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Kad pirmo reiz Tu klases durvis vērsi
Tad bērnu pulks Tev pretim pavērsies.
Kā tīrums jauns, kur pirmos graudus bērsi,
Kam pāri gadskārtas ar sauli, sniegiem ies.

Ar asteru smaržu un gājputnu dziesmu klāt septembris,
svinīgs un košs. Sveicam visus skolotājus, skolēnus jauno
mācību gadu uzsākot. Lai radošs domu lidojums un
neizsīkstoša zinātkāre pavada Jūs visa gada garumā.
Rugāju novada dome

tālr.

Tirāža:900 eksemplāru
Pārpublicēšana tikai ar atļauju.
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Dome informē______________________________________________________„Kurmenīte”09.2011
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Rugāju novada Rugāju pagastā

Rugāju mežniecība informē
Ar 15.jūliju ir sākusies vilku
medību sezona, kura ilgst līdz 31.martam
jeb līdz brīdim, kad noteiktais vilku
limits
tiek
izsmelts.
Latvijā
2011./2012.gada medību sezonā atļauts
nomedīt
150
vilkus.
Maksimālo
pieļaujamo nomedīšanas apjomu var
palielināt, lai nepieļautu zaudējumu riska
palielinājumu, ko vilki var nodarīt
lauksaimniecībai. Parasti vilki noplosa
lopus to ganību laikā, uzbrūkot ganībās
nepieskatītiem,
kā
arī
piesietiem
mājdzīvniekiem. Augusta beigās notikušie
uzbrukumi var liecināt par jauno vilcēnu
apmācību medību iemaņās. Ražai briestot,
medījamie dzīvnieki, piemēram, meža cūkas,
apdraud gaidāmo ražu. Zemes īpašnieki ļoti
bieži nav informēti, pie kā vērsties un ko
informēt, lai mazinātu ražas zudumu. Ja ir
noslēgts platību nomas līgums ar mednieku
formējumu, tad mednieki parasti apņemas
apsargāt lauksaimniecības kultūras tā, lai pēc
iespējas ierobežotu dzīvnieku postījumu
apmērus. Ja līgums nav noslēgts, tad
mednieki šādā gadījumā palīdzēt nevar, jo
medības bez šāda līguma nav likumīgas.
Tomēr īpašniekam sākumā jādara viss
iespējamais, lai mazinātu postījumus: jālieto
repelenti- dažādi atbaidītāji, skaņu radoši
līdzekļi, biedēkļi, elektriskie gani, smaržas.
Tikai tad, ja pats ir darījis visu iespējamo, bet
darbībai nav rezultātu, par postījumiem
rakstiski jāziņo mednieku formējumam vai
mežniecībai. Tad mežsargs kopā ar
mednieku formējuma pārstāvi un zemes
īpašnieku dabā pārbauda postītās platības un
sastāda
postījumu
aktu.
Sastādītais

postījumu akts ir pierādījums tam, ka
konkrētās sugas dzīvnieku blīvums
konkrētajā teritorijā ir pārāk liels.Ja zemes
īpašnieks nav veicis dzīvnieku atbaidīšanas
pasākumus vai arī nav laicīgi ziņojis
mežniecībai vai mednieku formējumam,
mednieki un mežniecība par nodarītajiem
zaudējumiem neatbild.

Rugāju mežniecība aicina novada
iedzīvotājus
informēt
mednieku
formējumus un mežniecības darbiniekus
gan par vilku saplosītiem mājlopiem, gan
meža
dzīvnieku
nodarītajiem
postījumiem
jaunaudzēs
un
lauksaimniecības zemēs.
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11.§
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Ritai
Krēmerei
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām
piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendāra nedēļas,
neskaitot svētku dienas, Rugāju novada pašvaldības darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma 3.3.punktu, Finanšu komitejas 2011. gada 15. augusta
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti: Iveta Arelkeviča, Inese Feldmane,
Maruta Paidere, Jānis Lesnieks, Sandra Kapteine, Arnolds Zizlāns, Rasma Zuša,
Valdis Ančs, Eduards Stalidzāns, PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta 1.
daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Rita Krēmere, Rugāju novada dome
NOLEMJ:
PIEŠĶIRT Rugāju novada domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu 28 kalendāra dienas no 2011.gada 22.augusta līdz
2011.gada 18. septembrim (ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 01.11.2010
– 31.10.2011.
Rugāju novada domes lietvede

Ausma Duļevska

Noderīga informācija !
Tuvojas rudens, kas visiem skolas bērniem, skolotājiem un vecākiem ir
īpašais skolas gaitu uzsākšanas vai atsākšanas laiks. Lai šis notikums būtu īpaši
patīkams visiem Rugāju novada skolu skolēniem, skolēnu vecākiem un
skolotājiem, Rugāju novada pašvaldība sadarbībā ar Sociālo dienestu visiem
skolēniem, kuri mācās novada skolās, septembrī piešķir brīvpusdienas. Sākot ar
oktobri brīvpusdienu piešķiršanas jautājums tiks izskatīts no jauna. Oktobrī
brīvpusdienas vairs netiks piešķirtas skolēniem, kuriem būs nesekmīgas atzīmes
vai neattaisnoti kavētas mācību stundas.
Kaut arī pirmsskolas izglītība līdz 5 gadu vecumam nav obligāta,
pašvaldība ir pretimnākoša un arī visiem pirmsskolas bērniem nodrošina
bezmaksas pusdienas. Uzturēšanas maksa nevienam Rugāju novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim netiek prasīta, tāpēc vecāku pienākums
ir atbalstīt pirmsskolas izglītības iestādi ar „pārtikas grozu”, kas dos atlaides arī
maksājot par brokastīm un launagu. „Pārtikas groza” akcija attiecas uz bērniem,
kuri mācās „Mārītēs”, „Bitītēs” un „Knariņos”. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
sazinieties ar direktora vietnieku pirmsskolas jautājumos I. Dobrovoļsku.
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja un darbinieki cer uz veiksmīgu
sadarbību ar klašu audzinātājiem gan izvērtējot jautājumu par brīvpusdienu
piešķiršanu, gan citās ikdienišķās situācijās, kad Sociālais dienests var sniegt
palīdzību, atbalstu, padomu vai saņemt to pretī. Aicinām, lai klašu audzinātāji ir
vērīgi un aktīvi. Kopīgi varam meklēt risinājumus dažādām situācijām, kas var
uzlabot jūsu audzināmo skolēnu ikdienu un darba spējas gan skolā, gan mājās.
Lai veicas visi rudens darbi, un lai rudens krāsas iekrāso jauno mācību
gadu!
Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja Anita Everte
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“Taureņu vasara” Mežezerā
Latvijas Bērnu fonda sadarbībā ar Rugāju novada domi
rīkotās diennakts vasaras lielākā daļa nometnes bērnu ar
īpašām vajadzībām, skolotājas Ivetas Arelkevičas un
Natālijas Garās, kā arī vecāku pārstāve Evita Sproģe bija
Latvijas Bērnu fonda vasaras nometņu 13.salidojuma “Dari
prieku” dalībnieku vidū. Jaukais pasākums notika Pļaviņu
novada Aiviekstes pagasta atpūtas bāzē “Mežezers”. Līdzi
vedām nometnes vadītājas Līgas Kravales interesantās
planšetes, bērnu darbus un pateicības nometnes
atbalstītajiem, ziedus un, protams, abu garastāvokli.
Priecēja Rugāju novada domes atbalsts transporta
jautājumā, sponsoru finansētās ēdienreizes (bija garšīgi un
daudz!!), daudzveidīgā prezentācija, Zanda Kadakovska
veidotais puķu pušķis, par kuru saņēmām pateicību. Mūsu
dzeltenās puķes pārtapa par varenu taureni, bērnu darbi un
veiktais vasara kļuva par lielas izstādes sastāvdaļu. Paši
aktīvi piedalījāmies radošajās darbnīcās, kur ne tikai
skatījāmies izmēģinājām trikus. Protams, centāmies ievērot
drošības noteikumus. Pēcpusdienā klausījāmies Jāņa
Lūsēna mūziku, apbrīnojam Elīnas Zālītes atraktivitāti, bija

iespēja uzstāties pašiem gan bērniem, gan
skolotājiem. Bija prieks par Balvu dejotājiem! Pēc
koncerta – ugunskurs, diskotēka, salūts, garšīga torte
un kliņģeris. darbnīcu vadītāju veiktajā, bet arī paši
darbojāmies, zīmējām, līmējam, veidojām gan puķes,
gan taureņus, gan cepures, kā arī izmēģinājām trikus.
Protams, centāmies ievērot drošības noteikumus.
Pēcpusdienā klausījāmies Jāņa Lūsēna mūziku,
apbrīnojam Elīnas Zālītes atraktivitāti, bija iespēja
uzstāties pašiem gan bērniem, gan skolotājiem. Bija
prieks par Balvu dejotājiem! Pēc koncerta –
ugunskurs, diskotēka, salūts, garšīga torte un
kliņģeris.
Nākošajā dienā apmeklējām piepūšamās atrakcijas,
ieklausījāmies Ceļa skolas instruktoru teiktajā,
vērojām VUGD un Valsts robežsardzes koledžas
Kinoloģijas dienesta suņu paraugdemonstrējumus.
Ļoti patika noslēguma pasākums, kuru vadīja LBF
priekšsēdētājs Andris Bērziņs. Tanī muzikālus
priekšnesumus izpildīja Aivars Brīze un Elita
Veidemane. Ļoti jauka bija katram bērnam sarūpēta
dāvana!
Uz tikšanos nākamgad!
RNV skolotāja Natālija Garā

P.S. Nometnes “Taureņu vasara” vadītāja Līga Kravale - dalībnieku, vecāku, pedagogu vārdā lielu PALDIES saka
nometnes sponsoriem:
•
Rugāju novada domei, personīgi priekšsēdētājai Ritai Krēmerei;
•
Latvijas Bērnu fondam, priekšēdētājam Andrim Bērziņam, viceprezidentei Vairai Vucānei un projektu
vadītājai Veronikai Ļemeševskai.
Pateicība arī pedagoģēm Ivetai Arelkevičai, Natālijai Garajai, vecāku pārstāvei Evitai Sproģei, kuras, nežēlojot savu
brīvo laiku, piedalījās divu dienu pasākumā un bija atbildīgas par bērnu drošību un labsajūtu. Domāju, ka pasākums
bija izdevies, bērni atgriezās atpūtušies un gandarīti. Šis pasākums vēlreiz mums atgādina par to, ka nemaz nav tik
grūti darīt otram prieku, pie tam pašam saņemt gandarījumu par padarīto.
Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centra vadītāja Līga Kravale
© 2011,Rugāju novada izdevums
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Satikšanās prieks Upatniekos
Savējais pie savējiem!
Velga Vīcupa
20. augustā Upatniekos norisa neticams notikums- bijušās
Upatnieku skolas salidojums. Neticams tāpēc, ka pašas skolas vairs
nav jau 31 gadu- to slēdza 1980. gadā. Arī skolas ēkas nav- drīz pēc
skolas slēgšanas tā tika nojaukta. Bet bijušo absolventu un skolotāju
sirdīs tā joprojām vēl dzīvo. To pierādīja tas, ka uz salidojumu bija
ieradušies pāri simtam bijušo skolnieku. Vēl neticamāks bija tas, ka
ieradās arī 9 bijušie skolotāji. Kolektīva priekšgalā, kā tas bija pirms
30-40 gadiem, stājās direktore Emīlija Konivāle. Viņa bija arī tā, kas
paziņoja salidojuma stundu par atklātu, ieskandinot zvaniņa skaņas.
Salidojums bija noorganizēts Upatniekos- bijušās skolas sporta
laukumā. Tāpēc bija jāparūpējas par visu-jāuzstāda liela telts,
jānorobežo auto stāvlaukums, skatuvīte muzikantiem, ugunskura
vieta, Jāatved tualete, ūdens toveris un daudzi citi sīkumi. Katrs
absolvents tika piereģistrēts, katram jāaizpilda aptaujas
lapa,ikvienam pie krūts dalībnieka emblēmiņa un izdalīti bukletiņi
par Upatnieku skolas vēsturi.

Direktore E. Konivale, foto: E. Garā

Salidojuma dalībnieki, foto: E. Garā
Ideja par šo salidojumu gaisā virmojusi jau gadiem, jo vēl ir ļoti daudz
cilvēku, kas jūtas piederīgi šai skoliņai un šai vietai. Bet kā jau tas
allaž dzīvē ir- ar runāšanu vien nepietiek- vajag kādu, kas sāk darīt.
Sapulcējās darba grupa – V. Vīcupa, Imants Briedis, Judīte MikGrineviča, Žanis Pērkons, Aivars Cibulis, Andris Kukurāns.
Lielā mērā salidojums varēja notikt arī tāpēc, ka to pēc pirmās
uzrunāšanas atbalstīja novada dome, piešķirot nelielu finansējumu un
neliedzot dažāda veida praktisku palīdzību. Sveikt salidojuma
dalībniekus, bijušo direktori E. Konivāli un pakavēties kopīgās
atmiņās bija ieradusies arī Rugāju novada domes priekšsēdētāja Rita
Krēmere.
Ikviens uzrunātais salidojuma dalībnieks Upatniekos jutās tā, it kā
lidotu metru virs zemes- tik neticama likās šī tikšanās. Visu acīs
mirdzēja patiess prieks un lielai daļai arī prieka asaras par satiktajiem
skolas un klases biedriem. Daudzi apgalvoja, ka cits citu nav redzējuši
40, 50 un 60 gadus- kopš pabeiguši skolu, tāpēc gadījās, ka bieži viens
otru nemaz nepazina, vajadzēja nosaukt savu vārdu, lai atpazītu. Šim
satikšanās brīnumam stāvēja klāt arī pats Dieviņš- sestdien no rīta un
pa dienu pamatīgi lija lietus, bet Upatniekos līdz ar salidojuma
-4-

Foto: E. Garā. R. Krēmeres uzruna
salidojuma dalībniekiem
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sākšanos spīdēja saulīte, un vairs nenolija neviena lietus
lāse. Salidojumā reģistrējās 103 bijušie absolventi, 9
skolotāji, kopumā pulcējot ap 150 cilvēku. Viskuplāk bija
pulcējušies pēdējā izlaiduma-1980. gada- absolventi-7,
visvecākais dalībnieks ieradās no 1947. gada izlaiduma.

Foto:I. Ločmele. Skolotāj:H. Gurcka,E. Konivāle,
M.Bondare, R. Čudarāne, P. Sockis, A. Jaudzema, R.
Briede, L. Sietniece
Foto: I. Ločmele. 1980. gada izlaidums: 1. r. No kr. D.
Jēkabsone,
A. Ceplītis, Z. Žvagiņa, I. Lonska, I. Zute,
2. r. no kr.I. Kukarāns, A. Grigāns
Paldies visiem palīgiem, kas palīdzēja
salidojumam tapt!
Tie ir: I. Briedis- organizēja visas
praktiskās lietas, viņam palīdzēja Ž.
Pērkons,
J. Mik-Grineviča- veidoja vizuālo
noformējumu u. c.;
A. Cibulis gādāja par elektrību un
apgaismojumu;
A. Kukurāns nodrošināja apskaņošanu un
pēc tam visa vakara un nakts garumā
priecēja ar „dzīvo” mūziku. Interesanti, ka
grupa nebija spēlējusi 25 gadus.
B. un L. Saulītes piereģistrēja katru
absolventu.
Paldies puišiem, kas piepalīdzēja pie
ikviena redzamā darbiņa- Jānim, Jurim un
Raivim Mik-Grinevičiem, L. Lietuvietim,
A. Šmitam, A. Saidānam. Meitenēm- E.
Grigānei, E. Garajai, K. Keidānei!
Pateicamies A. un I. Kukurāniem par
atļauju uzturēties savā privātīpašumā, M.
Kukurānei, A. Losānei, Ņ. Bērziņai, Z.
Žvagiņai, A. Baķei, I. Briedim, E.
Konivālei, Ž. Pērkonam- par skolas
fotogrāfijām, Rugāju dejojošajām dāmām
par dejām un Kristīnei Sergai par
skaistajām dziesmām!
© 2011,Rugāju novada izdevums

Upatnieku pamatskolas
direktori
Sējāne Valentīna
Vrubļevska Valentīna
Matisons Domeniks
Ločmelis Henrihs
Baranovska Lucija (Griestiņa)
Konivāle Emīlija

Skolotāji Upatnieku
pamatskolā
D. Kivkucāns
A. Baltā, Krūmiņa
Paulīna Vanags
Aleksandra Roze
Olga Savenks
Vaiba Eleonora (Kaļva)
Voiciša Lonija
Briede Veronika
Klapere Elza
Metenis Zemvaldis
Dakule, Zelča
Savicka Valentīna
Čudarāne Paulīna Voika

Rozenblate Agnese (Vanaga)
Bondare
Mārīte
(MikGrineviča)
Gurcka Hilda
Anna Usenika
Regīna Čudarāne
Rita Briede
Lopatova Ņina –Socka
Sockis Pēteris
Garā Virgīnija
Ozoliņš Alberts
Dreimanis Vitolds
Līmanāne Ināra
Konivāls Bernards
Līvija Jurkāne- Sietniece
Anna Pīternīce- Jaundzema
Aina Ramza
Leišavniece Lilita
Roga Rita
Silauniece Ruta -Konivāle
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No vēstures...
Upetnieku 8-gadīgā skola
Jaunākā skolas ēka uzcelta 1955. gadā. Iespējams,
ka tā pārvesta no Mieriņiem- Diega māja.
Skolu slēdza 1980. gadā. Ar Balvu rajona Tautas
deputātu padomes Izpildkomitejas 1980. gada 19.
jūnija lēmumu Nr. 137. tika nolemts ar 1980. gada
1. augustu slēgt Upetnieku astoņgadīgo skolu.
1980. g. bija 10 skolotāji, 4 tehniskie darbinieki,
skolēni- 49. No 1.-4. kl. -8 un 5.-8. klasei-41
skolēns.

Upītnieku I pakāpes pamatskola
1. ziņas saglabājušās no 1921./22. mācību gada.
Tajā gadā mācījās 46 skolēni.
1923. g. Skola darbojās atsevišķās telpās īrētā
namā. Skolotāji- D. Kivkucāns un A. Baltā.
1925. g. skola darbojās apmierinošās īrētās telpās.
Skolotāji- praktikante Krūmiņa un A. Baltā.
Skolas ēku būvējis Kaļva Jāzeps ar brāļiem 20. gs.
20-tajos gados. Ēka celta speciāl skolas
vajadzībām. Apakšstāvā atradās 2 klases
ābečniekiem- 1. un 2. klasei, 2. stāvā- 3. un 4.
klasei.
1938. g. 90 skolēni. Skolas pārzine P.Vanaga.
1944./45. g. skolā strādāja skolas pārzine
Aleksandra Roze un Olga Savenks jaunkundze.
Aprīlī skolu slēdza kara dēļ. Pēc tam to
nodedzināja.

Upatnieku I pakāpes pamatskola
1946. gadā skola pārcelta uz tagadējo Mieriņu
mednieku nama vietu. Līdz 1948. gadam tā bija 4gadīga.

Upatnieku 7-gadīgā skola
1948. gadā skolai klāt nāca 2. māja, kas vēlāk
piederēja P. Melnim. Skola pārveidota par 7gadīgu.
1955. gadā skola pārceļas uz jauno ēku meža
ielokā. Tajā gadā pēdējo reizi ir 7. klases
izlaidums, no 1956. gada skola ir 8-gadīga.
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Bija fantastiski skaisti!
Jau pagājušas vairākas dienas, taču sirdī joprojām atbalsojas bijušās
Upetnieku skolas salidojuma zvana skaņas, kas aicināja bijušos skolēnus,
skolotājus un pārējos salidojuma dalībniekus uz stundu- uz atmiņu
stundu. Ļoti žēl, ka šis zvans vairs neatbalsojās ne skolas sienās, ne
gaiteņos, jo skolas vienkārši sen vairs nav. Vien skolas bērzu kuplā
lapotne tā savādi iešalcās... Vēl nav noplakusi sajūsma par redzēto un
piedzīvoto.
Par salidojuma vietu kalpoja lielais, plašais bijušais sporta laukums.
20. augusta pēcpusdienā, no pulksten 14.00 viena pēc otras ieripoja
mašīnas, piepildot plašo stāvlaukumu. Nāca pretī smaidoši, mazliet
satraukti salidojuma dalībnieki no malu malām, no dažādām Latvijas
vietām, pat no tālās Īrijas.
Jau pa gabalu visus sveicināja lielā, gaišā, milzīga apjoma telts. Pie
tās sienas mirgoja no lampiņām veidots skaitlis 90, jo skolai šogad aprit
90 gadi kopš tā dibināta. Blakus lielajai teltij vēl viena tikpat jauka
mazāka telts- skolotājiem. Kā vienai, tā otrai teltij ieeju greznoja
brīnišķīgi ziedi. Laukuma vienā malā bija iekārtota lapene skaņu
aparatūrai un muzikantiem.
Greznu akmeņu veidojums ieskāva
ugunskura malkas krāvumu.
Augstu uzšaujas ugunskura spožās liesmas, atskan skolas zvana
melodiskās skaņas, un atmiņu stunda sākas. Visus klātesošos pārņem
tāds saviļņojums, ka liekas, pat gaisā virmo lielā satikšanās prieka
sajūsma.
Pēc nelielas uzrunas skan kopēja dziesma- „Veltījums skolai”. Tā vēl
vairāk visus vieno, rosina un aicina atcerēties Upatnieku skolā aizvadītos
gadus.
Es šo skolu vadīju 18 gadus. Skola nebija liela, taču te strādāja
darbīgi, talantīgi skolotāji. Pārsvarā tie bija gados jauni skolotāji, kuriem
netrūka jaunības degsmes un enerģijas. Lūk, viņi: Anna Jaudzema,
Regīna Čudarāne, Rita Briede, Pēteris Sockis, Ņina Socka, Lilita
Leišavniece, Līvija Sietniece, Ruta Konivāle u. c. No vecākās paaudzes
skolā strādāja Paulīna Čudarāne, Hilda Gurcka, Rita Raga, Alberts
Ozoliņš. Pateicoties skolotāju neatlaidīgajam darbam, skola rajonā bija
labāko skolu skaitā, tika apbalvota arī kā labāk sagatavotā skola
jaunajam mācību gadam. Labus panākumus rajonā guva koris skolotājas
R. Čudarānes vadībā, netrūka labu sportistu, kurus gatavoja skolotājs P.
Sockis. Ļoti aktīvi darbojās pionieru vienība Ņ. Sockas un L.
Leišavnieces vadībā.
Ļoti precīzi un akurāti savus pienākumus pildīja skolas tehniskie
darbinieki. Apkopējas ziemas aukstajās dienās gāja pat svētdienās
kurināt krāsnis, lai bērni pirmdienās varētu ienākt siltās, patīkamās
telpās.
Sirsnīgi un atsaucīgi bija bērnu vecāki, kuri interesējās par savu bērnu
sekmēm. Regulāri apmeklēja vecāku sanāksmes, labprāt palīdzēja skolai,
ja bija vajadzība.
Ļoti labs, spēcīgs bija skolēnu kolektīvs. Bērni bija paklausīgi,
zinātkāri, tāpēc klasēs bija laba disciplīna. Skolotājiem ar tādiem
bērniem strādāt bija patīkami un interesanti, jo bija gandarījums par
gūtajiem rezultātiem.
Patiess prieks, ka Upetnieku skolas dotā garamaize kalpoja par pamatu
skolēnu tālākai izaugsmei, jaunu zināšanu un profesijas iegūšanai.
Prieks, ka daudzi kļuvuši par sabiedrībā pazīstamiem, cienījamiem
cilvēkiem. Piemēram, Margarita Sleža, Zinaīda Feldmane, Aivars Baķis,
Ivars Vītols, Žanis Pērkons, Māra Ozola, Irēna Svilāne, Daiga Jēkabsone,
Jānis Čudarāns un daudzi citi. Prieks, ka bijušie skolēni kļuvuši par
kārtīgiem, labiem cilvēkiem. turpinājums 7.lpp
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turpinājums no 6.lpp Raiti rit atmiņu kamols. Atmiņās dalās
gan skolotāji, gan bijušie skolēni. Visiem ir tikai mīļas,
bezgala jaukas atmiņas.
Visus salidojuma dalībniekus priecēja Rugāju dejojošās
dāmas A. Grāmatiņas vadībā, brīnišķīgi skanēja Kristīnes
Sergas dziedātās solo dziesmas. Pēc svinīgās daļas visi
salidojuma dalībnieki pulcējās pie pašu klātajiem bagātīgajiem
svētku galdiem. Skanēja jautras sarunas, joki, dziesmas. Pēc
tam sekoja dejas, rotaļas, nebeidzama līksmošanās pie atmiņu
ugunskura līdz pat rīta gaismai.
Par šo salidojumu liels paldies pienākas tā organizatoriemVelgai Vīcupai, Imantam Briedim un viņu darbīgajai
komandai! Paldies par uzņēmību, par lielo ieguldīto darbu,
laiku un enerģiju! Viss bija līdz sīkumam pārdomāts, lai
salidojuma dalībnieki justos brīnišķīgi. Visiem dalībniekiem
salidojums bija īsti svētki, kas lika sirdij uzgavilēt un dvēselei
līksmot.
Es šo salidojumu nosaucu par liela mēroga notikumu. Tik
daudz sirsnības, tik daudz mīlestības, gaiša prieka, tik daudz
brīnišķīgu ziedu saņēmām mēs- visi skolotāji! Ne reizi vien

acīs iemirdzējās prieka asaras. Brīžiem likās, ka te nav
saradušies dažādos gados beigušie skolēni, bet gan viena
sirsnīga radu saime, kur viens otru apskauj, nebeidz
priecāties par jauko tikšanos.
Pēc salidojuma vēl nākošajās dienās atskanēja tā
dalībnieku telefonu zvani, lai dalītos iespaidos. Patīkami, ka
visiem tie bija sajūsmas pilni. Kad vienai bijušajai skolniecei
teicu, ka no jums visiem mēs saņēmām tik daudz mīlestības,
tik daudz sirsnības, viņa atbildēja: „Bet mēs taču mācījāmies
Upetnieku skolā!” Domāju, ka visiem skolotājiem tas ir
augstākais novērtējums. Paldies Jums par to, mīļie bijušās
Upatnieku skolas skolēni!
Mirkli ieskanējās arī skumjāka nots, atceroties tos
skolotājus un skolēnus, kuri salidojumu vēroja no mākoņa
maliņas.
Liels paldies Rugāju novada domei par lēmumu finansiāli
atbalstīt salidojuma rīkošanu. Īpašs paldies domes
priekšsēdētājai Ritai Krēmerei par sirsnīgo uzrunu un
piedalīšanos mūsu satikšanās priekā!
Kā gribētos vēl kaut ko līdzīgu kādreiz piedzīvot!...
Emīlija Konivāle

Te dzīvo strādā un atpūšas cilvēks…
Ligita Kalnēja
Ar šādu nosaukumu Hipotēku Bankas
Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā
atbalstu guva Lazdukalna pagasta dārznieces
Jadvigas Melnes izlolotais projekts. Projekta
mērķis bija labiekārtot un apzaļumot Beņislavas
ciemā teritoriju, kas apskauj centrā esošo
ūdenskrātuvi. No Hipotēkas bankas tika lūgts un
atbalstīts finansējums apzaļumošanas materiāla un
koka konstrukciju sastiprināšanas detaļām, kā arī
kokmateriāla iegādei šūpolēm, kopā tas bija
282.00Ls. Paldies jāsaka zemnieku saimniecības
„Podi” īpašniekam Valdim Būdniekam, kas
dāvināja kokmateriālu dārza mēbeļu izgatavošanai
un Terēzijai Maslovskai par dāvinātajiem puķu
stādiem.
Protams, projekta laikā tika ieguldīts liels
pašu lazdukalniešu darbs, te paldies jāteic Jānim
Birkovam ,kurš izgatavoja dārza soliņus, galdu un
smilšu kasti. Paldies Dzintrai Kaļvai, Lucijai
Jermacānei, kuras strādāja pie teritorijas
sakopšanas un košumkrūmu stādīšanas. Lielu un
rūpīgu darbu projekta īstenošanā ieguldījusi arī
pati projekta autore Jadviga Melne, kurai
jāpateicas ne tikai par šī projekta realizēšanu
dzīvē, par arī par to, ka Beņislavas centrs ir ieguvis
daudz gaišāku un ziedošāku izskatu.
Projekta rezultātā Beņislavas centra
iedzīvotāji ir ieguvuši sakoptu vidi, kur pavadīt
© 2011,Rugāju novada izdevums

brīvo laiku. Zem vecajām ābelēm izvietoti soliņi un galdiņi,
iekārtota ugunskura vieta, mazajiem lazdukalniešiem izgatavota
smilšu kaste ar aizveramu vāku, drīzumā tiks atvestas un
sastiprinātas
šūpoles.
Ūdenstilpnes
tuvumā
iestādīti
košumkrūmi, kas priecē skatu.
Tas vai projektā iesaistīto darbs nebūs veltīgs un
īslaicīgs būs atkarīgs tikai no pašiem Beņislavas ciema lielajiem
un mazajiem iedzīvotājiem, cik saudzīgi viņi pratīs atpūsties un
apieties ar uzstādītajām dārza mēbelēm, kā arī nepostīt
iestādītos košumkrūmus.
Foto Eva Leone,

Jānis Birkovs pie izgatavotajām dārza mēbelēm
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Kas notiek resursu centrā „Skreine”
Rugāju novada vidusskolā ?

Tradicionāli vasara ir atvaļinājumu un atpūtas laiks, taču
Rugājos šovasar ir pavisam otrādi –aktīvi tiek izmantota
iespēja – apgūt jaunas prasmes un iemaņas!
Projekta „Vietējās kopienas iniciatīvu un resursu centra
„Skreine” izveidošana Rugāju novadā” ietvaros
organizētajos šūšanas kursus apmeklē 10 dalībnieces.
Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā no pl.10:00-15:00 jau
trešo mēnesi un turpināsies vēl līdz novembrim.
Teorētiskajā daļā jau apgūta apģērbu vēsture, apģērbu
stila un modes virzieni, arī modes vārdnīcu, apģērbu
leksikonu un audumu klasifikāciju pēc struktūras un
pielietojuma.
Mājas darbā katrai dalībniecei bija
jāsagatavo prezentācija par kādu ievērojamu modes
mākslinieku. Praktiskajās nodarbībās jau apgūti dažādi
šūšanas dūrieni, iepazīti šūšanas piederumi un iemēģinātas
jaunās šujmašīnas un overloks. Dalībnieces ar prieku
stāsta, ka nu jau māk pašas izgatavot sev piegrieztnes un
jau pielaikots pirmais tērps. Pēc izvēles dalībnieces šuj
savus pirmos svārkus, žaketītes un pat balonkleitu. Jaunās
šuvējas īpaši priecīgas ir par zinošo, laipno un pacietīgo
pasniedzēju Anitu Matuli un, ka dalībnieču starpā ir
jauka, draudzīga atmosfēra.
Koka apstrādes mācības apmeklē seši dalībnieki un
nodarbības, dalībniekiem izdevīgā laikā, vada Juris
Bleiders. Nodarbības notiek skolas mājturības kabinetā,
kura aprīkojums papildināts ar jauniem instrumentiem un
iekārtām, iegādāts ripzāģis, lentes slīpmašīna, virsfrēze,

Jaunā audēja
Sintija Kaļva,
top dekoratīvs
spilvens
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Foto: Tiek ieskrūvēta pēdējā skrūve.
pirkstiņfrēzes, figūrzāģis un akumulatorurbis ar
piederumiem. Prasmīgā meistara Jura vadībā dalībnieki
trīs mēnešu laikā ir apguvuši jaunos instrumentus un
izgatavojuši pēc savas izvēles vērtīgas, mājas vai dārzu
papildinošas lietas. Septembrī mācības uzsāks otra
grupa, kurai vēl var pieteikties.
Liela interese ir par aušanas nodarbībām. Pašā vasaras
karstākajā laikā uz nodarbībām pulcējās 10 dalībnieces,
kurām pašām arī bija stelles jāsaliek, lai tad
pasniedzējas Ivetas Gabrānes vadībā mācītos aušanas
pamatus. Stāsta
viena no aušanas nodarbību
dalībniecēm Santa Pērkone: „ Mācības apvienot ar
hobiju ir labākais, kas vien var būt. Rugāju
iedzīvotājiem ir radusies iespēja sevi pilnveidot un labi
pavadīt laiku ārpus mājām. Pateicoties projektam vecās
vērtības atgriežas un mēs ar lielāko prieku un interesi
vērojam , klausāmies un mācāmies no aušanas
pasniedzējas Ivetas Gabrānes pamatus. Esam ķērušās
klāt arī pie pašas aušanas un mūsu pirmais meistardarbs
bija somas. Grūtākais nav pati aušana, bet gan tās
izprašana, krāsu salikšana. Kā saka mūsu skolotāja,
jāauž ir pēc sajūtām, piesēdies un aud atbilstoši
garastāvoklim,
tad
sanāks
viss
labāk.
Pateicoties šim projektam, Rugāju novadam ir iespēja
apzināties savu mantojumu rokdarbu mākslā, jo projekta
dalībnieces no sākuma apzinās sev un saviem
radiniekiem mājās esošos rokdarbus un atmiņas no
vecmāmiņu stāstītā, iespējams pat pūra...turpinājums 9.lpp
© 2011Rugāju novada izdevums
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turpinājums no 8.lpp lādes un tad, protams, cenšas pašas

radīt kaut ko skaistu un paliekošu. Pats labākais šajā
visā, protams, ir zināšanu gūšana, bet svarīgi arī ir
iegūtais gandarījums par izdarīto.”

YYZZYZYYYYZZZZZZZZ
Sirsnīgs un liels , jo liels paldies atsaucīgajām
Rugāju novada iedzīvotājām par
uzdāvinātajām seno amatu iekārtām
,piederumiem un rokdarbiem:
Lūcijai Čakānei par stellēm un steļļu
piederumiem
Annai Kaļvai par steļļu piederumiem un
rokdarbiem
Zinaīdai Feldmanei un Inesei Feldmanei par
linu audekliem
YYZZYZYYYYZZZZZZZZ
Lūgums atsaukties:
Darbīgajām meitenēm ļoti nepieciešams
vērpjamais ratiņš un riekums! Priecāsimies par
dāvinājumu!

Lai kā Tev ietu, galvenais ir – ko
Tu dari, lai ietu labāk

Projekta direktore
Mārīte Orniņa
Biedrība „Mēs pasaulē”

Sieviešu biedrības „Ūdensroze” projekts
„Mūžu dzīvo, mūžu mācies”
Rugāju pagastā no 2007.gada darbojas sieviešu
biedrība „Ūdensroze”, kurā iesaistījušās dažāda vecuma
dāmas, kurām interesē rokdarbi, kulinārijas prasmes,
tāpat skaisti dārzi un dažādu amatu prasmes.
Izmantojam Rugāju novada Jaunieši iniciatīvu –
interešu centra telpas. Mums tika piedāvāts Rugāju
novada vidusskolas internāta mājā divas telpas, līdz ar
to 2010.gada sākumā izstrādājam un iesniedzam
projektu „Mūžu dzīvo, mūžu mācies” Eiropas
© 2011,Rugāju novada izdevums

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA)
atklāta projektu iesniegumu
konkursa
pasākumam
„Lauku
ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā’’ aktivitātē
5,2.
Projekts tika iesniegts attiecināmajā vietējās
rīcības grupas Balvu rajona partnerībā attīstības
stratēģijas rīcība Nr.3. Vietējās iniciatīvas grupas centra
kapacitātes paaugstināšana.
Projektu apstiprināja un 2011.gada janvārī
uzsākām projekta realizāciju.
Projekta mērķis bija veikt divu telpu renovāciju
31.2 m2 un 26.6m2 platībā. Šo darbu mums saskaņā ar tāmi
veica SIA „Kadiķi KGB”. Kopējās projekta izmaksas
2998.40 Ls, no kurām 2630.97 Ls publiskais finansējums.
Liels paldies Rugāju novada domei, kura piekrita
šī projekta līdzfinansējumam 367.43 Ls apmērā.
Sieviešu biedrības „Ūdensroze” dāmu vārdā saku
lielu paldies Rugāju novada vidusskolas direktorei Inesei
Feldmanei par piešķirtajām telpām, paldies SIA „Kadiķi
KGB” meistariem par skaistajām telpām.
Ļoti daudz gan projekta izstrādē, gan realizācijā
man palīdzēja Lolita un Marta. Liels paldies!
Šobrīd notiek rokdarbu telpas un virtuves
iekārtošanas darbi. Paldies meistariem Ilmāram Krēbsam
par saimes galdu, Žanim Pērkonam un Jurim Bleideram
par steļlu restaurēšanu un citiem koka darbiem.
Šobrīd sadarbojoties ar vietējās kopienas resursu
centru „Skreine” iemēģinām trīs stelles: uzvelkam
audeklu, aužam spilventiņus, somiņas.
Augusts, septembris ir laiks, kad dārzā izaudzētās
ogas, augļus, dārzeņus pārstrādājam konservos ziemas
krājumiem.Kopā
mēs
dalāmies
savā
pieredzē,
apmaināmies receptēm, tās apkopojam.
Iniciatīva centra telpas turpmāk mācību gada laikā
izmantos novada vidusskolas skolēni, mācību procesa
apguvei, pēcpusdienās un brīvajās dienās telpas pieejamas
„Ūdensrozes” dāmām un visiem novada iedzīvotājiem,
kas vēlas apgūt gan senās amatu prasmes, gan arī
modernās tehnoloģijas: tapošana, pērļošana, filcēšana utt.
Laipni gaidām arī amatu meistarus, kas gribētu dalīties
savos amatu noslēpumos un izrādīt savus darbus.
Tuvojas rudens, ziema, kad vajadzīgi cimdi, zeķes,
silts džemperis, kāds mīļš pašdarināts nieciņš
Ziemassvētku dāvanai. Darināsim kopā! Mēs ciemojamies
un piedalamies arī citu novadu rokdarbnieku organizētajos
pasākumos. Šajos pasākumos gūstam idejas saviem
darbiem.
Piebiedrojies mūsu pulkam!
Tālruņi informācijai: Marta 29329749
Lolita 28337653
Sieviešu biedrības „Ūdensroze”
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Minhauzens viesojās Rugājos
Santa Voiciša
No 5.-7. augustam Rugāju novadā Rugājos, Vārnienes
upes krastos norisinājās 13. Latvijas mednieku festivāls
„Minhauzens 2011”. Festivālā piedalījās 82 mednieku
kolektīvi, kas trīs dienas sacentās savā starpā ne tikai
šaušanas mākā, bet arī aizraujošās stafetēs un sportiskās
aktivitātēs. Šis jau ir otrais mednieku festivāls Latgalē,
tieši pirms deviņiem gadiem Rugājos pulcējās mednieki
uz 4. mednieku festivālu, kas visiem vēl palicis atmiņā.
5.augusta pēcpusdienā Rugājos sāka pulcēties mednieki
no visiem Latvijas novadiem- kā saka attālums
medniekiem nav šķērslis tādai izklaidei, atkal satikšanās
priekam un savu spēku apliecināšanai.
Mednieku kolektīvi iekārtojās telšu pilsētiņā, kas atradās
turpat blakus trijām skatuvēm un disciplīnu vietām. Viss
bija ļoti kompakti izvietots, lai dalībniekiem būtu ērti
pārvietoties festivāla teritorijā.
Vakarpusē visi kolektīvi devās atklāšanas pasākuma
parādes gājienā apliecinot savu uzticību festivālam gadu
no gada. Pašdarbnieku apsveikuma koncerta laikā ieradās
Minhauzena sūtnis Ufo, (kā jau zināms Minhauzens mēdz
arī melot un šoreiz pats neieradās) kurš divu dienu garumā
izklaidēja, izraisīja smaidu un uzmundrināja medniekus.
Nakts zaļumballē jautru danci līdz rīta gaismai varēja
uzgriezt grupu- „OTTO”, „Galaktika” un „Apvedceļš ”
pavadībā. Savukārt pludmalē varēja ballēties deju mūzikas
piekritēji īstā pludmales ballītē. Rīts pienāca nemanot…
Sestdien pēc nakts ballēšanās mednieku miegu ātri
vien aizdzina 13 disciplīnas. Mednieki pierādīja savus
spēkus šaušonā ar krameneicu, berdanku, rudzu bisi un
šaušonā pa zači, rādīja savu veiklību un apķērību
milnuošano uz baļča, trapēšanā, mauduošonos un
bliudošanos stafetēs un ,protams, spēkus apliecināja striča
vilkšanā puori pļaņčkai un zināšanas pārbaudīja- medeibu
zineibu pārbaudē latgalīšu gaumē.
Paralēli mednieku aktivitāšu vērošanai arī līdzbraucēji un
visi pasākuma apmeklētāji varēja atrast sev nodarbi- bērni
izklaidējās piepūšamajās atrakcijās un stafetēs, varēja
izpaustie radošajā māla darbnīcā, vizināties zirga mugurā
un ar katamarānu pa ezeru, spēcīgākie sacentās sievu
nešanā kalnā.
Pēcpusdienā vērojām Baltinavas dramatiskā kolektīva
„Palādas” izrādi un „Latgales dāmu popa ”
koncertprogrammu.
Pulksten piecos vakarpusē pulcējāmies uz mednieku
kolektīvu radošo mājas darbu prezentāciju „Latgales
medību ieroči”, kur latgaliešu apdziedāšanās dziesmas un
dejas mijās ar mājas darbu prezentācijām. Pasākums
noslēdzās ar dalībnieku apbalvošanas ceremoniju, šogad
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veiksmīgākais bija mednieku kolektīvs „Ieroči ” no
Talsiem , viņiem uz pēdām mina mednieku klubs
„Zvārde” no Brocēniem un trešie labākie kolektīvs
„Salnava” no Kārsavas novada.
Noslēguma vakarā no sirds izdejoties varēja grupu
„Lauku muzikanti” un „Tērvete” mūzikas ritmos, kā
arī „Dzelzs vilka” pavadībā.
Svētdien visi posās atmiņām bagātam mājupceļam.
Galvenais ir patīkamā atmosfēra, kas valdīja visu
festivāla laiku, jauniegūti draugi un labi pavadīts laiks.
Liels paldies visiem, kas piedalījās, centās un
veidoja patīkamus un atraktīvus svētkus Minhauzena
garā. Uz tikšanos nākošreiz!

Foto: S.Voiciša, Mirkļi no Minhauzena.
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„Kurmenīte”09.2011. ______________________________________________________Rasas pērles
Tomātu bums!
Esam jau stāstījuši par „Rasas pērļu” šīs vasaras
sezonas lielāko ieguvumu un prieku-siltumnīcu. Arī šoreiz
gribam palielīties, ziņojot, ka siltumnīcā esam izaudzējuši
lielus, skaistus tomātus, kas nebeidz mūs pārsteigt ar
saviem

iespaidīgajiem

izmēriem.

„Rasas

pērļu”

siltumnīcas gigants sver vairāk nekā 1 kg.
Jāpiebilst, ka arī tie, kas sākotnēji siltumnīcu
atbalsta centra dārzā vērtēja bažīgi, ar gardu muti notiesā
sulīgos tomātus pusdienās.
Ņemot vērā lielo tomātu ražu, atbalsta centra
komandā nebeidz rasties arvien jaunas idejas par to, kā
tomātus varētu sagatavot, pasniegt vai noglabāt ziemai.
„Rasas pērļu” klientu iecienītākais tomātu ēdiens ir

Foto: S., Varen liels tomāts.

„Gardās tomātmaizītes” - grauzdēta baltmaize pārklāta ar
sviestu, tomātu, sāli, pipariem un pētersīļu lapiņām.
Darbinieku vidū iecienīti, mājās pagatavojami
salāti ir daiviņās sagriezti tomāti, Fetas siers un garneles.

01.septembrī plkst. 12:00
Rugājos tiks atklāts
TIRGUS LAUKUMS
/aiz pasta ēkas/
Aicinām mājražotājus
piedalīties ar jebkādu pašražotu
produkciju (maizi, biezpienu,
krējumu, sieru, u.c.)
Visi laipni aicināti tirgoties,
iepirkties un vienkārši piedalīties!
Bērniem būs iespēja nopirkt
popkornu un cukurvati.
Rugāju novada dome
© 2011,Rugāju novada izdevums

Izmanto iespēju – vidusskola vakarā !
2011./2012. m.g. Rugāju novada
vidusskola pieaugušajiem
( ar pamatizglītību ) piedāvā mācīties
neklātienes programmas ( kods
31011013 ) 10. un 11. klasē.
Mācību process notiek 2 reizes nedēļā darbdienu
pēcpusdienās. Ievērojot neklātienes programmas
specifiku, galvenā mācību forma ir konsultācijas un
ieskaites, daļa jautājumu mācību priekšmetos pēc
pedagogu un izglītojamā vienošanās tiek apgūti
patstāvīgi. Tā kā skolā ir laba materiāli tehniskā bāze, ir
bibliotēka, lasītava ar interneta pieslēgumu, atjaunota
datorklase, varam nodrošināt atbalstu un apstākļus
patstāvīgām mācībām.

Aicinām uzdrošināties un izmantot iespēju
mācīties, iegūt vidējās izglītības dokumentu,
kas būs drošs priekšnosacījums savas karjeras
tālākā veidošanā, personības pilnveidošanā.
Sīkāka informācija – lietvede 28660692, direktore
27837505
Dokumentu pieņemšana skolas kancelejā Kurmenes ielā
87, Rugājos.
Uz tikšanos skolā,
Inese Feldmane,
Rugāju novada vidusskolas direktore
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Raibumi____________________________________________________________„Kumenīte”09.2011
Onufrijs Gailums
Vasara oligarhu ietekmes ēnā
Daudzi mūsu deputāti
Darījuši lielu skādi;
Naudas varu balstījušiKā liek šefs- tā balsojuši.
Prezidentam doma asaTautas kalpus atlaist prasa.
Nevajag mums tādu varu:
Oligarhiem pieteic karu.
Briesmas lielas- tie nav niekiNobijušies pretinieki.
Jādomā kā pašiem glābtiesNevarēs vairs turpmāk krāpties.
Arī mums ši cīņa sīvaJānosargā tautas brīve.
Tas nav šovs un tā nav spēleJādomā, ko varam vēlēt.
Jāmācās no savām kļūdām
Un no nedienām- tik grūtām.
Ja mēs apvienoties spēsim,
Pretinieku uzvarēsim.
2011. g. jūlijā

Foto: S.Voiciša

Pēc asterēm septembris smaržo,
Pēc rudens skumjām mazliet.
Vējš dārzos ābolus garšo
Un kopā ar gājputniem dzied...

Vecāku ievērībai!
1. septembrī Rugāju novada vidusskolā
• plkst. 10 00 svinīgs Zinību dienas pasākums;
• plkst. 11 00 - 12 00 skolas vecāku kopsapulce
( aktuāla informācija jaunajam mācību gadam, tikšanās ar
psihologu )
Laipni lūdzam piedalīties!

Aicinām bezdarbniekus un darba meklētājus izmantot NVA
(Nodarbinātības valsts aģentūras) izsniegtos kuponus
bezmaksas apmācībām.
Mācību laikā katrs bezdarbnieks saņem stipendiju 70LVL
mēnesī.
Mūsu mācību centrā strādā profesionāli un augsti kvalificēti
pasniedzēji, mācību procesā nodrošinām mācību materiālus un
apmaksājam ceļa izdevumus.
Kontaktinformācija:
Tālr: 67287130
Vairāk informācijas: www.abc.edu.lv, www.bezdarbniekiem.lv
Aicinām apmācībām pieteikties arī strādājošos,
izmantojot NVA izsniegto Mūžizglītības kuponu!

Rugāju novada vidusskolā 25.augustā
notika
seminārs-kursi
,,Saskarsmeveiksmīgas
padagoģiskās
darbības
pamatnosacījums"
Kursus
vadīja
psiholoģe Inta Gribule un Krāslavas
Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Ilga
Stikute.
Seminārā piedalījās 22 Rugāju novada
vidusskolas pedagogi. Izspēlējot dažādas
situācijas, skolotāji mācījās iepazīt sevi
un skolēnus, veidot pozitīvu domāšanu,
celt savu un skolēnu pašapziņu.
© 2011 Rugāju novada izdevums
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