugāju novada esošajā Au-
gustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu 
baznīcā vieni no šādiem svētkiem ir svētā 
Franciska stigmātu diena, kuru svin nāka-
majā svētdienā pēc 17.septembra.Šogad šie  
svētki tika svinēti 20.septembrī. Šajā dienā 
Augustovas baznīcu apmeklēja krietns skaits 
dažāda vecuma novada iedzīvotāju, jo kā 
nekā tā bija arī lielo atlaidu diena tiem ticīga-
jiem, kuri devās pie grēksūdzes un pieņēma 
komūniju.
      Drauzes prāvests O.Misjūns  Mises laikā 
par Svēto Francisku informēja dievlūdzējus.
Viņš arī teica: „ Ja jūs ir piemeklējis grūts 
brīdis, kad liekas, ka nekam vairs nav jē-
gas, ka viss ir bezjēdzīgi, lai atgūtu ticību, 
nomierinātos, pārvarētu grūtības un turpinā-
tu savu Dievišķā uzdevuma izpildi, Jums 
palīdzēs Svētā Franciska lūgšana. Lūgšana 
ar svētā Asīzes Franciska attēlu pirms Mises 
tika izdalīta ikkatram tās dienas baznīcas ap-
meklētājam. ”Lai mums dzīvē veiktos, mums 
jālūdz ne tikai Dievs, bet arī svēto aizbild-
niecība , kuri par mums aizlūdz pie Kunga”, 
tā par svētajiem teica prāvests O.Misjūns. 
     Kā jau svētkos pieklājas arī šoreiz pēc 
Mises notika skaisti noorganizēta pro-
cesija apkārt dievnamam, kurā piedalījās 
mazi bērni, jaunieši  un pieaugušie.Svētki 
izskanēja ar lūgšanas dziesmu „Dievs mēs 
tevi slavējam!”. Zīmīgi, ka šajā svētdienā 

draudzē  notika divkārši svētki, jo draudzes 
cilvēki sveica savu prāvestu O.Misjūnu 10 gadu 
priesterības svētkos.Visi kopīgi dziedot, prāves-
tam veltīja dziesmu par priesteriem, patiesus un 
skaistus vārdus par viņa kalpojumu un sadarbību 
mūsu draudzē.Vai ikkatra rokās bija pa kādam 
rudens ziedam, kurus cilvēki nesa apsveikumā, 
tādejādi apliecinot savu cieņu un patiku pret 
prāvestu O.Misjūnu. Svētku diena noslēdzās ar 
prāvesta izteiktajiem pateicības vārdiem 
visiem par kopīgajiem svētkiem, cienastu 
un  Nemitīgās Palīdzības Dievmātes dziesmu 
ansambļa „Sonāte”pavadījumā.Šī dziesma jau 
ir kā Augustovas baznīcas himna,ar kuru izskan 
katri šīs draudzes svētki. Kā gan tai neskanēt, ja 
Nemitīgās Palīdzības Dievmātes glezna rotā 
galveno baznīcas altāri...

Teksts, foto: Gunta Grigāne 
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Uzņēmība, mīlestība pret laukiem un dzīvi, mērķtiecība - šīs ir tikai dažas īpašības, 
kas raksturo Santu un Kasparu Duļevskus. Auguši Rugājos un šeit pat jau 
dibinājuši paši savu saimniecību, kuras pamatā ir aitkopība. Viņi ir pierādījums, 
tam, ka ir iespējams sākt kaut ko no pašiem pamatiem un ar laiku ieraudzīt 
rezultātu.Viņiem ir laimējies vienam ar otru, jo abi zina un saprot, ka tas darbs, ko 
pats esi darījis ir visvērtīgākais, ka tas lauku skaistums, sirds tīrība un cīņas spars 
ir tas, kas vajadzīgs, lai ar gandarījuma sajūtu dzīvotu savā dzimtajā vietā.  

Jaunie zemnieki, lauksaimnieki un valsts. 
kādas jūs redzat šīs attiecības ?
Mūsu valstī, lai jaunie zemnieki saņemtu at-
balstu nepietiek ar izglītību vien,  jābūt arī 
pamatkapitālam. Sākot visu no nulles valsts 
nav tas naskākais palīgs. Bet, vienmēr var 
atrast variantus, piemēram, iznomāt zemi no 
vietējās pašvaldības, kooperēties ar citiem 
zemniekiem un tamlīdzīgi.

Kas bija jūsu iedvesmas avots uzsākot 
saimniekošanu šeit - Rugājos?
Kaspars: Esmu pastrādājis Rīgā, Anglijā. 
Pilsētas burzma mani nesaista. Laukos dzīve 
ir daudz mierīgāka. Netālu dzīvo vecāki, arī 
viņiem mierīgāks prāts ja dēls ir blakus. 
Latgalē ir ļoti skaista daba. 
Santa:Tāpat kā vīrs, esmu šeit dzimusi un au-
gusi. Diezgan agri sapratu, ka nevēlos 
dzīvot pilsētā, plauktiņā ko sauc par dzīvokli, 
neesmu tāda tipa cilvēks. Labi, ka arī Kaspars 
ir ar mani vienās domās. Likās tikai loģiski, 
ka jāmeklē mājasvieta kaut kur savā dzimta-
jā pusē, tādu arī izdevās atrast. Mūsu vecāki 
vienmēr ir gatavi nākt palīgā kad vien ne-
pieciešams, vieniem saimniekot būtu daudz 
grūtāk.

Cik liela pašreiz ir jūsu saimniecība?
Šobrīd ganāmpulkā ir 38 aitu mātes, 2 teķi.  
katru gadu skaitu audzējam klāt.  Pagaidām 
ganību pietiek, bet nākotnē domājam ganām-
pulku paplašināt,  tad būs jāmeklē iespējas 
palielināt arī zemes platības. 

Kādēļ tieši aitkopība?
Santa: Pie pirmajām aitumātēm, 2 gadus at-
pakaļ, tikām pavisam nejauši. Manam tētim 
ienāca prātā šī ideja, un tā, kādā jaukā rudens 
dienā mūsu kūtī uzradās jauni iemītnieki. 
Mums šī biznesa perspektīva iepatikās un šo-
brīd jau domājam kā ātrāk paplašināt ganām-
pulku, kā uzcelt jaunu kūti, padziļināti ap-
gūstam zināšanas par aitkopību. 

Vai jūs ieteiktu arī citiem jauniem 
cilvēkiem nodarboties ar aitu audzēšanu?
Jā, kāpēc nē. Latvijā šobrīd trūkst 
kvalitatīvas jēra gaļas. Tomēr lai ar aitu 
audzēšanu nopelnītu ir nepieciešams liels 
ganāmpulks, ganības un pašam sava tehnika.

Ko jums nozīmē dzīve un saimniekošana 
laukos?
Kaspars:Brīvību no pilsētas steigas. Nav 
rutīnas- katra diena ir savādāka. 
Santa: Iespēju ziemā ieraudzīt nevis sastum-
tus melna sniega kalnus, bet baltas pārslas, 
vasarā saplūkt ziedus pašai savā pļavā ne-
vis nopirkt veikalā, pavasara rītos padzerties 
vēsas bērzu sulas no tuvējā bērza, rudeņos 
novākt pašu audzētos dārzeņus, gatavot 
krājumus ziemai - tā varētu turpināt un 
turpināt. Tas nozīmē būt saimniekam savā 
sētā.

Kā jūs sevi motivējat darbam?
Kaspars: Ikmēneša kredītmaksā-
jumi ir diezgan laba motivācija. 
(smejas)
Santa: Ja nopietni tad -  mērķi ko 
gribas piepildīt, nākotnes idejas 
kas īstenojamas un vēl viena 
skaista, sakopta lauku sēta 
Rugājos- tā ir īstā motivācija. 

Kā jūs ģimenē organizējat 
darbus?
Santa:Kaspara ikdiena paiet Rugā-
ju novada domē, kur viņš strādā par 
datospeciālistu un Balvos interneta 
firmā SIA „QWERTY”. Es strādāju 
mājās saimniecībā. mūsu ikdienas 
ir pavisam atšķirīgas, bet vakaros 
un brīvdienās darbojamies kopā. 

Vai nav tā ka nākotnē laukos 
dzīvos tikai bagāti cilvēki?
Kaspars: Laukos jau tagad dzīvo 
tikai bagāti cilvēki. Bagāti ar savu 
darbu. 

‘‘Ja sirds nav mierā, tad neviens darbs 
neveiksies, rokas neklausīs.  

Jāmīl tas, ko dari.’’

Vai lauku cilvēkam ir tīrāka dvēsele nekā 
pilsētniekam?
Santa: Šaubos vai dvēseles tīrība atkarīga no 
dzīvesvietas, katram cilvēkam sava sapņu pils. 
(smaida)

Pasaka par rāceni... Kas Jums šajā dzīvē 
šķiet lielākais rācenis, ko bez tuviniekiem “
neizraut”?
Ikdienā vieniem būtu grūti strādāt, te nav 
konkrēta darba vai notikuma ko minēt- tā ir 
dzīve kopumā, un bariņā vienmēr jautrāk.

Ikviens piedēvē spēku atšķirīgām ķermeņa 
daļām (galva, rokas, sirds, plaušas), kur 
slēpjas jūsu spēks?
Kaspars: Noteikti sirdī. Ja sirds nav mierā, 
tad neviens darbs neveiksies, rokas neklausīs.  
Jāmīl tas, ko dari.

Nākotnes redzējums…
Dzīvosim redzēsim. Viens gan ir skaidrs- no 
laukiem prom neiesim. (smaida)

Teksts: Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva

Mērķi ko gribas piepildīt, 
nākotnes idejas kas 

īstenojamas un vēl viena 
skaista, sakopta lauku sēta 

Rugājos - tā ir īstā 
motivācija. 

Interesantākie piedzīvojumi esot kopā?
Laukos dzīvojot katra diena ir kā piedzīvojums. Grūti 
izcelt kādu īpašu. Šķiet,  ka lielākais piedzīvojums un 
uzdrīkstēšanās līdz šim bijusi nopirkt īpašumu kurā 
šobrīd dzīvojam. 
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Vismīļākie sveicieni 
Vijai Bernei-Čakānei un 

Aivaram Čakānam dēliņu 
Raivi auklējot.

Izdevējs:
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, 
Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, 
Reģ.nr.90009116736  AS Citadele banka
Kods: PARXLV22
Norēķinu konts: LV73PARX0012628470001

Redaktore:
Agrita Luža,
tālr.: 25446474,
e-pasts: kurmenite1@inbox.lv

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

LRAC „Rasas pērles” iemītnieku sirsnīgs paldies par dārza veltēm
 un cita veida atbalstu - 

Sandrai un Irēnai Paiderēm, Melānijas Rudukas ģimenei, Ludmilai un 
Anatolijam Romanovskiem,Vilnim Kapteinim, Irēnai un Jurim Svilāniem, Benitai Petrovai un

Nikolajam Molodcovam, Anitai Gavarei, Margaritai Stradiņai, Irēnai Kindzulei, Aivaram un Mārai 
Baķiem, Andrejam Stableniekam,  Martai Gailumai, Ludmilai Loginai, Tatjanai Kočānei, Velgai 

Vīcupai, Laurai Kļaviņai, Ivetai Arelkevičai, Dzidrai Šmagrei, Janīnai Gabrānei,Ingai Krivišai, Inārai 
Sproģei, Dzintrai Kaļvai, Taisijai Jeršovai, Ēvaldam Loginam, Imantam Kupčam, Gunāram Krivišam, 

Uldim Anckinam, Aldim Tūmiņam. 

Lai Jums veiksme visās ikdienas gaitās un rudens 
vīrusi iet apkārt ar līkumu!

Rugāju novada vidusskola saka PALDIES par dāvinātajām rudens veltēm skolas 
bērnu ēdināšanai - Verai Akmentiņai par sīpoliem un plūmēm, Dzintrai 

Smirnovai par bietēm, tomātiem, burkāniem. Skaidrītei Tučei par kumelīšu un 
piparmētru tēju. Ingūnai Andersonei par brūklenēm, Veltai Zožai par sīpoliem, 

Veronikai Janišai un Ilzei Janišai par kabačiem. Agitai Kukurānei par kabačiem, Andrim 
Rizenam par kartupeļiem, Janīnai Stiķinai par ķirbjiem un bietēm.

Svecīšu vakari 
Bēržu, Augustovas un 

Krišjāņu draudžu kapsētās 
2015.gadā

3.oktobrī             
Slavītu – 16.30                            
Līdumnieku – 18.00

10.oktobrī
Bēržu –    16.30
Lieparu – 18.30

17.oktobrī
Saksmales – 16.30
Putrānu –    18.00

Patiesā cieņā draudžu prāvests,   
Oļģerts Misjūns   

Mob. tālr. 26663811

24.oktobrī
Mastarīgas –16.00
Vārnienes –  18.00

31.oktobrī
Dekšņu  – 15.00
Reibānu - 17.00    

            
7.novembrī

Golvoru –       14.00
Cepurnieku – 16.00

RUGĀJU NOVADA MUZEJĀ 
No 2015. gada 5.oktobra BŪS APSKATĀMA IZSTĀDE

“AR VIŅIEM LEPOJAMIES“

Rugāju novada vidusskolas 3.klases skolēni un 
audzinātāja saka mīļu PALDIES 

Sņegovu ģimenei, Marinai Romanovskai, 
Garbacku ģimenei, Duļevsku ģimenei par 

superīgajām aktivitātēm un atbalstu pārgājiena 
organizēšanā!

Sirsnīgs paldies 2. klases skolnieka Alekša 
vecākiem Sanitai Čakānei un Sergejam 

Galkinam par klasei dāvinātajām galda spēlēm.

SAC ‘‘Rugāji’’ iemītnieku, darbinieku un 
vadītājas PALDIES 

Lidijai Žugai par dārzeņiem
Dzintrai Karulei par tomātiem, burkāniem 

un bietēm, Inesei Kočānei, Melānijai 
Rudukai, Līgai Morozai un Līgai Leitānei 

par plūmēm, Helēnai un Grigorijam 
Marukiem par medu un kartupeļiem,
Kasparam Grinbergam un Andrim 

Rizenam, Annai un Teodoram 
Kukurāniem par kartupeļiem,

Svilānu ģimenei par dārzeņiem,
Inārai un Verneram Dūrēm par burkāniem.

Liels paldies visiem ziedotājiem un 
atbalstītājiem, lai Jums laba veselība un 

darba spars!

SAC “Rugāji“ vārdā
 vadītāja Sarmīte Pērkone

Tirāža: 900 eksemplāru
Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

Būt skolotājam ir kas īpašs, jo tā ir misija,
 izaicinājums, sirdsdegsme. Misija nest gaismu, zināšanas, 
palīdzēt skolas bērniem piepildīt savus sapņus un ieceres,  

atrast dzīvē īsto ceļu.

 Paldies par Jūsu mērķtiecīgo un nesavtīgo 
ikdienas darbu, apbrīnojamo spēju būt iedvesmas un 

jaunrades avotam, no kura smelties līdzcilvēkiem.

Vislabākie novēlējumi Rugāju novada 
pedagogiem profesijas svētkos! 

                        Pacietību, izturību un panākumus 
                 jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā!

                                       Rugāju novada dome

Nav tevī sīkā,
tāpēc viss kļūst liels,
ir tevī saule,
tāpēc viss kļūst gaišs,
nāk tava dvēdele –
un viss kļūst
netverams
ar ikdienišķām rokām.
(O.Vācietis)                                  


