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Rugāju novada izglītības iestādes gatavas 
jaunajam mācību gadam 

Ciemojoties Rugāju novada Eglaines pamastskolā, sastapām topošos 9.klases 
skolēnus, kuri pastāstīja, ka gatavojas Zinību dienas svinīgajam pasākumam un 
raksta scenāriju, lai viss noritētu raiti. 

Pie Rugāju novada Eglaines pamatskolas ir uzstādīti soliņi, uz kuriem gan skolēni, 
gan skolotāji varēs kavēt laiku brīvajos brīžos. Jāpiebilst, ka soliņi ir vecāku dāva-
na 2016. mācību gada 9.klases absolventiem. 

Tam, ka jaunajam mācību gadam ir gatavi vieni no mazākajiem novada izglītības 
iestāžu audzēkņiem, liecina arī pirmsskolas grupiņas “Mārītes“ iekārtotā un 
sapostā telpa. 

Arī Rugāju novada vidusskolas 1. klases skolēnus jau gaida mācību grāmatas un 
darba burtnīcas. Rugāju novada vidusskolā ceļu zinību kalnā šogad uzsāks 16 
skolēni, bet Rugāju novada Eglaines pamatskolā 8 zinātkāri pirmklasnieki. 

    26. augustā Rugāju novada 
izglītības iestādes uzņēma 
Rugāju novada domes pārstāv-
jus un deputātus, lai parādītu, 
kādi darbi ir paveikti vasarā, 
gatavojoties jaunajam mācību 

cēlienam. Ciemojoties Rugā-
ju novada Eglaines pamat-
skola, tikām iepazīstināti ar 
nozīmīgiem remontdarbiem 
klašu telpās. Tā, piemēram, 
4.klases skolēnus sagaida 

patīkams pārsteigums, jo 
klasē ir veikts kosmētiskais 
remonts un iegādātas jaunas 
mēbeles. Savukārt Rugāju no-
vada vidusskolā skaistas pār-
maiņas piedzīvojis latviešu

valodas kabinets, kurā veikti 
remontdarbi. Rugāju novada 
izglītības iestāžu darbinieki 
ir patiešām centušies, lai jau-
najā mācību gadā, sagaidot 
skolēnus, gan kabineti, gan 

pārējās telpas būtu darba 
kārtībā. Skolēnus ir gatavi 
uzņemt arī Rugāju     novada     
Jauniešu iniciatīvu un interešu 
centri, bibliotēkas un Rugāju 
sporta centrs. 
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Sveicināti,  Jūsmājās, 
augustā!

   Aizrit augusta otrā puse, dīvaina šo -
gad  vasara, kas uzlikusi īstus pār-
baudījumus lauksaimniekiem. Nav 
daudz vasaru, kad siens mājlopiem tiek 
vākts reizē ar labības pļauju. Cerēsim, 
ka lietavas mitēsies un  izaugušo labī-
bu, vēl daudz maz kvalitatīvu, varēs 
novākt.
   Pašlaik valstī daudz runā par pien-
saimniecības nozari. Vairākkārt, no 
nozares speciālistiem, esmu dzirdēju-
si, ka ir jāiztur šis grūtais periods, jo 
pasaulē jau ir vietas, kur valstis, kas 
ir lielražotājas, klimata izmaiņu dēļ, 
nevarēs nodarboties ar piensaimniecī-
bu. Piemēram, Jaunzēlande, kur ūdens 
resursu trūkums liedz darboties šajā 
jomā.
   Vasaras mēneši ir ātri aizsteigušies. 
Laika apstākļu dēļ, lai arī nedaudz 
iekavējušies,  bet darbu pabeigšanai tu-
vojas vidusskolas virtuves renovācijas 
darbi. Kā pirmās telpas, jaunā mācību 
gada sākumā, lietošanai tiks nodotas 
virtuve un ēdamzāle. Atlikušie  darbi 
ēkā turpināsies līdz oktobrim, un tad 
Jauniešu centrs varēs svinēt jurģus un 
iekārtoties jaunajās telpās.
   Vasaras garumā notika  divas jauno 
basketbolistu nometnes no  A. Kraukļa 
VEF skolas. Tā kā uz nometni Rugājos 
dodas jaunieši no Rīgas, daudzu gadu 
garumā,  šīs skolas  vadība  atzinīgi 
novērtējusi mūsu  novadu, infrastruk-
tūru - Sporta centru un stadionu, ko 
varam izmantot ne tikai paši, bet arī 
piedāvāt citiem sportistiem.
    Mūsu  novada 20 jaunieši, otro gadu 
pēc kārtas, izmantoja pašvaldības 
piedāvāto  iespēju strādāt vasarā. Lai 
arī  nodarbinātības pasākums katram 
ilga tikai divas nedēļas, tomēr tā ir 
katra paša nopelnīta nauda, un visi 
jaunieši veiksmīgi tika ar uzdotajiem 
pienākumiem  galā. Arī mēs priecā-
jamies un sakām  paldies  par    darbi -
ņiem, kas paveikti  ar  jauniešu palīdzī-
bu.
   Sākot ar augustu, novada iedzīvotā-
jiem ir radusies iespēja, tepat Rugājos, 
zobārstniecības kabinetā,  apmeklēt 
zobu higiēnistu. Ceram uz jūsu at-
saucību, lai vienu dienu mēnesī, 

dakterītei būtu apmeklētāji. Tā kā 
gads ir jau otrajā pusē, tad šobrīd 
nevaram no valsts pieprasīt kvo-
tas pēc  higiēnista pakalpojumiem 
jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, 
to varēsim darīt tikai  nākamajam 
gadam sākoties.
    Gribu atgādināt, ka joprojām 
pašvaldībā var saņemt Valsts 
vienoto pašvaldības klientu ap-
kalpošanas centra pakalpojumus 
(VVPKAC), kurā ar speciālista 
palīdzību, var rast atbildes uz ne-
skaidriem jautājumiem un iesniegt 
dokumentus valsts iestādēm.
     Tā kā tuvojas jaunā mācību gada 
sākums, tad augusta nogalē, kopā 
ar  deputātiem   devāmies   izbrau-
kumā uz novada izglītības 
iestādēm, lai iepazītos  ar skolu ga-
tavību darbam.
    Ir atremontēti atsevišķi darba 
kabineti vidusskolā un pamatskolā. 
Augusta sēdē deputāti nolēma 
piešķirt finansējumu pagarinātās 
dienas grupas skolotājiem, ko no 
1.septembra nesaņemsim no valsts, 
paaugstināt     atalgojumu    pirms-
skolas  pedagogiem.
    Sākoties jaunajam mācību gad-
am, nekādas izmaiņas attiecībā 
uz skolēniem un vecākiem nav 
paredzētas. Tāpat turpināsim ap-
maksāt brīvpusdienas skolēniem, 
bet kancelejas piederumiem no-
teikto atmaksu var saņemt līdz 
oktobrim,  sociālajā    dienestā 
iesniedzot attaisnojuma dokumen-
tus.
Lietainie laika apstākļi iekavējuši 
darbus uz ceļiem, ceram, ka sep-
tembrī varēsim paspēt izdarīt dar-
bus, ko esam plānojuši.
    Vēlu   visiem  izdošanos   un 
veiksmi augusta nogalē! Lai izdo-
das novākt izaudzēto ražu un pie-
pildīt apcirkņus un pagrabus!
     Skolēniem un skolēnu vecākiem 
panākumus, izturību visam mācību 
gadam!

      Uz tikšanos, 
     septembrī!

 Rugāju novada domes 
priekšsēdētāja

Sandra Kapteine 

Rugāju novada domes 2016. gada 18. augusta 
sēdē pieņemtie lēmumi

Apstiprināja Rugāju novada pašvaldības noteikumus Nr.3/2016 „Par valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Rugāju novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs”.

Nolēma piešķirt, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 008 0034 
– 6.6 ha kopplatībā, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 
008 0391, nosaukumu ,,Helēnas”.

Nolēma piešķirt, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 019 0006 
– 8.0 ha kopplatībā, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 
019 0123, nosaukumu ,,Plūmītes”.

Apstiprināja SIA ,,Lauku zemju inženieri”, izstrādāto zemes ierīcības projek-
tu nekustamajam īpašumam „Medulāji”, kadastra apzīmējums 3874 004 0173, 
Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

Nolēma atzīt par spēku zaudējušu Rugāju novada pašvaldības 2010.gada 19.jan-
vāra iekšējo normatīvo aktu „Rugāju novada domes Attīstības  un plānošanas 
nodaļas nolikums” un apstiprināt Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas 
nodaļas nolikumu.

Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu „Daigas” ar kadastra apzīmējumu 3864 
010 0198 – 9.77 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. Ap-
stiprināt nekustamā īpašuma „Daigas” nosacīto cenu EUR 7 795,57 (septiņi tūk-
stoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro un 57 centi).

Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu „Mežārītes” ar kadastra apzīmējumu 
3874 011 0198 – 5,93 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mežārītes” nosacīto cenu EUR 5 183,64 (pieci 
tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro un 64 centi).

Nolēma piešķirt Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei ik-
gadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra nedēļas no 19.09.2016. 
līdz 02.10.2016. (ieskaitot) par darba periodu no 18.06.2016. līdz 17.06.2017.

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

 Piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai  
 piekritīgo zemes gabalu
Rugāju novada dome piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai piekritī-
go zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu: 3874 012 0254 – 7.5 ha platībā 
(Rugāju novada, Rugāju pagastā).

Par zemes gabala nomnieku var kļūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, 
kas iesniegusi iesniegumu par zemes gabala nomu. Ja pieteiksies vairāki 
pretendenti uz vienu zemes gabalu, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Informācijai: Nekustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova (Mob. tālr. 
27803039), vai griezties Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāju 
novads, Rugāju pagasts).

  Sākot ar augustu, Rugāju
  pašvaldības zobārstniecības 
  kabinetā (Liepu iela 4, Rugāju novads, Rugāju
  pagasts), darbu uzsākusi zobu higiēniste 
  EVIJA SAPOŽKOVA.
 
  Darba laiks: trešdienās – 09:00 – 17:00  (pēc iepriekšēja pieraksta)
  Tālrunis pierakstam: +371 26318099
  Cenas pieaugušajiem: 20,00 – 30,00 EUR, 
                        bērniem: 7,00 – 20,00 EUR

  Interviju ar Eviju Sapožkovu lasiet 5. lpp. 
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Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru novadu 
nozīmes attīstības centros sniegto pakalpojumu klāsts

  Institūcija   Pakalpojums
  Lauku atbalsta dienests   Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas 

  pakalpojumu izmantošanā.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
(VPVKAC) izveide novadu nozīmes attīstības centros ir uzsākta 
jau 2015. gadā. Tie darbojas sadarbībā ar pašvaldībām un no-
drošina klientiem gan pašvaldību pakalpojumus (kā līdz šim), 

gan noteiktus valsts pakalpojumus. VPVKAC darbu koordinē Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sadarbībā ar iestādēm 
arī  Rugāju un Benislavas klientu apkalpošanas centri sniedz  dažādus 
pakalpojumus.

  Nodarbinātības valsts 
 aģentūra

  Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
  1. CV un vakanču reģistrēšana.

  6. Karjeras pakalpojumi.
  7. Apmācību monitorings.
  8. Darba tirgus prognozes.

  5. Profilēšana.
  4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
  3. Informatīvās dienas e-versija.
  2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.

  Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
  1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.

  11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.

  1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
  Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

  13. Šengenas vīzas pieteikums.
  14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.

  9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
  10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.

  5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā.
  6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
  7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi. 
  8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

  12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē.

  4. Manā īpašumā deklarētās personas.
  3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
  2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

  Pilsonības un migrācijas 
  lietu pārvalde

  1. Iesniegumu pieņemšana par:
  2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

  1. Apbedīšanas pabalsts.
  Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
  3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.
  2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
  1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.
  1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
  1.1. Algas nodokļa grāmatiņu.

  Uzņēmumu reģistrs

  Valsts ieņēmumu 
  dienests

  2. Bezdarbnieka pabalsts.
  3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
  4. Bērna kopšanas pabalsts.
  5. Bērna piedzimšanas pabalsts.
  6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
  7. Ģimenes valsts pabalsts.
  8. Invaliditātes pensija.
  9. Maternitātes pabalsts.
  10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
  11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.
  12. Paternitātes pabalsts.
  13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
  14. Slimības pabalsts.
  15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa.
  16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle.

  29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.
  28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli.

  27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma  
              plāna maiņu.

  26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts.
  25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.
  24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
  23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
  22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
  21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam).
  20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.
  19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
  18. Vecāku pabalsts.
  17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

 Valsts sociālās 
  apdrošināšanas  
  aģentūra
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  30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.
  31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.

  13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums).

  8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā.

  3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū.

  1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas
              sistēmā.

  6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums).

  9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā.

  12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums).

  17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu.
  16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums).
  15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums).
  14. Kadastra informācija mantojuma lietai.

  4. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves 
              deklarācijas pamata.

  2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem.

  34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.
  33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
  32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pār-

  Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

  11.       „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv 
              (e-pakalpojums).

  10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu 
              (pieejams e-pakalpojums).

  7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav 
               kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums).

  5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

  18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs).
  19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata.

  1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

  1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

  9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.

  5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.
  6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.

  2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.

  Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

  8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem 
                saņemšana.

  4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

  4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

  Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

  3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

  10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.

  7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

  2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.

  3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

  32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana 
                (e-pakalpojums).

  31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
  30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums).
  29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
  28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpo-
  27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums).
  26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums).
  25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.
  24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana.
  23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums).
  22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.
  21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums).
  20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva.

  Valsts zemes dienests

  Valsts darba inspekcija

  Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
  1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana.
  2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā.
  3. Darbavietas higiēniskais raksturojums.
  4. Ziņojums par arodslimības gadījumu.
  5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.
  6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba 
                inspekcijas kompetences jomā.
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Veselīgs smaids ir lieliska personīgā bagātība. Tam 
piekrīt arī EVIJA SAPOŽKOVA, kura, sākot ar au-
gustu, Rugājos sniegs zobu higiēnista pakalpojumus. 

LAUZT STEREOTIPUS 

Kāda ir būtiskākā atšķirī-
ba starp zobārsta un 
higiēnista pienākumiem? 
Pirms zobu higiēnista pro-
fesijas apgūšanas jau ļoti 
precīzi zināju, ka vēlos 
strādāt pretēji zobārsta 
profesijai. Atšķirība bija 
skaidra, jo iepriekš astoņus 
gadus tiku strādājusi par 
zobārsta asistentu un pa-
vadījusi garas dienas kopā 
ar zobārstiem un viņu pa-
cientiem. Tas ir ļoti smags 
darbs un liela atbildība, kas 
gulstas uz ārsta pleciem. 
Viņu lauks ir daudz plašāks 
un ne velti daudzi zobārs-
ti mēdz specializēties kādā 
virzienā, piemēram, estētis-
kajā vai terapeitiskajā. Lai 
vai kā, zobārsti ir ārsti un 
viņi   ārstē   jeb   novērš     jau 
esošās problēmas mutes do-
bumā. 

Bet bieži var dzirdēt cil-
vēkus sakām (arī mani): 
“Man bail no zobārsta”! 
Citreiz domāju, ka tas vēl 
ir tāds padomju laika ste-
reotips, jo tad bija tikai 
zobārsti, higiēnistu nebija. 
Gāji tikai tad, kad jau sāka 
sāpēt. Aizgāji - izrāva vai 
saplombēja zobu un viss. 
Un   ja   vēl   sāpēja, tad 
vairs iet   negribās,   tu   vēl 
pasaki citiem, kā sāp un cik 
tas ir nepatīkami,  un tā ro-
das bailes no zobārsta. Tas 
stereotips būtu jālauž. Ļoti 
bieži kabinetā ienāk cil-
vēki ar frāzi: “Vispār man 
ir ļoti bail no zobārstiem.” 
Un es saku: “Cik labi, ka es 
neesmu zobārsts!” (smejas)

Zobu higiēnisti vairāk 
koncentrējas uz profilak-
ses veikšanu? 
Tieši tā.  Higiēnists  veic 
visus iespējamos pasāku-
mus, lai pacients nenonāktu 

zobārsta krēslā. Protams, 
mēs veicam arī ārstēšanu, 
taču tās ir galvenokārt sma-
ganu un periodonta audu 
(zobu aptverošie mīkstie 
audi un kauls) problēmu 
novēršana. Zobu higiēnists 
noņem no zobiem to, ko 
pacientam nav izdevies 
noņemt   mājās   un      pie- 
meklē labāko veidu katram 
pacientam mutes aprūpei 
mājas apstākļos. 

Zobu higiēnista profesija 
nesen nosvinēja 100 gadu 
jubileju! 
Jā, kopš tā ir pasaulē, ir 
apritējuši 100 gadi, bet 
Latvijā tā ir tikai 20 gadus. 

Cik  bieži   ieteicams   ap -
meklēt zobu higiēnistu? 
Higiēnists jāapmeklē rei-
zi pusgadā. Bet jāskatās ir 
individuāli, citam varbūt 
jānāk jau pēc trīs mēne- 
šiem. 30% darba ir kabi-
netā, 70% darba ir mājās. 
Tad man ir ļoti jācenšas 
motivēt, lai mājās arī tiktu 
darīts viss, kas ir norādīts. 
Arī topošie klienti, izlasot 
šo interviju, jau zinās, ka 
atnākot pie manis, būs ie-
dota lapa ar to, kas ir jādara 
mājās, kad ir jāatnāk vēl-
reiz. 

Strādājat     gan   ar     
bērniem,   gan   ar  pieau-
gušajiem. Kā bērni ņem 
vērā ieteikumus par zobu 
higiēnas ievērošanu? 
Tie bērni, kuri ir atves-
ti uz higiēnu, lielākoties 
ir vieglāk motivējami 
nekā pieaugušie, kuriem, 
savukārt, ir jau nostabi-
lizējušies paradumi un tos 
lauzt ir daudz grūtāk. Man 
patīk strādāt ar bērniem, 
man pašai ir maza meitiņa 
un viņa ir perfekts pacients 
(smejas). 

DODIET MAN IESPĒJU!

Jums ir liela zināšanu bagāža.
Varbūt no malas tas izskatās inte-
resanti un daudz, bet tā ir visiem 
mediķiem. Man patīk teiciens “Tu 
patiesībā   nezini, cik daudz tu 
nezini, kamēr neesi to iemācījies”.  
Medicīnā ir jābūt tādam ļoti žirg-
tam uz visām jaunajām lietām, jo 
tu noteikti kaut ko palaid garām.  
Arī es nespēju izsekot līdzi pilnīgi 
visām jaunajām lietām, bet palīdz 
tas, ka es darbojos Latvijas Zobu 
Higiēnistu Asociācijas Valdē, 
mēs sadarbojamies ar daudzām 
kompānijām, organizējam lekci-
jas. Pozitīvi ir tas, ka man lekcijas 
ir ne tikai jāapmeklē, bet arī jāga -
tavo,  kas   liek   noteikti   meklēt 
arvien jaunu informāciju.

Zobu higiēnista profesiju esat 
apguvusi Londonā. 
Pēc vidusskolas daudziem ir tā, 
ka vecāki grib, lai bērns kļūst par 
juristu, ekonomistu. Es arī skatījos 
seriālu par advokāti Aliju Makbī-
lu, viņa tur tā skaisti uzvalciņā dar-
bojās, domāju – arī būšu advokāte. 
Bija labas  sekmes  un    pēc  vidus-
skolas tiku budžeta grupā juridis-
kajā fakultātē, Policijas akadēmijā. 
Nomācījos tur gadu un sapratu, ka   
tas    nav    piemērots.   Zuda    in-
terese par mācībām kopumā, tomēr 
vēl gadu nomācījos ekonomistos. 
Lai gan ar matemātiku man viss 
ir kārtībā, tomēr sapratu, ka gribu 
kaut ko citu. 

Tad radās izdevība doties uz  
Angliju?
Jā, un to arī darīju. Vairāk ar mērķi 
saprast, ko gribu darīt. Taču pagā-
ja ļoti ilgs laiks, kamēr nonācu 
līdz domai, ka dzīvi gribu saistīt 
ar medicīnu. It sevišķi Anglijā, jo 
no sākuma valoda bija jāapgūst, 
tad, protams, sava vieta jāizcīna. 
Strādāju visur kur vien gadījās, 
kaut vai tikai tāpēc, lai izdzīvotu. 

Kā   nonācāt   līdz pirmās 
pieredzes iegūšanai zobārst-
niecībā? 
Būtībā ar mani ir tā – ja es kaut ko 
gribu, ja man kaut kā trūkst, es eju, 
meklēju un atrodu vietu. Piezvanī-
ju un vienkārši pieteicos klīnikā. 
Viņi man prasīja: ”Ko tu pie mums 
darīsi ar juridiskajām, ekonomista 
zināšanām? Ko tu darīsi medicīnā? 
Bet es teicu, nu iedodiet man iespē-
ju, tad jau redzēsim! (smaida) Man 
bija ļoti labs boss. Viņš vienmēr 
teica: “Neuztraucies, par to, ka 
strādāsi pie manis, es vienmēr sa-
pratīšu, ka domās esi jau kaut kur 
citur. Vienmēr dzīvo ar vienu kāju 
ārā no šīm durvīm, domā tālāk uz 
priekšu. Viņš mani ļoti pamudināja 
darīt ko tālāk, mācīties, iegūt serti-
fikātus, pilnveidoties. 

TUVĀK AUSTRUM -
VIDZEMEI
Kura vietu Latvijā saucat par 
savu dzīvesvietu? 

Mēģinām iedzīvoties Gulbenē.       
Esmu     dzimusi   rīdziniece, 
bet vecvecāki dzīvoja Gul-
benē. Arī    dzīvesbiedrs   ir  
no  Alūksnes. Gribējām tuvāk 
austrumvidzemei, abām mam-
mām. Tā sanāca – no Rīgas 
uz Angliju, no Anglijas uz 
Rīgu un no Rīgas uz Gulbeni. 
Tā vieta ir mana miera osta. 
Izbraukāju reģionus, kuros 
strādāju un atgriežos mājās. 

Kuros reģionos piedāvājat  
zobu higiēnista pakalpoju-
mus? 
Braucu uz Rēzekni, Jēkabpili, 
Cesvaini un tagad arī uz Rugā-
jiem. 

Kāpēc izvēlējāties Rugāju 
novadu? 
Draugi un paziņas Gulbenē, 
pajautājot, kur es strādāju, ir 
pārsteigti, ka braukāju tik tālu. 
Tad sāku domāt, ka   vajag 
meklēt kaut ko tuvāk. Skatījos 
internetā un atradu informāci-
ju, ka pie jums ir ģimenes ārsta 
prakse un arī zobārstniecības 
kabinets. Pakonsultējos ar 
dakterītēm  un    viņas   mani      
arī iedrošināja  pamēģināt.   
Piezvanīju priekšsēdētājai un 
pajautāju vai varu strādāt un 
viņa piekrita. (smaida)

Kā redzat sevi šeit – sa-
darbībā ar Rugāju novada 
iedzīvotājiem? 
Man ļoti patīk strādāt novados. 
Man patīk strādāt mazpilsētās. 
Es iegūstu daudz noderīgas 
informācijas. Es pacientiem 
izstāstu to, kas katram ir va-
jadzīgs. Savukārt, man kāda 
paciente izstāsta, kā puķes 
labāk audzēt, kur var labāku 
medu nopirkt. Pastāsta, ka pie 
viņiem šodien foršs koncerts. 
Es jau arī esmu tikai cilvēks, 
man patīk redzēt un apskatīties 
vietas, un parunāties ar cilvē  -
kiem. Tas ir ļoti patīkami, ka 
vari iemantot sava veida uz-
ticību.

Ko   jūs   teiktu    avīzes 
lasītājiem, lai iedrošinātu 
doties pie jums vizītē? 
Bērniem nevajadzētu teikt, ka 
higiēnists jau neko nedarīs. 
Ieteicams izskaidrot, ko tieši 
viņš darīs un nepielietot vār-
du “nesāpēs”, jo tam parasti ir 
pretēja reakcija. Higiēnists jau 
mēģina panākt, lai  zobos    ne-
rodas caurumi, nevis plombē, 
urbj vai rauj, bet notīra. Tas 
nav sāpīgi, varbūt dažkārt 
nepatīkami, jo tiek pielietots 
auksts ūdens, gaiss, atsūcējs.
Higiēnistam Latvijā pat nav 
tiesību “spricēt” . Parasti zobu 
higiēnista    apmeklējums  
beidzas ar garšīgu zobu vita-
mīnu – gēla uzklāšanu. 

Teksts: Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva 

VESELĪGS SMAIDS IR 
LIELISKA PERSONĪGĀ 

BAGĀTĪBA. SMAIDS VAR 
BŪT LIETDERĪGS NE 

VIEN SASKARSMĒ AR 
CILVĒKIEM, KARJERAS 
UN ATTIECĪBU VEIDO-
ŠANĀ, BET TAM IR ARĪ 
CITAS – PRAKTISKĀS 

PUSES. ZOBI MŪSU 
DZĪVĒ SPĒLĒ ĻOTI 

NOZĪMĪGU LOMU. TIE 
PALĪDZ SAKOŠĻĀT UN 

SAGREMOT BARĪBU, TIE 
PALĪDZ SARUNĀTIES UN 
SKAIDRI IZTEIKTIES, TIE 

PIEŠĶIR SEJAI 
FORMU. ŠO IEMESLU 

DĒĻ IR SVARĪGI SNIEGT 
MUTES DOBUMA 

VESELĪBAI LABĀKO 
APRŪPI.

CIENĪJAMIE RUGĀJU 
IEDZĪVOTĀJI UN VIESI!

 
AICINĀM IKVIENU 
APMEKLĒT ZOBU 

HIGIĒNISTU 
PAŠVALDĪBAS 

ZOBĀRSTNIECĪBAS 
KABINETĀ! 

ŠEIT JUMS BŪS IESPĒJA 
NE VIEN SAŅEMT 

REGULĀRU MUTES 
DOBUMA HIGIĒNU, BET 
ARĪ APRUNĀTIES PAR 

INDIVIDUĀLĀM 
VAJADZĪBĀM UN 

IESPĒJĀM, LAI ZOBI 
BŪTU TĪRI, VESELI UN 

SKAISTI! KABINETĀ BŪS 
IESPĒJA ARĪ IEGĀDĀTIES 
PROFESIONĀLUS MUTES 
KOPŠANAS LĪDZEKĻUS. 

TUVOJAS SEPTEMBRIS – 
ZINĪBU UN DARBA 
MĒNESIS! IKVIENS 

BĒRNS UN VIŅA VECĀKS 
IR AICINĀTI APMEKLĒT 

ZOBU HIGIĒNISTU, 
LAI UZZINĀTU KO JAUNU 

PAR ZOBU KOPŠANU, 
APRUNĀTOS PAR TO, KAS 

KAITĪGS UN KAS VE-
SELĪGS MŪSU ZOBIEM, 

UN PROTAMS – SAPUCĒT 
TOS UN NOPELNĪT KĀDU 

BALVU.

Uz drīzu tikšanos!
Jūsu zobu feja - Evija 
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“Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāj!“ Ar šo dziesmu svētku gājiena dalībnieki iepriecināja gan novada iedzīvotājus, gan ciemiņus, kuri pulcējās uz galvenās 
ielas, lai  sagaidītu un sveiktu greznās liepiņas un brašos ozolus!

        Šogad, jūlija izskaņa 
rugājiešiem   un    ciemi-
ņiem bija īpaša, jo vi-
sas dienas garumā tika 
atzīmēti Rugāju novada 
svētki “Gan liepiņas, 
gan ozoli, rotājiet no-
vadiņu!” Kā tika solīts, 
tad aktivitātes patiešām 
bija piemērotas visa 
vecuma        svētku    ap-
meklētājiem.
      Pozitīvas emocijas 
tika gūtas jau 23. jūlijā, 
kad Lazdukalna saie-
ta namā notika novada 
svētku ieskaņas kon-
certs, kurā pat pasāku-
ma vadītājas, pārskatot 
plānoto svētku program-
mu, atzina,     ka      tādu 
dienu Rugājos nedrīkst 
laist garām. Savukārt, 
pirmssvētku vakarā, 
strītbola draugi tika ai-
cināti gan piedalīties un 
spēlēt, gan vērot un at-
balstīt sacensības “Rugā-
ji Open Streetball 2016” 
Rugāju stadionā.
    Svētku aktivitātes 
sākas jau no plkst. 
05:00 rītā, kad uz svēt-
ku copi tika aicināti 

Aizvadīti Rugāju novada svētki “Gan liepiņas, gan ozoli, 
rotājiet novadiņu”! 

starpā varēja sacensties 
par veiksmīgāko lomu 
un uzvaru sacensībās. 
Nenoslinkoju un svētku 
rītā devos uz Boževas 
ezeru, lai paskatītos kā 
veicas         makšķernie-
kiem. Dalībnieki, lai 
arī konkurenti, tomēr 
draudzīgi jokoja, ka 
tik agri varbūt visas 
zivis vēl guļ. Jāpiebilst, 
ka makšķerēt varē-
ja   gan    no   sekto- 
riem krastā, gan laivās. 
Uzvaru makšķerēšanā 
no laivām izcīnīja Mi-
hails Kosiņec, bet 
makšķerēšanā no krasta 
labākos rezultātus uz-
rādīja Andis Pērkons.
     Kad ierados Rugā-
ju šautuvē, no sa-
censību koordina-
tora Ilmāra Štāla 
dzirdēju uzmundrinošu 
saucienu šaušanas 
sacensību dalībnie-
kiem: ”Es sveiks!”, 
kas nozīmēja, ka vēl 
pāris iedrošinošu vār-
du, drošības instruk-
ciju noklausīšanās un 
sacensības tiks sāktas. 

Sacensību dalībnieki 
varēja piedalīties gan 
individuāli, gan koman-
dās, pierādot sevi vin-
grinājumos “Skrejošais 
alnis”, “Sportings”, 
“Skrejošā meža cūka” un 
“Snaiperēšana”.
     Savukārt jau no plkst. 
09:00 Rugāju stadionā 
varēja vērot sacensības 
futbolā, kurā piedalījās 
Rugāju, Bērzpils, Vīk-
snas un Viļakas koman-
das. Godpilno pirmo 
vietu izcīnīja Bērzpils 
komanda, otro – Viļakas 
komanda, bet trešo vietu 
ieņēma komanda no Vīk-
snas.
    Veloorientēšanās sa-
censību dalībnieki, pulcē-
joties pie Rugāju novada 
domes ēkas, reģistrējās, 
saņēma fotoattēlus, kurus 
jāatpazīst un jānofoto-
grafē kontrolpunktos. Sa-
censību maršruta garums 
pieaugušo klasē bija ap-
mēram 17 km. Uzvaru 
pieaugušo klasē izcīnīja 
Vita Bleidere, bet bērnu 
klasē Reinis Ozoliņš.
    Jau pēc plkst. 12:00 

Rugāju stadionā pulcē-
jās cilvēki, lai vērotu ie-
spaidīgos ielu vingrotāju 
paraugdemonstrējumus. 
Jaunieši no Briežucie-
ma demonstrēja tiešām 
sarežģītus un brīžiem pat 
bīstamus trikus. Puišu 
sniegumus bija intere-
sants un aizraujošs, kā arī 
guva skatītāju ovācijas.
        Nedalītu interesi izpel-
nījās radošās darbnīcas 
Līgas Kravales vadībā. 
Iespēju apgleznot bur-
ciņas un akmeņus, kā arī 
iegūt hennas zīmējumu 
izmantoja gan lieli, gan 
mazi. Tāpat ar lielu in-
teresi svētku apmeklētāji 
iesaistījās viktorīnā “Zini 
vai mini” par Rugāju no-
vadu. Taču, kamēr vecāki 
pārbaudīja zināšanas 
viktorīnā, tikmēr bērni 
varēja baudīt piepūšamās 
atrakcijas parkā.
     Viens no gaidītāka- 
jiem brīžiem Rugāju no-
vada svētkos bija, nu jau 
par tradīciju kļuvušais, 
svētku gājiens un dažā-
do braucamrīku parāde. 
Tā kā svētkiem viscaur 

vijās tēma gan par ozoliem, gan 
liepām, tad arī gājiena un braucamrī-
ku parādes dalībnieki bija pacentušies 
un sev līdzi paņēmuši kādu aksesuā-
ru, kas saistīts ar svētku tēmu, vai pa-
domājuši par zaļo krāsu savā apģērbā. 
Tā, piemēram, sieviešu deju kopas 
“Junora” dalībnieces bija sagatavo-
jušas ozolzaru slotas, ar kurām pat 
nodejoja deju. Savukārt Rugāju jau-
niešu deju kolektīva vadītāja Astrīda 
Circene pastāstīja, ka viņas jaunieši 
tiek reklamēti katru reizi, kad tiek 
pieminētas staltās liepiņas vai brašie 
ozoli. Prieks par Rugāju novada 
izglītības iestādēm, kuras atraktīvi sevi 
prezentēja. Arī Rolands Keišs (gājie-
na dalībnieku prezentācijas vadītājs), 
būdams baltinavietis, atzina, ka pie 
šādiem skolotājiem labprāt mācītos 
pats. Rugāju dāmu vokālais ansamb-
lis un vadītāja Santa Everte, gājienā 
rotājās ar zaļiem baloniem, bet pre- 
zentācijā izpildīja dziesmu par mazo, 
zaļo vardīti. Kāpēc? Jo vardītes, gluži 
kā ansambļa dalībnieces, peldot visos 
dzīves ūdeņos, arī pienā. Dziedot itāļu 
valodā, sevi prezentēja dramatiskais 
kolektīvs “Zibšņi”, kura pārstāvji ie-
jutās līgavu un līgavaiņu lomās. Taču 
mazie dejotāji “Ķipariņi”, kopā ar 
vadītāju Luciju Bukšu visiem dejot-
gribētājiem iemācīja jautru un vien-
kāršu deju. Prezentācijas vadītāji,
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Arī Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine 
atzina, ka svētki izdevās. “Laika apstākļi bija labvēlīgi un 
pateicīgi svētku svinēšanai. Savukārt, skatoties no svētku 
režijas viedokļa – svētku aktivitāšu piedāvājums bija dažā-
da vecuma paaudzēm, katrs varēja atrast sev interesantas 
nodarbes un iesaistīties svētku dalībā. Priecē, ka svētku 
pasākums bija apmeklēts, tas jau vien liecina, ka svētki 
bija izdevušies. Cilvēki nāca, brauca un baudīja svētkus, un 
arī tas sniedz gandarījuma sajūtu. Nākošie lielākie svētki 
plānojas – 2018. gadā par godu mūsu valsts simtgadei, kad 
vairāk domāsim par mūsu vērtībām, tradīcijām. Šie svētki 
noteikti izskanēs valsts svētku zīmē. Sakopsim savas sētas un 
svinēsim svētkus,” pastāstīja S. Kapteine. 

uzrunājot Rugāju senioru ko-
mandu “Mēs varam”, pastāstī-
ja, ka labprāt iemācītos nūjot, 
tikai vai senioru komanda 
atļaušot viņiem pievienoties? 
Komandas dalībniece Irēna 
Paidere smaidot piekrita un 
piebilda, ka maksu arī ne-
prasīšot. Pārsteigumu sagādāja 
arī Rugāju senioru deju kopa 
“Ezerrieksts” , kura uz skatuves 
ieradās īsti roķīgā izskatā un 
noskaņojumā, par ko liecināja 
arī priekšnesuma beigās sa-
sistā ģitāra un teikums ”Ezer-
rieksts ir kā Līvi – mūžam 
dzīvi!” Gājienu kuplināja arī 
Sociālās aprūpes centrs “Rugā-
ji” ar tā daiļajām pārstāvēm, kā 
arī Benislavas etnogrāfiskais 
ansamblis, Eiropas senioru 
deju kopa “Tonuss”, Rugā-
ju novada jauktais koris   un   
deju  kolektīvs no Igaunijas. 
Prezentāciju noslēdza Rugā-
ju novada domes kolektīvs, 
kurš sevi pieteikumā devēja 
par “Domes blici”. Viņi ai-
cināja visus klātesošus gan uz 
skatuves, gan skatītāju rindās, 
veidot kopkori un kopīgi 
izpildīt dziesmu “Mazs bij tēva 
novadiņis”. Par to, ka “Domes 
blices” dalībnieki ir Rugāju 
novada patrioti, liecināja arī 
uzraksti uz viņu vienotajiem 
krekliņiem – “Es mīlu Rugāju 
novadu”.
       Pēc prezentācijas, Rugāju 
parkā svētku apmeklētāji varē-
ja baudīt koncertprogrammu 
folkloras kopas “Egle”, vidē-
jās paaudzes deju kolektīva 
“Rugāji”  un  viesu     deju   kol-
ektīvu no Igaunijas sniegumā. 
Jaukas emocijas sagādāja arī 
koncerts  folkloras   kopas 
“Rekavas  Dzintars” izpildī-
jumā.
    Taču svētku noslēguma kon-
certā “Siltajām dvēselēm”, 
kuru sniedza Dricānu Domi-
nante, gan paši rugājieši, gan 
tuvāki un tālāki ciemiņi varēja   
smelties        mieru              no   
ikdienas un baudīt skaistu 
Rugāju novada svētku dien-
as noslē- gumu. Arī Rugāju 
novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Kapteine, izpildot kon-
certa pēdējo dziesmu kopā ar 
Rugāju   novada   kultūras   no- 
daļas vadītāju Guntu Grigāni 
un Dricānu Dominanti, 
pateicās Dieviņam par labo lai-
ku, kurš lutināja visas dienas 
garumā, un par to, ka visi sti-
prie novada ļaudis var būt kopā 
šajos svētkos.

Teksts, foto: Agrita Luža

Rugāju novada svētku ietvaros bija apskatāma fotoizstāde “Daba 
un cilvēki Rugāju novadā“. 

Uz šaušanas sacensībām bija sanācis krietns pulks šāvēju, kas ceļu 
uz Rugājiem bija mērojuši gan no tuvākām, gan tālākām vietām. 

MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU REZULTĀTI 

Makšķerēšanā no laivām
1.vieta - Mihails Kosiņecs
2.vieta - Jānis Dokāns (jun.)
3.vieta - Ainārs Dokāns
4.vieta - Jānis Dokāns
5.vieta - Andris Žagars
6.vieta - Sandis Kašs

Makšķerēšanā sektoros no krasta
1.vieta - Andis Pērkons
2.vieta - Anna Terēze Eidaka
3.vieta - Edijs Logins
4.vieta - Mārtiņš Mārtužs
5.vieta - Laima Timofejeva

ŠAUŠANAS SACENSĪBU REZULTĀTI 

“Skrejošais alnis”
1.vieta – Huberts – 52 punkti
2.vieta – Mētriena – 40 punkti
3.vieta – Mieriņi – 1 – 29 punkti
4.vieta – Mieriņi – 2 – 23 punkti
5.vieta – Salnava – 16 punkti
6.vieta – Bebrene – 11 punkti

“Skrejošā Meža cūka”
1.vieta - Salnava - 6.6 punkti
2.vieta - Bebrene – 4.6 punkti
3.vieta - Huberts – 42 punkti
4.vieta - Mētriena – 37 punkti
5.vieta - Mieriņi – 1 – 17 punkti
6.vieta - Mieriņi – 2 – 15 punkti

“Sportings”
1.vieta - Huberts – 73.6 punkti
2.vieta - Salnava – 70.4 punkti
3.vieta - Mētriena – 65.6 punkti
4.vieta - Mieriņi – 1 – 56 punkti
5.vieta - Bebrene – 43.2 punkti
6.vieta - Mieriņi – 2 – 19.2 punkti

“Snaiperēšana”
1.vieta Huberts – 62 punkti
2.vieta Salnava – 36 punkti
3.vieta Mieriņi – 1 – 31 punkti
4.vieta Mieriņi – 2 – 28 punkti
5.vieta Mētriena – 26 punkti
6.vieta Bebrene – 0 punkti

Rezultāti kopvērtējumā
Huberts – 229.6 punkti
Salnava – 188.4 punkti
Mētriena – 168.6 punkti

Mieriņi – 1 – 133 punkti
Bebrene – 100.2 punkti
Mieriņi – 2 – 85.2 punkti
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 VELOORIENTĒŠANĀS SACENSĪBU REZULTĀTI  (30.07.2016.)

  Pieaugušo klase
  1.vieta – Vita Bleidere
  2.vieta – Sintija Lesniece
  3.vieta – Vēsma Luža

Bērnu klase
1.vieta – Reinis Ozoliņš
2.vieta – Matīss Kapteinis
3.vieta – Raimonds Ozoliņš

 
 Rugāju novada 
 svētku ietvaros  
 norisinājās arī 
 pašgatavotu 
 meistarstiķu
 tirdziņš, kurā
 svētku apmeklē-
 tāji varēja 
 iegādāties gan 
 dažādus lauku 
 labumus, gan
 pašgatavotus 
 aksesuārus 
 un saimniecībā 
 noderīgas lietas. 

 Viena no gaidītākajām un apmeklētākajām svētku aktivitātēm
 bija   ielu  vingrotāju  paraugdemonstrējumi.   Puiši no Briežu -
 ciema demonstrēja dažādas pakāpes sarežģītības trikus, kuri
 izraisīja sajūsmu skatītāju pulkā. 

 FUTBOLA SACENSĪBU REZULTĀTI (30.07.2016.)

  1.vieta - Bērzpils
  2.vieta - Viļaka
  3.vieta - Vīksna
  Vērtīgākais spēlētājs Artis Zvejnieks (Bērzpils)

 Svētku gājiena dalībnieki, sevi prezentējot, bija padomājuši par vienotiem tērpiem vai atbilstošu  
 tematiku svētku kopējās noskaņas radīšanai. Tā, piemēra, sieviešu deju kopa “Junora“ bija ģēr-
 bušās vienādos tērpos un skatītājiem demonstrēja deju ar ozolzaru slotām. 

 Rugāju novada
 svētku noslēgu-
 ma koncerta
 pēdējai dzies-
 mai,  grupai  
 “Dricānu domi-
 nante“ pievieno- 
 jās arī novada
 priekšsēdētāja 
 Sandra Kapteine 
 un kultūras
 nodaļas vadītāja
 Gunta Grigāne, 
 izpildot dziesmu
 “Pie Dieviņa gari
 galdi“. 

 FOTOKONKURSS (30.07.2016.)

 Kategorijā “Cilvēks”
   1.vieta - Alise Romāne
 2.vieta - Mārīte Orniņa
 3.vieta - Diāna Smoļaka

 Kategorijā “Daba”
  1.vieta - Velga Vīcupa
 2.vieta - Iveta Useniece
 3.vieta - Elīza Zemitāne

 STRĪTBOLA SACENSĪBAS (29.07.2016.)

 1.vieta - BK Lazdukalns
 2.vieta - Kapteiņi
 3. vieta - Bērzpils
 3 punktu metienu konkursa uzvarētājs Elmārs Rakstiņš
 (Bērzpils)
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Mācās un dalās ar pieredzi Grieķijā
     Šīs vasaras laikā kļuvu par 
vienu no Erasmus+       dalībnie-
kiem. Izmantoju piedāvāto 
iespēju doties uz apmācībām 
Grieķijas pilsētā Maratonā, ar 
mērķi padziļināt savu profe-
sionalitāti un dalīties ar gūto 
pieredzi savā skolā.
      Lai gan līdz šim, esmu bijis 
apmierināts   ar   piedāvātajiem 
kursiem un apmācībām arī Latvi-
jā, jo  matemātikas un dabaszinību 
kursi, vienmēr ir ļoti pārdomā-
ti, praktiski un lietderīgi, tomēr 
Grieķijā gūtā pieredze man ir jau-
na un izaicinājumu pilna.
   Erasmus programma piedāvāja 
tālākizglītības kursus: “Go- Lab 
Summer School 2016”, kuros 
piedalījās vairāk kā 40 matemāti-
kas un dabaszinātņu skolotāji no 
dažādām valstīm. Biju vienīgais 

no Latvijas un  uztvēru to par lielu at-
bildību - sniegt informāciju par    Lat-
viju un Rugāju novada vidusskolu. 
Apmācību laikā dalījāmies pieredzē, 
mācījamies veidot interaktīvas mācī-
bu stundas skolēniem. Izmanto-
jot “Go-Lab” portāla piedāvājumu, 
veidojām laboratorijas darbus, kuros 
pielietojām tiešsaites laboratorijas, 
tādā veidā   apzinoties   pētniecisko 
prasmju attīstīšanas iespējas.  
   Mācību gada sākumā vēlos ie-
pazīstināt arī savus kolēģus ar apgūta-
jām programmām un jaunaptvertajām 
iespējām. Zinot savus kolēģus, esmu 
pārliecināts, ka sniegtā informācija ie-
interesēs arī viņus un būs  pielietoja-
ma ne tikai fizikas, bet arī citos mācī-
bu priekšmetos.

Teksts: Jānis Ikstens
Foto: no personīgā arhīva

Skolēnu vasaras brīvlaiks izmantots lietderīgi
   Sagaidot skolu jauniešu vēlmi 
vasaras brīvlaikā strādāt, Rugāju 
novada pašvaldība no 2016. gada 1. 
jūnija līdz 2016. gada 26. augustam 
nodrošināja nodarbinātības pasā-
kumus  20 novada administratīvajā  
teritorijā deklarētiem skolēniem, 
kuri mācās novada vispārizglītojošās 
skolās un, kuri uz nodarbinātības 
pasākuma uzsākšanas brīdi 
sasnieguši 15 gadu vecumu. 
     Strādāšana vasaras brīvlaikā dod 
skolēniem iespēju gūt praktisku darba 
pieredzi, kā arī rada iespēju lietderīgi 
pavadīt laiku, papildus nopelnot sev 
naudu. Katrs skolēns, kurš iesaistī-
jās nodarbinātības pasākumos, varē-
ja strādāt desmit darba dienas, četras 
stundas dienā, saņemot atlīdzību val-
stī noteiktās minimālās stundas tarifa 
likmes apmērā par faktiski nostrādāta-
jām  stundām. Rugāju pagastā tika 
nodarbināti 13 skolēni, bet Lazdukalna 
pagastā darbojās 7 skolēni. 

Rugāju novada dome, vasaras brīvlaikā, iespēju strādāt nodrošināja 20 ,novada ad-
ministratīvajā teritorijā deklarētiem, skolēniem, kuri mācās novada vispārizglīto-
jošās skolās. 

Daiga Moroza (koordinēja skolēnu 
darbu Rugāju pagastā)
     “Sākoties vasaras darbam, ar Iman-
tu Briedi vienojāmies, ka puiši strādās 
vairāk  pie  viņa, bet meitenes pie man-
is. Meitenes pamatā visu vasaru ravēja 
un kopa visas dobes Rugājos, sākot ar 
Tilžas krustojumu un tālāk pa visiem 
Rugājiem.    Pirms    novada        svēt-
kiem palīdzēja arī sakopt parku. Tas arī 
bija galvenais - uzturējām mūsu Rugā-
jus iespēju robežās sakoptus. Ja lija 

lietus, arī meitenes strādāja skolā 
un palīdzēja apkopējām vai arī iz-
vāca mantas no kabinetiem. Nākot 
strādāt, skolēni zināja, kādi darbi 
viņiem “draud” pie manis - zeme un 
tikai zeme! (smejas). Bet kopumā, 
domāju, ka skolēniem viss bija pa 
spēkam un paveicams. Vienīgi, bija 
gadījumi, kad karstajā, saulaina-
jā laikā ne visi strādājošie skolēni 
izmantoja galvassegas un darbos 
ieradās bez dzeramā ūdens. Te nu 
vajadzētu pašiem mazliet padomāt 
un parūpēties par savu veselību, 
rēķinoties ar laika apstākļiem. Īpaši 
karstā laikā mēģināju ravēšanas 
darbus ieplānot ēnainākās vietās 
vai arī sūtīju strādāt uz skolu. 
  Domāju, ka skolēni pozitīvi 
vērtēja šo iespēju nedaudz pašiem 
nopelnīt. Dažiem tā noteikti bija 
pirmā pašu pelnītā nauda. Zinu, 
ka vairāki no viņiem pēc paveiktā 
darba brauca atpūsties uz Rīgu vai 
citur un varēja tērēt pašu pelnīto. 
Bija arī tādi, kam īpaša motivācija 
netika novērota, drīzāk gan slin-
kums ņēma virsroku.  
      Arī pati šādu skolēnu strādāšanas 
iespēju atzīstu. Pašu pelnītajai 
naudiņai ir cita vērtība, lai arī tā nav 
liela un visas vajadzības nenosedz, 
tomēr ko kārotu var atļauties, 
netērējot ģimenes budžetu. Un tas 
ir fakts, ka pusaudža gados pirmā 
alga, saņemta par dobju ravēšanu 
vai zāles pļaušanu, netraucēs vēlāk 

“Un tas ir fakts, ka pusaudža gados pirmā 
alga, kas saņemta par dobju ravēšanu vai 
zāles pļaušanu, netraucēs vēlāk kļūt par 
labu ārstu, datorgrafiķi vai citu augsti 

kvalificētu speciālistu.”

kļūt par labu ārstu, datorgrafiķi vai 
citu augsti kvalificētu speciālistu. 
Darbiņš tikai disciplinē un palīdz 
veidoties topošajai personībai. Gri-
bu visiem skolēniem pateikties par 
paveikto.

Imants Briedis (vadīja skolēnu 
darbu   Rugāju    novada    vidus-
skolā) 
    “Darbi, kas tika piedāvāti 
skolēniem, bija atkarīgi no kon-
krētās dienas paveicamajiem dar-
biem, no tā, kas tika plānots darīt. 
Bērni kopa apkārtni, krāva malku 
un veica citus darbus. Tagad, au-
gusta beigās, palīdzēja arī skolotā-
jiem un tehniskajiem darbiniekiem 
kabinetu sakārtošanā un kopšanā. 
Ar darbiem skolēni tika galā, un 
domāju, bērni novērtē šo iespēju un 
ir apmierināti. Labi, ka bērni nāca 
ar tādu attieksmi - strādāt. Vai arī, 
piemēram, piezvana, ka ir slims vai 
netiek uz darbu cita attaisnojoša 

“Bērni vienmēr strādā 
labi, un šī vasara nebija 

izņēmums.”

Dzidra Šmagre (koordinēja skolēnu dar-
bu Lazdukalna pagastā)
      “Skolēni strādāja gan Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas iekštelpās, gan skolas 
apkārtnē. Iekštelpās tika paveikti dažādi dar-
bi, piemēram, krāsošana, apkārtnē tika ravē-
tas puķes, kopti košumkrūmi. Puiši darīja 
smagākos darbus, meitenes vieglākus. Taču 
bērni labprāt dažreiz palika strādāt ilgāk. 
Bērni vienmēr strādā labi, un šī vasara nebija 
izņēmums. Katrā ziņā atbalstu un vērtēju labi 
šo pašvaldības sniegto iespēju, jo domāju, ka 
bērniem tas ir vajadzīgs. Viņiem ir motivāci-
ja strādāt un nopelnīt savu naudiņu, bērniem 
tas nāk tikai par labu.”

Teksts, foto: Agrita Luža 

iemesla pēc, tad sarunājam, kad atstrādās 
nokavēto. Pašvaldības sniegto iespēju 
skolēniem vasaras brīvlaikā strādāt vērtēju 
pozitīvi.”

“Bērni nāca ar 
tādu attieksmi - 

strādāt.“
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Mazie Rugāju novada iedzīvotāji viesojas Z/S “Baķi”

   Jau kādu laiku Rugāju novada sociālais 
dienests aicina jaunos vecākus, kopā ar 
savām atvasītēm, apmeklēt jauno vecā-
ku atbalsta grupu. Nodarbības notiek rei-
zi mēnesī un tajās viesojas kādi īpaši vie-
si -  gan bērnu dakteri, gan fizioterapeiti, 
gan mūzikas pasniedzēji,  gan citu nozaru 
speciālisti, dodot vecākiem padomus, kā arī 
atbildot uz vecākiem interesējošiem jautā-
jumiem.
     Šis, jauno vecāku atbalsta grupas posms, 
tika noslēgts visiem kopā viesojoties lauku 
sētā Z/S „Baķi”. Lauku sētas saimnieki, Ai-
vars un Māra Baķi, draudzīgi sagaidīja gan 
pašos mazākos ciemiņus, gan lielos brāļus un 

māsas, gan mammas un pārējos līdz-
braucējus. Prieku sagādāja trusīši un ka-
ziņas, kurus bija iespēja pabarot un mazie 
kaķēni, kuri tika samīļoti. Bez šaubām, 
lielākās gaviles izraisīja aitas, kuras pēc 
saimnieka sauciena gluži veikli un droši 
ieradās aplokā, lai iepriecinātu mazos ķi-
parus.
     Pēc dzīvnieku apskates, visi jauno 
vecāku atbalsta grupas dalībnieki, tika 
aicināti saņemt pateicības par kopīgo 
sanākšanas reižu apmeklējumiem, bet 
mazie  dalībnieki izvēlēties sev kādu 
skaistu balonu.

Saka paldies par atbalstu 

Paldies Rugāju novada domei, ka atbalstījāt un devāt iespēju piedalīties Latvijas pašvaldī-
bu sociālās aprūpes institūciju apvienības darbinieku sporta spēlēs. Guvām jaunus iespai-
dus, vērtīgu pieredzi, satikām citu pašvaldību aprūpes centru darbiniekus, kā arī apskatī-
jām fantastiskas vietas un pavadījām emocijām piesātinātas brīvdienas.  

SAC “Rugāji“ vadītāja Sarmīte Pērkone 

Attaisnojuma  dokumentus par   bērnu interešu izglī-
tību var krāt mobilajā lietotnē “Attaisnotie izdevumi”
    Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk 
– VID) informē, ka, sākot ar 2017.gadu, 
varēs atgūt arī daļu pārmaksātā iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa no tās summas, kas 
šogad būs samaksāta par bērnu interešu 
izglītību. Lai saņemtu iedzīvotāju

SAC „Rugāji” komanda sporta spēlēs „Miķeļbākā” Ventspils novadā 2016 gadā

ienākuma nodokļa pārmaksas atmak-
su, VID ir jāiesniedz gada ienākuma  
deklarācija,  kurai   pievienoti attaisno-
juma dokumenti par saņemtajiem pa-
kalpojumiem.
      Čekus par 2016.gadā samaksātu bērnu 

interešu izglītību līdz 
deklarācijas iesniegšanai 
var saglabāt arī bezmaksas 
aplikācijā “Attaisnotie izde-
vumi”. Čeks jānofotografē, 
jāaizpilda anketa par čeku 
un, nospiežot izvēli “Sagla-
bāt”, jānosūta VID. Visi ar 
mobilās lietotnes “Attais-
notie izdevumi” starpniecību 
nosūtītie attaisnoto izdevumu 
dati nonāk VID Elektroniskās 
deklarēšanās sistēmā (EDS) 
un ir pieejami apskatei un 
datu labošanai EDS sadaļā 
“Gada ienākumu deklarācija” 
/ “Attaisnoto izdevumu do-
kumenti”. Gatavojot kārtējo 
gada ienākumu deklarāciju 
un izvēloties tajā aizpildīt D4 
pielikumu (“Attaisnotie izde-
vumi par izglītību un ārstnie-
ciskajiem pakalpojumiem”), 
laika gaitā uzkrātie attais-
noto izdevumu dokumenti   
tiks   automātiski  saskaitīti 
un iekļauti deklarācijā. Tas 
nozīmē,   ka     aplikācijas   
lietotājiem nav jāraizējas par 
to, ka čeks pazudīs vai izba-
los, turklāt visa nepieciešamā 
informācija tiks norādīta 
brīdī, kad čeku fiksēs ar ap-
likāciju, tātad gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšanai būs 
jāpatērē mazāk laika. Tomēr, 
lai automātiskais process 
notiktu korekti, ir svarīgi, 
lai katram maksājuma doku-
mentam būtu norādīta precīza 
informācija, īpašu uzmanību 
pievēršot maksājuma doku-
menta izsniegšanas datumam 
un maksājuma dokumenta 
summai.

Kam jāpievērš uzmanība, iesnied-
zot čekus par bērnu interešu 
izglītību?

•Gada ienākumu deklarāciju kopā 
ar attaisnojuma  dokumentiem 
jāiesniedz tam vecākam, kurš ir 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātājs un kura personas dati ir 
norādīti maksājumu apliecinošajā 
dokumentā, norēķinoties par in-
terešu izglītību.

•Maksājumu apliecinošajā doku-
mentā obligāti jābūt norādītam fi-
ziskās personas vai viņa ģimenes 
locekļa vārdam, uzvārdam un per-
sonas kodam, kā arī maksājuma 
mērķim  – attaisnoto   izdevumu   
veidam (pulciņa nosaukumam).

•Attaisnotos izdevumus atmaksā ti-
kai par tiem pulciņiem, ko piedāvā 
izglītības iestāde vai kuriem ir 
pašvaldības izsniegta licence. In-
formācija par to, vai konkrētā 
pulciņa organizētājs ir izglītības 
iestāde,  pieejama Izglītības iestāžu 
reģistrā https://viis.lv. Savukārt par 
pašvaldības izsniegtajām licencēm ir 
jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā.

Attaisnotajos izdevumos par visu 
veidu izglītību (tajā skaitā interešu 
izglītību) un ārstnieciskajiem pa-
kalpojumiem ietveramo izdevumu 
kopējā summa par vienu bērnu 2016.
gadā ir 215 eiro. No samaksātā 2017.
gadā varēs saņemt nodokļa pārmak-
su 23 % apmērā. Ja gada laikā par 
minētajiem izdevumiem samaksātā 
summa būs lielāka par 215 eiro, 
izdevumu pārsnieguma daļu varēs 
pārcelt uz nākamajiem pieciem 
gadiem.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
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”Basketbola kartē mēs 
esam zināmi”
Vasara ir īstais mirklis, kad skolēni un jaunieši, balstoties uz savām in-
teresēm un iespējām, var brīvo laiku izmantot kā vien vēlas. Viens no sais-
tošākajiem variantiem arvien ir došanās uz kādu sev piemērotu vasaras 
nometni. Vairākus gadus pēc kārtas, Rugāju sporta centrs uzņem tuvākus 
un tālākus basketbola nometņu dalībniekus, kuri cītīgi gatavojas jaunajai 
basketbola sezonai. „Apritē mēs esam, arī basketbola kartē esam zināmi,” 
sarunā atzīs Rugāju sporta centra direktors LAURIS KRĒMERS.

uz nometnēm būdams padsmitgad-
nieks, un pagājušajā gadā jau atbrau-
ca ar savu nometni kā treneris. Viņš 
teica: „Jā, atceros Rugāju nomet-
nītes,”(smaida).

Kāds sporta centram ir ieguvums 
no tā, ka nometnes izvēlas rīkot 
pie mums?
Sportisti brauc ar saviem treneriem, 
jo mēs izīrējam tikai bāzi, attiecīgi 
kaut ko arī nopelnam. Katrā ziņā, 
ja mūsu bērni trenētos visu vasaru, 
tad tā būtu prioritāte un nometnēm 
atteiktu. Mums kā sporta centram, 
basketbols ir pamata sporta veids, 
līdz ar to, mēs varam paskatīties kā 
viņi trenējas, pamācīties kaut ko, 
aprunāties ar treneriem. Tā runā-
jot un skatoties, iegūstam savādāku 
pieredzi. Šogad sadarbojāmies ar 
Basketbola Skola „Rīga” – mūsu 
bērni varēja uzspēlēt ar nometnes 
dalībniekiem, iepazīties savā starpā.  
Bet apritē esam, un basketbola kartē 
arī esam zināmi.

Arī pašvaldībai tiek sava veida la-
bums.
Rugāji iegūst atpazīstamību. 
Piemēram, bija nometne, kura ilga 
desmit dienas, un viena no tām bija 
vecāku diena, kad viņi brauca uz 
Rugājiem un pāris dienas palika 
šeit. Līdz ar to iegūst arī viesu nami, 
uzņēmēji, vietējie veikali un tam-
līdzīgi. 

Nākošā gada ziemā būs 11 gadi, 
kopš mums ir savs sporta centrs. 
Uz nākošo gadu gribētu kaut ko 
paremontēt, jo pašreiz sportistiem 
ļoti trūkst pārģērbšanās telpu un 
audz kas jau laika gaitā vienkārši 
nolietojas – dušas, ģērbtuves un tā 
tālāk. Un noslodze jau ar katru gadu 
palielinās, nevis samazinās. Tagad 
mums ir savs stadions, un arī par to 
ir liela interese. Stadiona mākslīgais 
segums ļauj gandrīz visu gadu spor-
tot. Pat pēc ziemas – nokūst sniegs 
un var spēlēt futbolu. 

Kā paši gatavojaties jaunajai bas-
ketbola sezonai?
Gatavojamies gan ar jaunajiem, gan 
ar pieaugušajiem spēlētājiem. Brau-
cam uz treneru kursiem, skatāmies 
citu sporta skolu treniņus, vērojam 
arī spēles un tad analizējam. Visu 
laiku jāmācās, jāiet uz priekšu. Viss 
mainās, arī basketbolā ir jāpamaina 
metodes, kaut kas jāattīsta. Noteik-
ti rīkosim spēles, un paši brauksim 
spēlēt. 

Cik ilgi Rugājos tiek organizētas 
sporta nometnes?
Kad tika atvērta mūsu sporta zāle, tad 
nākošajā gadā, treneru kursos, sāka in-
teresēties par iespēju rīkot nometnes 
Rugājos. Pirmais, kas ieradās bija 
Jānis Rimbenieks no Alfrēda Kraukļa 
basketbola skolas. Tā arī sākās sa-
darbība, informācija aizgāja  tālāk un  
radās  vairāk  interesentu, kuri no-
metnes gribēja rīkot pie mums.

Kādas komandas brauc uz nomet-
nēm pie mums? 
Brauca „Gulbenes Buki”, VEF sporta 
skola, ir bijušas arī Latvijas Univer-
sitātes sieviešu un vīriešu komandas, 
kuras spēlē augstākajā līgā, Alfrēda 
Kraukļa VEF skola, Ziemeļaustrumu 
reģiona U14 futbola komanda, arī fut-
bolistu nometne no Rēzeknes. 

Cik nozīmīgas ir nometnes basket-
bola apgūšanas procesā?
Nometnes drīzāk ir mācību proce-
sa sastāvdaļa. Vienkārši tas, kas ir 
paredzēts mācību plānā, nometnē 
notiek daudz intensīvāk. Jā, nometne 
ir ar basketbola virzienu, treniņi notiek 
trīsreiz dienā, bet dalībnieki paralēli 
trenējas   arī  fiziskās sagatavotības no-
darbībās. Pie mums brauc pārsvarā bas-
ketbolisti, bet interesējas arī vieglatlē-
ti. Ejošākais nometņu laiks ir jūlijs un 
augusts, kad basketbolisti gatavojas 
sezonai. Pašreiz ir tā, ka gribētāju ir 
vairāk nekā spējam uzņemt. 

Kas, jūsuprāt, ir būtiskākais, ko 
bērni un jaunieši iemācās, piedaloties 
sporta nometnēs?
Papildus   nometnes   plānā    paredzē-
tajam, viņi mācās patstāvību, dzīvot 
bez       vecākiem,      sadzīvot     ar     
citiem bērniem. Iemācās istabu sakār-
tot, savākt aiz sevis mantas, drēbes. 
Tādas primāras lietas, piemēram, 
mainīt apavus treniņam iekšā un ārā. 
Jo pirms nometnes vecāki visu iedod 
līdzi, bet tālāk, tās septiņas līdz desmit 
dienas nometnē, darbs jau ir pašiem. Ir 
jau tā, ka otrajā, trešajā dienā bērniem 
sāk pietrūkt mammas vai tēta, bet tas 
jau tikai norūda viņus pašus. Jo teik-
sim, ja viņi grib kaut ko tālāk sasniegt 
sportā,   agri    vai    vēlu    būs vieniem 
pašiem jāmāk rīkoties un disciplinēt 
sevi.
Droši vien esat ievērojis sportistus, 
kuri nometnēs piedalās gadu pēc 
gada. Ir manāma izaugsme?
Viss jau ir atkarīgs no viņiem pašiem, 
bet ir bērni, kurus tiešām esmu ievēro-
jis. Atceros vienu puisi, kas tagad 
Valmierā ir treneris – pats šeit brauca 

Labi, ka arī mūsējiem ir interese 
spēlēt basketbolu! 
Interese ir, bet spēlētāji nenāk klāt 
tik strauji, cik gribētos. Spēlēšanai 
viņus gatavojam pamazām, dodam 
iespēju, kurš grib, tas arī izmanto. 
Jo nevienam uzreiz netiek garantēta 
vieta komandā, bet, ja bērni strādā 
un iegulda darbu, tad jau viss notiek. 
Piemēram, mazie, kuri vēl nesen bi-
juši rezervistos, tagad jau var spēlēt 
savas minūtes. Mazo komanda šo-
gad būs laba – visi viena gada, jo 

savādāk ir jūtama atšķirība gan fiziskajā 
sagatavotībā, gan domāšanā. Strādājam 
arī ar vecākiem, ne tikai bērniem, jo, ja 
vecāki saprot, ka tas ir nopietni, viņiem 
bērns ir jāatbalsta, jābīda uz priekšu. 
Bieži vien ap 13 vai 14 gadiem uznāk 
tā „Ai, es negribu vairs spēlēt...”, tad 
visu pamet. Bet paiet divi gadi un nāk 
atkal, taču tad jau ir daudz kas iekavēts. 
Tāpēc vecākiem ir ļoti jāmotivē, lai tā 
nenotiktu. 

“Skatos tagad 
arī uz saviem 
audzēkņiem - 
maziņie jau 

paliek 
patstāvīgāki, 

zinošāki par to, 
kas un kā jādara. 
Māk plānot savu 
laiku un man nav 

katru reizi 
jāatgādina: 

„Džeki, tikos un 
tikos ir treniņš.” ”

Basketbolisti trenējas gan kopējos, gan individuālajos treniņos. 
Foto no indivuduālā treniņa piektdienas vakarā. 

Šovasar Rugāju sporta centram ir 
tas gods uzņemt basketbolistu no-
metni, kura spēlē augstākajā līgā. 
Ar sportistiem kopā ir profesionāli 
un zinoši treneri: 

EDGARS SURAKS

“Nometnes pamatmērķis pārsvarā ir 
nemainīgs – fiziskā un  taktiskā  saga-
tavotība. Tas ko mēs paši iegūstam 
tam visam klāt, protams, ir īpašais 
laiks ko pavadām kopā. Istabiņās 
dzīvojam kopā, nošķirti no ikdienas 
gaitām, tāpēc arī sarunas ir dziļākas 
nekā ikdienā. Jo vienmēr jau pēc no-
metnes, kad braucam uz Rīgu pār-
runājam kā gājis, kas ir bijis negatīvs, 
kas pozitīvs. Ar Latvijas basketbola 
līgas meistarkomandu Rugājos esmu 
pirmoreiz. Rugāji uz mums ir atstā-
juši pozitīvu iespaidu. Ar iespaidīgu 
400 m skrejceļu, futbollaukumu. Lai-
ku Rugājos tiešām izbaudām. Tepat ir 
dienesta viesnīca, cilvēki ir ļoti laipni 
un atsaucīgi, pretimnākoši, radījuši

ērtu un mājīgu atmosfēru. Varam 
trenēties sporta hallē, iziet ārā trenēties, 
un šogad augustā Rugāji mums piedāvā 
vislabākos laika apstākļus. 

GUNTIS ENDZELS 

“Vispār Rugājos esmu pirmoreiz un 
iespaidi ir patīkami. Gan es, gan pārē-
jie ciemiņi esam pozitīvi pārsteigti par 
vietējo sporta infrastruktūru - gan par 
sporta zāli, gan stadionu. Plus - tas viss 
ir ļoti labā kārtībā, var just, ka saimnie-
ka roka visu laiku ir klāt. Esam   apmie-
rināti  par  apstākļiem,  kas šeit  ir  sarū-
pēti. 
      Man ar šo meistarkomadnu  ir pirmā  
kopīgā nometne. Tā kā braucam gata-
voties sezonai, tad esam saorganizējuši 
diezgan lielu darba apjomu, diezgan 
vispusīgi, tā kā nometne nesastāv tikai 
no basketbola. 

Teksts: Agrita Luža 
Foto: Agrita Luža un 
 no personīgā arhīva
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Kaut kur tālumā uz lauka
Dzestrs rīt tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā,
Kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains 
skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

Veiksmīgu, zināšanām bagātu, 
priecīgu un draudzīgu Jauno mācību gadu Rugāju 

novada skolu audzēkņiem!
Izturību, možu garu un neizsīkstošu 

enerģiju skolu pedagogiem! 

                                                  Rugāju novada dome

Sociālais aprūpes centrs “Rugāji” saka PALDIES
Līgai Cepurniecei un viņas strādniekiem par 
atbalstu malkas sakārtošanā un citos darbos.

Paldies mūsu atbalstītājiem un ziedotājiem:
- Svilānu ģimenei par konserviem;

- Edvīnam Kulovam par dārzeņiem;
- Sandrai Paiderei par gurķiem;

- Janai Briedei, Lūcija Fiļipovai par gurķiem;
- Dzintrai Karulei par tomātiem un gurķiem;

- Irēnai Paiderei par upenēm;
- Annai Nikolajevai par gurķiem;

- Innai Gruziņai par āboliem;
- Anitai Seikstulei.

Sirsnīgs paldies visiem 
atbalstītājiem un sponsoriem.

  
  Informāciju Rugāju novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Kurmenīte“ septembra numuram iespējams 
  iesūtīt līdz 2016. gada 21.septembrim.
  E-pasts: kurmenite1@inbox.lv  vai  agrita.luza@rugaji.lv
  Tālrunis: 25446474 vai 27843383    Sekojiet līdzi jaunumiem arī www.rugaji.lv un www.twitter.com/Rugāju novads

  Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju stāsta, ka septembris ir klāt. 
  Klāt jaunais mācību gads- jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.

  Zinību dienas norise Rugāju novada Eglaines pamatskolā:
  plkst. 9.00 klases stunda;
  plkst. 09.30 svinīgs mācību gada ieskaņas pasākums Lazdukalna saieta namā.

  Zinību dienas norise Rugāju novada vidusskolā:
  Izglītojamos klasēs un grupiņās gaidām jau no plkst. 09.00
  plkst. 9.30  aktu zālē svinīgs mācību gada ieskaņas pasākums, pēc tam 
  klases stunda un skolas vecāku kopsapulce.

Līdz autobusiem diskotēka!

Rugāju novada vidusskolas kolektīvs


