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Paziņojums par Rugāju novada
Rugāju novada vidusskolā
Jaunas dienasgrāmatas!
Rūpējoties
par
patriotisko
audzināšanu
un
skolas
tēlu
sabiedrībā, jau otro gadu esam
raduši iespēju sagādāt saviem
izglītojamajiem vienotas skolas
dienasgrāmatas. Tajās publicēta
skolēniem svarīga informācija, kā
arī
skolas
iekšējās
kārtības
noteikumi. Dienasgrāmatas šogad
pēc
skolēnu
un
vecāku
ierosinājuma tika pasūtītas ar
cietajiem
vākiem,
tāpēc
arī
dārgākas.
Lūdzam
skolēnus
rūpēties
par
dienasgrāmatu
kārtību, kā arī aicinām vecākus
sekot līdzi ierakstiem skolēnu
dienasgrāmatās.
RNV direktores vietniece
izglītības jomā
I.Arelkeviča

attīstības programmas
2013.‐2019.gadiem
izstrādes uzsākšanu
un sabiedrības līdzdalības procesu
Laura Kļaviņa,
teritorijas plānotājs
Ar Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 7.§) ir uzsākta Rugāju novada attīstības programmas
2013.-2019.gadiem izstrāde, kas norisināsies līdz 2012.gada
20.decembrim. Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības
termiņš ir 2013.-2019.gads. Attīstības programma ir vidēja termiņa
plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums
ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības plānošanas mērķis ir,
izvērtējot teritorijas attīstības iespējas, izstrādāt kvalitatīvu Rugāju
novada attīstības programmu 2013.– 2019.gadiem, tādējādi sekmējot
novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību un mērķtiecīgu finansējuma
izlietojuma plānošanu. Attīstības programmas ietvaros tiks sagatavots
arī Rīcības plāns un attīstības programmas Īstenošanas uzraudzības
sistēma.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties attīstības
programmas izstrādes procesā:
1) darba grupās:
Izglītība, jaunatne, sports (darba grupas vadītāja B.Berkolde; darba
grupu sanāksmes- 16.11.2011., 08.02.2012., 15.03.2012., plkst.14:00)

Kultūrvide (darba grupas vadītāja G.Grigāne; darba grupu sanāksmes23.11.2011., 15.02.2012., 15.03.2012., plkst.14:00)

Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība, tūrisms (darba grupas vadītāja
S.Kapteine, M.Orniņa; darba grupu sanāksmes- 30.11.2011., 22.02.2012.,
15.03.2012., plkst.14:00)

Infrastruktūra, mājoklis, zeme (darba grupas vadītājs J.Ločmelis;
darba grupu sanāksmes- 07.12.2011., 29.02.2012., 15.03.2012., plkst.14:00)

Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe (darba grupas vadītāja
A.Everte; darba grupu sanāksmes- 14.12.2011., 07.03.2012., 15.03.2012.,
plkst.14:00)
Foto: I.Useniece, Rugāju novada vidusskolas
skolēni priecājas par skaistajām
dienasgrāmatām, kuras vāku rotā skolas
absolventu stādītie bērzi. (Vāku foto autore
L.Konivale)

2) sabiedriskās apspriešanas (15.11.2011., 07.02.2012.,
15.03.2012., plkst.14:00)
3) tikšanās ar interešu grupām (vecāku sapulces, biedrības,
skolu absolventu aptaujas) (14.11.2011.-14.03.2012.)
turpinājums 3.lpp...
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Iedzīvotāji jautā:

...turpinājums no 2.lpp.

4) skolēnu
02.03.2012.)

projektu

nedēļa

5) anketas uzņēmējiem,
(01.11.2011.-14.03.2012.)
6)
publiskā
17.08.2012.)

(27.02.2012.-

lauksaimniekiem

apspriešana

(09.07.2012.-

7) viedokļu izteikšana www.rugaji.lv sadaļā
Attīstības programma (aktīva kopš 15.11.2011.)
8) Nākotnes pilsētas spēle (Future City Game)
(02.11.2011.-03.11.2011.)
Līdz 14.11.2011. tiek gatavots pašreizējās situācijas raksturojums.
Savukārt no 14.11.2011. darba grupu ietvaros tiek veikta
pašreizējās situācijas raksturojuma analīze ar mērķi noteikt
nepilnības un izteikt ierosinājumus, papildinājumus.

1. Kas var piedalīties attīstības programmas
veidošanā?
Attīstības programmas veidošanā var piedalīties ikviens.
Priecāsimies pusotra gada laikā uzzināt iedzīvotāju
viedokli par turpmāko novada attīstību.
2. Kā es varu kļūt par dalībnieku?
Var pieteikties telefoniski (25623818) vai nosūtot
pieteikumu uz e-pastu (laura.klavina@rugaji.lv).
3. Kur notiek tikšanās?
Tikšanās notiks Rugāju novada domes telpās.
4. Vai darba grupu vadītāji saņem par to atlīdzību?
Ne darba grupu vadītāji, ne dalībnieki par ieguldījumu
attīstības programmas izstrādē atlīdzību nesaņem.
5. Kā tiks organizētas darba grupu un citas tikšanās?
Interesentiem, kas būs pieteikušies uz attiecīgo aktivitāti,
tiks nosūtīts atgādinājuma paziņojums elektroniski vai
atgādinājuma sms uz telefonu.
6. Kur varēs iepazīties ar darba grupās paveikto? Cik
bieži tiks atjaunota informācija?
Paveikto var apskatīt pašvaldības mājas lapas sadaļā
Attīstības programma un Sabiedrības līdzdalība. Par
aktualitātēm informēs arī pašvaldības informatīvais
izdevums Kurmenīte. Informācija tiks atjaunota regulāri.

15.11.2011. sabiedriskajā apspriedē tiek prezentēts sagatavotais
materiāls par pašreizējās situācijas raksturojumu. Interesenti
aicināti izteikt ierosinājumus.
No 15.12.2011. līdz 27.01.2012. tiek sagatavota attīstības
programmas sadaļa Pašreizējās situācijas analīze.
07.02.2012. sabiedriskā apspriešana: prezentēts materiāls par
pašreizējās situācijas analīzi un diskusiju veidā sabiedrība aicināta
sniegt ierosinājumus par prioritātēm, uzdevumiem un mērķiem, kas
Rugāju novadam jāsasniedz līdz 2020.gadam.
No 08.02.2012. darba grupu aktivitātes pie attīstības programmas
sadaļām stratēģiskā daļa, rīcības plāns, īstenošanas uzraudzības
kārtība.
15.03.2012. darba grupu kopsapulce un sabiedriskā apspriešana.

pieteikties līdzdalībai līdz
2011.gada 1.novembrim elektroniski uz e‐pastu
laura.klavina@rugaji.lv vai telefoniski 25623818,
norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e‐pastu un
vēlamo līdzdalības veidu. Precizēta informācija par
sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota
Sabiedrības
pašvaldības
mājaslapā
sadaļā
līdzdalība, nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto
e‐pastu un publicēta pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Kurmenīte”.
Lūdzam
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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!
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Realizēts projekts

Rugāju novada Kultūras nodaļas projekts "Aprīkojuma iegāde Rugāju tautas namam"
Pateicoties LEADER projektu konkursa dotajai iespējai, esam sasnieguši būtiskus mērķus, kas palīdzēs pilnveidot
novada kultūras dzīvi un nodrošinās papildus ērtības pasākumu apmeklētājiem. Ar projekta palīdzību ir iegādāti krēsli
Rugāju tautas nama zālei, jo tas bija nepieciešams gan Tautas nama, gan skolas pasākumu dalībnieku ērtībai un
vajadzībām. Taču mūsu novada daudzveidīgiem pasākumiem bagātā kultūras dzīve izvirza arvien jaunas prasības arī
tehniskā aprīkojuma nepieciešamībai. Novada dziedošie ļaudis jau sen izjuta nepieciešamību pēc digitālajām
klavierēm, kuras paver daudzas iespējas pilnveidot un bagātināt mūsu dziedāšanas pasākumus ne tikai tautas namā,
bet arī parkā , baznīcā un citos izbraukuma koncertos. Ejot līdzi laikmetam, arī mums gribas strādāt ar inovatīvām
darba formām. Diemžēl pašvaldības finansējums nav pietiekošs, lai visas iestādes varētu nodrošināt ar nepieciešamo
aprīkojumu, tāpēc meklējām risinājumu, kā to izdarīt ar projektu palīdzību. Paveroties iespējai 2011.gada sākumā
izstrādāju un iesniedzu projektu „Aprīkojuma iegāde Rugāju tautas namam " Eiropas 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.
Šis projekts dod iespēju iekārtu , tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei
un uzstādīšanai un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Projekts tika iesniegts attiecināmajā vietējās rīcības grupas Balvu rajona partnerībā
attīstības stratēģijas rīcībā Nr. 6. Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana. turpinājums 5. lpp...

Foto: G.Grigāne, Saietu nama lielā zāle ar jaunajiem ķiršsarkanajiem krēsliem.
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turpinājums no 4.lpp...

Jāteic, ka manas pūles un izvirzītais mērķis attaisnojās
un vainagojās ar panākumiem - projekts saņēma
atbalstu un, ar ELFLA palīdzību tika iegādāti speciāli
mūsu Tautas nama telpām pieskaņoti un apmeklētāju
ērtībai gatavoti krēsli. Iegādāti 270 krēsli ar polsterētu
sēdīti un atzveltni ķiršsarkanā krāsā lielajai zālei un 30
krēsli ar polsterētu sēdīti un atzveltni zaļā krāsā
mazajai zālei. Mūsu un skolas pasākumus apmeklē arī
pirmsskolas vecuma bērni, domājot par viņu ērtību
projektā ietvēru arī bērnu krēslus, un tādejādi speciāli
pasūtīti un iegādāti arī 50 bērnu krēsli ar polsterētu
sēdīti ķiršsarkanā krāsā. Liels ieguvums novada
pašdarbības kolektīviem un novada kultūras dzīvei ir
projekta realizācijā iegādātās digitālās klavieres
KAWAI, kuras pie mums tika atvestas no Vācijas.
Tagad klavieres mums dos iespēju bagātināt kultūras
pasākumus. Tā būs sava veida inovatīva
mākslinieciskās izpausmes iespēja notiekošajos
kultūras procesos.

Foto: G.Grigāne, Digitālās klavieres KAWAI no Vācijas.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 8885,60 latus ar
PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda 7283,28
latus.Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā
ELFLA par ši projekta realizāciju sastāda 90% no
attiecināmajām izmaksām - 6554,95 latus.

Foto: G.Grigāne, ērti krēsliņi mazajiem skatītājiem.

Paldies Balvu partnerībai, kura projektā saskatīja
mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību
un
vēlmes,
iedzīvotāju
kvalitatīvākas
dzīves
dažādošanas iespējas lauku apvidū. Lielu paldies šī
projekta realizācijas iespējā gribas teikt Rugāju novada
domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam 10%
apmērā. Projekta realizācijai pašvaldība neņēma
aizņēmumu Valsts kasē, bet veica par saviem
līdzekļiem.
Tāpat paldies jāsaka drosmei un enerģijai, ko man
dodat jūs, pasākumu apmeklētāji, lai paralēli ikdienas
darbu grafikam man būtu iedvesma rakstīt projektus.
Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi – gan
pašdarbnieki, gan skatītāji. Lai jaunie krēsli mums labi
un ilgi kalpotu, digitālās klavieres lai raisa prieku ne
tikai mūziķu sirdīs, bet sniedz emocionālu baudījumu
jums, pasākumu apmeklētāji. Tad atliek tikai lūgt un
vēlēties, lai esam saudzīgi pret to ko mums dod un
spējam to novērtēt.

Foto: G.Grigāne, 30 krēsli mazajai zālei.

Rugāju novada kultūras nodaļas un projekta
vadītāja Gunta Grigāne
© 2011,Rugāju novada izdevums
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„Inventāra iegāde pasākumu organizēšanai
Rugāju bibliotēkā”
2011. gadā tika iesniegts projekts „Inventāra
iegāde pasākumu organizēšanai Rugāju bibliotēkā”
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai atklātā LEADER projektu konkursa pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas
teritorijā”
Projekts guva atbalstu, tā realizēšanai tika tērēti LVL732 .
Īstenojot projektu, bija iespēja saņemt publisko
finansējumu LVL 540.00 apmērā.
Projekta realizācija notika Rugāju bibliotēkā, kura
tiek veidota kā dažādu paaudžu kultūras centrs. 1998.
gadā pēc telpas kapitālremonta tika izveidota pieaugušo
lasītava. Lasītavas vajadzībām pielāgoja bibliotēkā esošās
mēbeles. Pēc 2006. gada telpas kapitālremonta lasītava
kļuva gaiša, mājīga, piesaistīja apmeklētājus, un tika
pakārtota nelielu pasākumu organizēšanai.
Mūsdienu cilvēks apgrozās sabiedrībā, apmeklē
dažādus pasākumus. Lielos pasākumos apmeklētājam nav
dota iespēja līdzdarboties, parunāties, izteikt savas domas,
tāpēc ir radies pieprasījums pēc mazajiem pasākumiem.
Bibliotēkas organizētās aktivitātes ir ar literāru pieskaņu
un nedublē tautas nama organizētos pasākumus. Lasītavu
aktīvi apmeklē lauku ļaudis, lai pakavētu laiku gaidot
autobusu izmantojot to dienas intensīvākajā daļā, kad
aktīvi kursē autobusi un ir atvērtas novada iestādes.
Lai lauku cilvēks gūtu gandarījuma sajūtu no lasītavas
apmeklējuma regulāri tiek uzliktas izstādes, kas ir
kļuvušas par tradicionālām, piemēram, gadskārtējās
rokdarbnieču ziemas darbu izstādes, iedzīvotāju iesniegtās
fotogrāfiju izstādes, kas īpaši vērienīgas ir novada svētku

ietvaros. Lasītavā apskatāmas ir arī Nacionālās
bibliotēkas ceļojošās izstādes, izstādes no Rugāju
novada muzeja fondiem, Valsts arhīva fondiem, u.c.
Arī pasākumu piedāvājums ir daudzpusīgs. Tiek
organizētas
literārimuzikālās
pēcpusdienas,
muzikālas dzejas stundas, tikšanās ar ievērojamiem
cilvēkiem grāmatas atvēršanas svētkos. Dažādos
pasākumos godinām novadniekus. Šādas tikšanās
reizes iemantojušas lielu atsaucību vecākās paaudzes
vidū. Pasākuma apmeklētāji šķetina atmiņu
pavedienus, un jūtas omulīgi.
Lasītavas aktīvu darbību traucēja mēbeļu
trūkums. Pirms 12 gadiem lasītavai pielāgotās mēbeles
ir nolietojušās un neiekļaujas interjerā. Aprīkojot
lasītavu ar jaunām mēbelēm un inventāru, uzlabosies
pasākumu kvalitāte, un apmeklētāju apkalpošanas
kvalitāte. Pasākumus būs iespēja rīkot dienas laikā,
kad tos ir iespējams apmeklēt lauku ļaudīm. Papildinot
bibliotēkas inventāru ar krēsliem un plauktiem, varēs
piesaistīt vairāk apmeklētāju bibliotēkas pasākumos,
palielināt lasītāju vietu skaitu pieaugušo lasītavā; būs
iespēja paplašināt izstāžu klāstu, pagarināt to
apskatīšanas laiku.
Galdi dos iespēju dažādot pasākumus, papildinot tos
ar praktiskām nodarbībām. Realizējot projektu būs
iespēja piedāvāt brīvo laiku bibliotēkā pavadīt ģimenei
un dažādu vecuma grupu pārstāvjiem, dodot iespēju
katram apmeklētājam darboties savai vecuma grupai
atbilstošā lasītavā.
Nākot uz bibliotēku, vecāki varēs ņemt līdzi bērnus,
kuri darbosies bērnu lasītavā, līdz ar to vecākiem tiks
dota iespēja netraucēti baudīt pasākuma norisi.

BĒRNU ŽŪRIJA 2011
Septembra beigās Rugāju bibliotēka gaidīs visus
lasītkāros bērnus un jauniešus lasīšanas un vērtēšanas
maratonā Bērnu žūrija - 2011.Tā ir programma, kurā bērni
paši vērtē Latvijā izdotās grāmatas. Bērnu žūrijas mērķis ir
veicināt lasīšanu latviešu valodā un lai bērni iepazītos ar
jaunāko latviešu literatūru.
Gribam arī šogad uzzināt Jūsu domas par
jaunākajām Latvijā izdotajām bērnu grāmatām. Bibliotēkā
jāsameklē savas vecuma grupas grāmatu sarakstu, tās
jāizlasa līdz gada beigām, bet vērtējums jādod par,
jūsuprāt, labāko grāmatu, aizpildot anketu.
Lai Bērnu Žūrijas eksperti varētu ..turpinājums 7.lpp.. ..
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turpinājums no 6.lpp... veiksmīgi uzsākt lasīšanu un vērtēšanu,

visām četrām vecuma grupām bibliotēkā ir sarūpēta 20
grāmatu liela kolekcija. Izlasīt grāmatas ātrāk, veicinās
notiekošā Bubblicious akcija - Bērnu žūrijas dalībnieki par
katru izlasīto grāmatu saņems košļājamo gumiju,
noslēguma pasākumā – silikona rokassprādzītes košās
krāsās.
Aicinām, Jūs, ņemt aktīvu dalību Bērnu žūrijas darbā un
iesaistīties grāmatu lasīšanā!

Evita Sproģe, Anita Magina

LABIE VĀRDI!
Paldies
Mārītei
Orniņai
par
dāvinājumu
Rugāju
bibliotēkas
lasītājiem‐
Džonatana
Strouda
„Bartimaja triloģija – Samarkandas
amulets 1.gr., Golema acs 2.gr.,
Ptolemaja vārti 3.gr.”

XWXWXW

Rudens aktualitātes „Rasas pērlēs”!
Santa Everte
Rudens režīms.
Atsākoties jaunajam mācību gadam, arī „Rasas
pērlēs” bērnu dienas režīms ir no jauna atguvis skolas
gaitām piemērotu ritmu. Kaut arī atbalsta centrā mītošie
bērni skolu neapmeklē, dienas režīmā tiek paredzēts
īpašs laiks, kad bērni pilda skolas uzdevumus. Tie tiek
sagādāti

sadarbojoties

ar

katra

bērna

klašu

audzinātājiem vai konkrētās skolas pārstāvjiem, kā arī
izmantojot e-vidi. Tas ir veids kā varam palīdzēt

apzinoties, cik radoši un darboties spējīgi viņi ir, bet arī

bērniem pārāk neiekavēt mācību procesu laikā, kad

apgūstot prasmi publiski uzstāties.

svarīgāk

Pozitīva disciplinēšana.

par

mācību

vielas

apguvi

ir

saņemt

psiholoģisku, sociālu palīdzību un emocionālu atbalstu,

Vēl kāda tradīcija, kas padara „Rasas pērļu”

lai pēc rehabilitācijas noslēgšanās bērni ar daudz lielāku

ikdienu krāsaināku, ir piektdienas „bonusi”. Katrs bērns

darba sparu un prieku varētu doties uz skolu un sasniegt

atbalsta centrā sākot jaunu dienu saņem 100 punktus. Par

labus

ne tik labu uzvedību punkti tiek atņemti. Nedēļas beigās

rezultātus

gan

mācībās,

gan

ārpusklases

punkti tiek saskaitīti, un tie, kuri ir uzvedušies pietiekami

aktivitātēs.
Situācijās, kad arī Rugāju novada bērniem ir

labi, iegūst iespēju piedalīties bonusā. Šis ir viens no

aicinām

veidiem, kā bērni atbalsta centrā tiek disciplinēti.

skolotājus būt atsaucīgus un saprotošus, jo esam

Darbinieku uzdevums, savukārt, ir piedāvāt pēc iespējas

pārliecināti, ka visi savu darbu vēlamies paveikt labi, pie

interesantākus bonusus, kas bērniem ne tikai liek īpaši

tam tā, lai vislielākie ieguvēji no mūsu padarītā ir bērni.

censties, bet arī sagādā prieku. Esam novērojuši, ka lielu

nepieciešamība

atrasties

„Rasas

pērlēs”,

Līdz ar rudens iestāšanos pirmdienās ir atsākušās

prieku sagādā Balvu peldbaseina apmeklējumi, izjādes ar

arī iknedēļas prezentācijas, kurās bērni visiem atbalsta

zirgiem Ievas Koškinas saimniecībā, arī Briežu dārza

centra

prezentē

apmeklējumi Pušpuru saimniecībā, kā arī ciemiņi, kuri

iepriekšējās nedēļas laikā paveikto, tādā veidā ne tikai

ierodas ar saviem priekšnesumiem un ..turpinājums 8. lpp..

iemītniekiem

un

© 2011Rugāju novada izdevums

darbiniekiem
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turpinājums no 7. lpp.. aicina tajos piedalīties arī bērnus. Būsim

labumus ēdīsim līdz pat jaunajam gadam.

priecīgi, ja kāds, kuram ir labas idejas vai piedāvājumi

Draudzība.

piektdienas bonusiem, padalīsies arī ar mums, zvanot pa

Savukārt, draugi no Francijas šajā rudenī bija

telefonu 26538388. Bērni labprāt piedalītos kādā interesantā

mums sagādājuši humānās palīdzības kravu. Esam

aktivitātē, apmeklētu kādu ievērojamu objektu vai satiktos

pateicīgi par mīksto mēbeļu atpūtas stūrīti, kuru pēc

ar radošiem cilvēkiem.

nelielas atjaunošanas, varēsim izmantot savām

Talka.

vajadzībām,

arī par

diviem atpūtas

krēsliem

Starp visiem rudens jaunumiem esam paspējuši

psihologu kabinetā un citām saimniecībā noderīgām

novākt dārzā izaudzēto ražu. 14. septembrī tika rīkota talka,

lietām. Protams, arī par drēbēm un apaviem, kurus

kas bija ļoti labi apmeklēta. Piedalījās gan darbinieki, gan

atbalsta centra bērni novalkā ļoti ātri. Priecājamies,

bērni, gan Rugāju novada domes priekšsēdētāja Rita

ka varējām padalīties arī ar Lazdukalna pagastu,

Krēmere. Tā kā darba roku bija daudz, darbs tika izdarīts,

Rugāju Sociālās aprūpes centru, Balvu pansionātu,

pirms talcinieki paspēja nogurt. Dārzā izauga bietes,

Krišjāņu pagastu. Vēsturiskas Singer šujmašīnas

burkāni, kabači, kartupeļi un dārza avenes. Saimniecības

savā īpašumā ieguva arī „Saipetnieku” saimnieki.

daļas vadītāja Sanita Brezinska spriež, ka pašaudzētos

Lai draudzība mūsu starpā!

Gribējām pateikties par atbalstu sirsnīgajai Svilānu ģimenei Lazdukalnā , čaklajiem un rūpīgajiem ritošā
sastāva vadītājiem Gunāram Melnacim Lazdukalnā un Jānim Lužam Rugājos, atsaucīgajiem Zinaidai
Feldmanei, Staņislavai Lūsai, Guntim Zaharānam, "Lizetiņu"saimniekiem.

Jaunietis drīz beigs skolu – KO TĀLĀK? Kādu
ceļu ies Rugāju novada vidusskolas
absolvents...?
Kā ir labāk - nodarboties ar to, kas tā īsti nemaz pie
sirds neiet, bet saņemt pieklājīgu algu vai strādāt darbu,
kas ļoti patīk, taču par to saņemt grašus? Ar prieku
doties uz darbu, kas vēl turklāt ir labi apmaksāts,
lielākoties ir daudzu strādājošu cilvēku sapnis. Bet vai
tiešām tas ir tik neaizsniedzams?
Pateicoties Sorosa fonda Latvijā atbalstītajam
organizācijas „ Mēs pasaulē” projektam „Vietējās
kopienas iniciatīvu un resursu centra „Skreine”
izveidošana”, Rugāju novada vidusskolā 9. septembrī
karjeras konsultantes vadībā notika Karjeras diena 9. un
12.klašu audzēkņiem sadarbībā ar „Jauniešu un vecāku
karjeras informācijas un konsultēšanas centru” JVKIKC. Skolēniem bija iespēja darboties interaktīvās
karjeras nodarbībās, kā arī izmantot ģimenes
konsultāciju. Skolēni noskatījās jauniešu uzņemtās
filmiņas par Latvijā populāru cilvēku - mūziķu, aktieru
un arī „ nopietno profesiju” pārstāvju – karjeras stāstus
un pārdomāt par veiksmes formulām, kas ir sasniegumu
pamatā. Jāteic atzinīgi vārdi par Rugāju skolēnu
ieinteresētību, darboties prieku un vēlmi izzināt sevi.
-8-

Par atbildīgu un ieinteresētu attieksmi liecina skolēnu
rakstītās atsauksmes: „Ļoti patika kopā ar klases
biedriem darboties, noteikt savus dotumus, uzzināt
derīgu informāciju, uzzināt daudzas interesantas lietas
gan pašiem par sevi, gan par saviem klases biedriem.
Gribētos turpināt šādas nodarbības! Paldies, ka
atbraucāt, lai strādātu ar mums!”
Lai sekotu līdzi situācijai un pārliecinātos par
profesijas izvēles atbalsta nepieciešamību skolēniem,
savās nodarbībās 9. un 12. klašu skolēniem regulāri
uzdodu vienus un to pašus jautājumus: Kurš no
klātesošajiem var droši apgalvot, ka ir izvēlējies savu
nākošo profesiju un zina, kur mācīsies tālāk?
Pārliecinošu „Jā” atbilžu mazais skaits sākotnēji mani
šokēja. Parasti pozitīvas atbildes sniedz 1 vai 2 skolēni
no visas klases. Pēc viena mācību gada sadarbības ar
dažādām skolām gan Rīgā, gan dažādos valsts novados,
secinājums ir viens: tik dramatiska situācija
izveidojusies tādēļ, ka skolēniem nav plaši pieejams
profesionāls karjeras atbalsts ikdienā. Jāatzīst, ka arī
Rugāju skolēnu starpā ir diezgan liela neziņa un
nepārliecinātība par to, kādu karjeras izvēli izdarīt
tuvākajā nākotnē…
26% Latvijas skolēnu pēc pamatskolas beigšanas
mācās profesionālās izglītības ...turpinājums 9.lpp..
© 2011,Rugāju novada izdevums
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..turpinājums no 8.lpp... programmās, bet 74% -

vispārējās izglītības programmās – tātad
proporcijā 1:3 (Valsts izglītības attīstības
aģentūras dati). Šī disproporcija vairākos
pētījumos tiek norādīta kā būtisks trūkums
perspektīvajam Latvijas darba tirgum nākotnē.
Sāksim visi kopā par to domāt jau šodien!
Arī vecāki var kļūt par sava bērna tuvāko
palīgu karjeras izvēlē. JV-KIKC organizē
mācību interaktīvus seminārus un konsultācijas
vecākiem ”Mans bērns izvēlas karjeru”. Īpaši
interesantas ir ģimeņu konsultācijas, kurās
nereti visi klātesošie nonāk pie jaunām
atklāsmēm. Konsultēšanas procesā vecāki
tiek mudināti izcelt sava bērna stiprās
puses, talantus un prasmes. Kā atzīst skolēni:
ir tik patīkami dzirdēt par sevi daudzas labas
lietas, kas ikdienā netiek pateiktas, jo liekas
pašas par sevi saprotamas.
Tā kā Latvijā valsts finansējums karjeras
centru izveidei skolās netiek piešķirts, tad
„glābšanas riņķi” ir projektu aktivitātes, kā
augstākminētā organizācijas „Mēs pasaulē”, ko
atbalsta Sorosa fonds Latvijā, kā arī privātas
iniciatīvas. Nesen nodibinātais „Jauniešu un
vecāku karjeras informācijas un konsultēšanas
centrs” (JV-KIKC) ir viena no „pirmajām
bezdelīgām”, kas palīdz skolēniem un viņu
vecākiem orientēties pieprasījumā pēc
noteiktām profesijām Latvijas darba tirgus
mainīgajos apstākļos, ieraudzīt savu vietu tajā
un noteikt savu piemērotību noteiktām
profesionālajām jomām. Karjeras konsultanta
resursi ir atbilstoša izglītība, plašas starpnozaru
zināšanas un specifiskas konsultēšanas

Foto: M.Orniņa, 9. klases skolēni interaktīvās karjeras nodarbībās.

metodes. Skolēnu karjeras konsultēšanas rezultātā tiek panākta
jauniešu ātrāka iekļaušanās darba tirgū un samazināts risks to
aizbraukšanai meklēt laimi un savu vietu citās valstīs.
Šā brīža dramatiskajā situācijā, kad liela daļa talantīgu un
prasmīgu jauniešu gatavojas pamest valsti, JV-KIKC misija ir
palīdzēt jaunietim ieraudzīt savu vietu Latvijā, sajusties
nozīmīgam un vajadzīgam savai valstij un visiem mums.
21.gadsimta dinamiski mainīgajos apstākļos nav bezizejas
vai strupceļa izglītības vai turpmākās profesionālās darbības
izvēlē, jo VAR izmainīt karjeras veidošanas apstākļus sev par
labu.
Paldies visiem, kas atbalstīja Karjeras dienu Rugājos: Sorosa
fonda Latvijā programmu direktorei Dr. Liesmai Osei, projekta
vadītājai Mārītei Orniņai, Rugāju novada vidusskolas direktorei
Inesei Feldmanei un, protams, visiem brīnišķīgajiem skolēniem!
Maeg. ped.Inta Lemešonoka
JV-KIKC valdes locekle, karjeras konsultante
inta.roks@gmail.com, www.jv-kikc.net

Dzejas dienas sākumskolā.
Agita Kukurāne, Rugāju novada vidusskola
Dzejas nedēļa Rugāju novada vidusskolas sākumklašu skolēniem šoruden aizritēja meklējot atbildi uz jautājumu
„Vai tu jau atradi savu dzejolīti?”.
Nedēļas gaitā skolēni dzejoļus gan lasīja un mācījās no galvas, gan attēloja kustībās, gan sacerēja tos paši. Dzejas
nedēļas noslēgumā 16. septembrī visi bērni kopā ar audzinātājām satikās kopīgā sarīkojumā. Te katra klase rādīja
savu veikumu. To nu gribēja noskatīties un noklausīties arī pats Lappušu pavēlnieks, kas kopā ar divām čaklākajām
skolas bibliotēkas lasītājām visai negaidīti ieradās skolas zālē.
1.klasīte par savu mīļāko dzejnieci atzina M.Stārasti un skandēja citiem viņas dzejoļus gan par lēnīgajiem
gliemežiem, gan veiklajiem zaķiem. 2. klase savus mīļākos dzejoļus ne tikai norunāja citiem, bet arī iemācīja tos
parādīt ar kustībām. Savukārt katrs 3. klases bērns sarīkojumā uzstājās ar savu mīļāko dzejoli …turpinājums 10. lpp..
© 2011,Rugāju novada izdevums
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..turpinājums no 9.lpp… ko bija sameklējis dažādu

dzejnieku grāmatās, norakstījis un ilustrējis to. Bet 4.
klases skolēni nedēļas gaitā bija vingrinājušies rakstīt
piecrindes un savus pirmos dzejas darbus droši lasīja
klausītājiem. Savukārt Rugāju ciema bibliotēkas
vadītāja A. Magina pastāstīja bērniem par to kā dzeju
izmanto ikdienas dzīvē‐ dažādos apsveikumos,
veltījumos. Savam vārdam veltītu pantu noklausījās
arī klātesošies Gatis, Anna un Laura. Bibliotēkas
vadītāja atvainojās, ka nevar parādīt jaunākās dzejas
grāmatas, taču reizē arī priecājās par to, jo visas
dzejas grāmatas esot ļoti pieprasītas un atrodas pie
lasītājiem. Tuvojoties sarīkojuma noslēgumam
sarosījās arī Lappušu pavēlnieks ar savām palīdzēm (8.
klases skolēni Gvido, Lauma un Santa), lai dažādos
konkursos pārbaudītu bērnu zināšanu un erudīciju
dzejas jomā. Uz atbildēm nenācās gaidīt un atbildētāji
varēja saņemt pa kādam iepriecinājumam no balvu
groziņa. Bet šķiroties Lappušu pavēlnieks visus
aicināja vēl cītīgāk apmeklēt bibliotēkas un katram
atļāva iebāzt roku savā burvju cepurē kurā bija sabēris
konfektes. Visi dalībnieki gandarīti par tikšanos devās
dienas gaitās‐ kādam atmiņā palika vēl nedzirdēts
dzejolis, kāds priecājās par skolasbiedru sacerētajām
dzejas rindām, kāds smaidīja par uzminētajām dzejoļu
mīklām. Bet Lappušu pavēlnieks meklēja tuvāku
iepazīšanos ar Danielu no 2. klases, jo viņam bija ļoti
iepaticies zēna pašsacerētais dzejolis.
Savukārt skolotājas priecājās par otrklasnieka Kalvja
spriedumu: „Es tagad zināšu ka ir tādas Dzejas
dienas,” zēns teica beidzoties pasākumam.

Foto: A.
Kukurāne
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Projekts „Labvēlīgu apstākļu un perspektīvu
radīšana jaunatnes attīstībai laukos”
Apvienojoties pieciem Rugāju un Gulbenes novadu
jauniešiem (Jānim Pušpuram, Laurim Krēmeram, Marekam
Pušpuram, Mārtiņam Pušpuram un Margitai Štālei-Krēmerei),
kas dzīvo laukos un kam rūp mūsu valsts vienmērīga attīstība
kā pilsētās, tā arī reģionos, 2010. gada februārī tika nodibināta
biedrība „Jaunatne lauku attīstībai” ar mērķi veicināt lauku
reģionu straujāku attīstību mērķtiecīgi iesaistot jaunatni lauku
attīstībā, vides kvalitātes un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšanā.
2010. gada sākumā biedrība izstrādāja un iesniedza
projektu „Labvēlīgu apstākļu un perspektīvu radīšana
jaunatnes attīstībai laukos” Eiropas Savienības Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta
projektu iesnieguma 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 partnerība attīstības stratēģijas rīcībā
„Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras
izveide.”
Biedrības izstrādātais projekts guva atbalstu un šobrīd
ir pilnībā realizēts- projekta ietvaros ir iegādātas mēbeles
(krēsli) un aprīkojums semināriem (projektors, ekrāns,
skaļruņi, portatīvais dators un foto kamera), līdz ar to
izveidojot pulcēšanās vietu (Rugāju novada, Rugāju pagasta
„Rūķīšos 1”) jauniem un aktīviem cilvēkiem, kas vēlas
kvalitatīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties
sabiedriskajās aktivitātēs, izglītoties vai nodarboties ar
labdarību. Tā kā Rugājos ļoti veiksmīgi darbojas jauniešu
centrs skolas vecuma jaunatnei, tad mūsu mērķis ir pulcēt
kopā lielākoties jauniešus, kas jau ir beiguši vidusskolu, taču
esam arī atvērti ikvienam novada iedzīvotājam neatkarīgi no
vecuma, jo tikai mēs paši varam radīt interesantāku un
kvalitatīvāku dzīvi laukos.
Projekta kopējās izmaksas ir 2419.12 LVL, piešķirtais
publiskais finansējums- 2177.21 LVL, atlikušo daļu sedzām
no saviem līdzekļiem.
Aicinām visus aktīvus jauniešus un tos, kuri jūtas
jauni, iesaistīties biedrības kopīgajās aktivitātēs, kas ar jaunu
sparu atsāksies oktobrī! Pievienojieties mūsu domubiedru
grupai www.draugiem.lv! Sīkāku informāciju var saņemt pa
tālruņiem:
29197821 (Margita), 29482176 (Jānis)
Margita Štāle-Krēmere,
biedrība „Jaunatne lauku attīstībai”
© 2011,Rugāju novada izdevums
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Treniņu grafiks 2011./2012. mācību gadam
Lauris Krēmers, sporta nama vadītājs
Diena

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1. 9.00-9.40

9. kl.

6. kl.

5. kl.

-

5. kl.

2. 9.50-10.30

7. kl.

10. kl.

12. kl.

12. kl.

11. kl.

3. 10.40-11.20

4. kl.

5. kl.

11. kl.

-

4. kl.

4. 11.40-12.20

3. kl.

1. kl.

8. kl.

11. kl.

1. kl.

5. 12.35-13.15

2. kl.

3. kl.

12. kl.

2. kl.

6. kl.

6. 13.25- 14.05

12. kl.

8. kl

7. kl.

10. kl.

10. kl.

Koriģējošā
vingrošana

MT-1 basketbols
14.10-15.30

Koriģējošā
vingrošana

MT-5 basketbols
15.40-17.20

MT-5 basketbols
15.00-16.20

Vieglatlētika
15.00-16.20

MT-1 basketbols
14.10-15.30

Vieglatlētika
16.30-18.30
(svari)

Vieglatlētika
16.30-18.30

MT-6 basketbols
16.30-17.50

MT-5 basketbols
15.40-17.00

MT-6 basketbols
17.30-19.30

Rasas pērles
18.30-19.30

MT-7 basketbols
18.00-20.00

MT-6 basketbols
17.10-19.10

MT-7 basketbols
19.30-21.30

Volejbols pieaugušie Basketbols
MT-7 basketbols
pieaugušie
19.30-21.30
19.20-21.20
20.00-21.30

Laiks

7. 14.15- 14.55

MT-1 basketbols
15.00- 16.20
MT-5 basketbols
16.30-18.10
Vieglatlētika
18.20-20.00

Volejbols jaunieši
18.20-19.40

Basketbols pieaugušie
20.00-21.30

9. kl.

Trenažieru zāles apmeklējuma laiks darba dienās no plkst. 18.00 līdz 21.00
Pavisam nedroši un bikli
Mēs Jūsu klasē ienācām,
Bet tas tik ilga īsu mirkli,
Jo jutāt to un nācāt klāt.

Tikaiņu bibliotēkā realizēts projekts „Tikaiņu
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana
ciema bibliotēkā”
Inese Kočāne,
bibliotēkas vadītāja
2011. gada sākumā Tikaiņu bibliotēkā tika veikts remonts divās telpās lasītavā un bērnu istabā. Mēbeles lasītavai bija nolietotas, trūka krēslu. Lai iekārtotu
telpas ar jaunām mēbelēm un iegādātos aprīkojumu lasītavai, tika izstrādāts un
iesniegts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
atklātā LEADER projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Projekts tika atbalstīts un tā realizācijas rezultātā tika iegādāti divi lasītavas galdi,
sešpadsmit krēsli, žurnālu galdiņš un divi klubkrēsli. Lasītavā aprīkota ar
televizoru, mūzikas centru, portatīvo datoru, DVD atskaņotāju un austiņām, kas
ļaus papildināt pakalpojumu klāstu bibliotēkas apmeklētājiem. Iegādāts arī
fotoaparāts. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1525 latus ar PVN. Attiecināmās
izmaksas sastāda 1250 latus. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA
par šī projekta realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – 1125 latus.
Pēc projekta realizācijas bibliotēkas telpas kļuvušas mājīgākas, palielinājies vietu
skaits lasītavā. Apmeklētājiem ir iespēja skatīties televizoru – Latvijas televīzijas
raidījumus, paklausīties mūziku, lasīt avīzes un žurnālus. Apmeklējot bibliotēku var
ņemt līdzi bērnus, kuri var spēlēties bērnu rotaļu istabā.
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Jums uzticēja mūsu senči
To, kas līdz skolai lolots, rāts,
Par mūsu otro mammu kļuvāt,
Un pārbaudījāt ko kurš māk.
Mūs iemācījāt lasīt, rakstīt,
Kā skaitļus atņemt, kā likt klāt,
Un, ja kas reizēm nesanāca,
Jūs nesteidzāties tūlīt rāt.
Kaut paaugāmies mazliet lieli,
Mēs mīlam pie Jums piestaigāt,
Un tagad, kad mēs skolu
beidzam,
Jums lūdzam- atļaut ciemos
nākt.
(Aija Celma)
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Brīvpusdienas novada skolās
Novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju par
to, ka dažiem vecākiem nav saprotams domes
2011.gada 19.augusta sēdē (protokols Nr.15,1.&)
pieņemtais lēmums par brīvpusdienu piešķiršanu
novada skolu skolēniem.
Dome līdz šā gada 31.decembrim ir piešķīrusi
brīvpusdienas abu novada vispārizglītojošo skolu 2.12.klašu skolēniem. Tiesa gan, jau ar oktobri
brīvpusdienu izmaksas pašvaldība segs tikai tiem
skolēniem, kuri sekmīgi mācīsies un kuriem nebūs
neattaisnotu mācību stundu kavējumu. 1.klašu skolēnu
bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai pašvaldība
saņem valsts finansējumu.
Attiecībā uz bērniem pirmsskolas grupās, tajā
skaitā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupās, joprojām
ir spēkā novada domes 2009.gada septembra lēmums,
ar kuru bērni tiek atbrīvoti no maksas par pusdienām,
ja viņu vecāki ir sagādājuši pārtikas grozu. Par
pārējām ēdienreizēm vecākiem ir jāmaksā. Šis lēmums
tika pieņemts, attiecīgo jautājumu domes sēdē skatot
pēc vecāku ierosinājuma un argumentācijas – pārtikas
groza cena ir krietni mazāka nekā maksa par
pusdienām.
Pašvaldībai bērnu uzturēšana pirmsskolas
grupās gadā vidēji izmaksā 34 000 latu. Tā ir
pietiekami iespaidīga naudas summa, lai pašvaldība
Pašdarbības kolektīvu aktivitātes

Ar oktobra mēnesi sākas jauna pašdarbības
kolektīvu darba sezona. Neapšaubāmi arvien
tuvāk ir tas laiks, kad atkal ausim kājas uz
Latvijas Dziesmu un Deju svētkiem 2013.gadā. Tāpēc, jau šī darba sezona būs
īpaši atbildīga, jo tiks precizēts dziesmu un
deju svētku repertuārs un veiktas iestrādes
tā sagatavošanā. Interesenti, esiet laipni
aicināti piebiedroties pašdarbības kolektīvos
- gan kā dziedātāji, gan dejotāji, ikviens ,
kurš apzinās savu dziedāt un dejot vēlmi un
prasmi.
28.oktobrī Rugāju jauktajam korim ,
kopš to vada diriģents Pēteris Sudarovs
svinēsim
50.gadu
jubileju.
Uz
šo
pasākumu –Rugāju tautas namā esiet
aicināts ikviens dziedātājs, kurš jebkad
dziedājis Rugāju jauktajā korī. Lai satikšanās
prieks un piederības sajūta aicina visus
pabūt kādu brīdi kopā. Protams, būs
koncerts, uz kuru aicināti visi kam tuva ir
kordziesma. Sīkāka informācija pie Kultūras
nodaļas vadītājas G.Grigānes, tālr.27801493
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sagaidītu bērnu vecāku līdzdarbošanos. Tas nozīmē – sava
bērna pārtikas grozā jāieliek noteikts daudzums dažādu
dārzeņu, augļu, ogu, ko vecāki izvēlas pēc savām
iespējām.
Par konkrēta pārtikas groza satura iespējām vecāki
var iepazīsties, sazinoties ar pirmsskolas bērnu grupu
skolotājām, kā arī informāciju par bērnu ēdināšanas
jautājumiem var saņemt: 26435674 – Eduards
Stalidzāns, Eglaines pamatskolas direktors, 26544328
– Ilze Dobrovoļska, Rugāju novada vidusskolas
direktores vietniece pirmsskolas izglītības jomā.
Lai palielinātu svaigu augļu patēriņu skolēnu
uzturā, nodrošinot tos bez maksas, skolas arī šinī mācību
gadā iesaistīsies Eiropas Savienības atbalsta programmā
„Skolas auglis”. Tās ietvaros 1.-9.klašu skolēni noteiktā
laika periodā saņems ābolus, kurus piegādās vietējā
zemnieku saimniecība „Upmala”.
Pēc vecāku ierosinājuma pašvaldība plāno, ka ar
nākošo mācību gadu pārtikas grozu varētu noteikt arī 2.12.klašu skolēnu vecākiem. Bet šoruden skolu vadība un
pašvaldība aicina izglītojamo ģimenes sagādāt vienu
kilogramu dzērveņu katram bērnam. Šim mērķim ir
noteikta Talkas diena – 7.oktobris.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Biruta Berkolde

Sirsnīgi sveicam starpnovadu
konkursa „Gada skolotājs 2011”
Rugāju novada laureātes!
Ar patiesu prieku un lepnumu
pievienojamies skolu pedagogu kolektīvu
pamatojumam, ar kādu par starpnovadu
konkursa „Gada skolotājs 2011” Rugāju
novada laureātēm atzītas
Rugāju novada vidusskolas direktores
vietniece izglītības jomā Iveta Arelkeviča –
par radošu un inovatīvu pedagoģisko
darbību skolas tēla popularizēšanā un
novada izglītības sistēmas pilnveidē
Eglaines pamatskolas skolotāja Violeta
Dokāne – par kvalitatīvu, mērķtiecīgu un
neatlaidīgu darbu ar skolēniem un labiem
sasniegumiem starpnovadu skolēnu sporta
spēlēs
Rugāju novada dome
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