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    NR.2 (63) RUGĀJU NOVADA „CĀLIS -2011” 

KKuurrmmeennīīttee    
Rugāju novada izdevums

        Laikā, kad pirmie pavasara putni rītos piečivina koku zarus pilnus jautrām melodijām, 
arī Rugāju Tautas namā saulainā priekšpusdienā sapulcējās mazie dziedātāji, lai ar 
skanīgajām balstiņām priecētu savus klausītājus. Konkursā „Rugāju novada Cālis- 2011” 
piedalījās 12 dalībnieki no Rugāju un Lazdukalna pagastiem. Katrs dalībnieks ieguva sev, 
pēc žūrijas –Pētera Sudarova, Evijas Kuzminas un Santas Evertes - 
 domām, vispiemērotāko nomināciju, Marta Kočāne –Mīlīgākais cālis, Elvita Rizena – 
Cālīte-Dāmīte, Armands Čirka – Paklausīgākais cālis, Osvalds Tūmiņš – Nopietnākais cālis, 
Dina Galeja – Kautrīgākais cālis, Amanda Silauniece – Elegantākais cālis, Renāte Ķikuste-
Nagla – Draudzīgākais cālis, Lauma Dreimane – Krāsainākais cālis, Marika Garbacka – 
Pūkainākais cālis, Megija Keiša – Rotaļīgākais cālis. Iespēju Rugāju novadu pārstāvēt 
starpnovadu konkursā Balvos ieguva– Kerija Koļcova – Visdziedošākais cālis un Armands 
Tutiņš –Cālis – Dziedātājs.  
       Mazos dziedātājus šim konkursam gatavoja skolotājas Aija Ikstena un Velga Smoļaka. 
Par ko viņas pelnījušas lielu paldies. Tāpat arī viņu vecāki.  
Mazie dziedātāji saņēma, ar novada domes atbalstu kultūras nodaļas darbinieku sarūpētās 
dāvanas –mīkstās rotaļlietas, lelles un mašīnas. Kopā ar dziedātājiem šajā dienā bija ne tikai 
viņu vecāki, bet arī draugi un līdzjutēji- zaļās vardītes no piecgadniekiem un sešgadniekiem, 
mazie „Ķiparu”dejotāji un „Pustoņa” dziedātāji. 
       Par to, lai varētu sadzirdēt, ko katrs mazais cālītis dzied un par skaistu gaismu 
noformējumu pasākuma laikā, rūpējās skaņotājs –gaismotājs Ervīns, ar kuru mazie bija 
paspējuši sadraudzēties jau mēģinājumos pirms koncerta. 
Mazo vokālistu konkurss izskanējis, atstājot aiz sevis daudz patīkamu emociju. Vēlēsim 
mūsu mazajiem dziedātājiem veiksmes un skanīgas balsis arī turpmāk. Lai saulains, līksms 
un skanīgs pavasaris visiem!  
                                                                                          Ar cieņu Lielais Cālis 

Dati par izdevēju: 
 
Izdevējs: 
Rugāju novada dome, 
Kurmenes iela 48, Rugāju 
pagasts, Rugāju novads.  
LV-4570,  
Reģ.nr.90009116736 
Konta Nr. 
LV48BATR0051202757800 
Kods:BATRLV2X 
 AS „GE MONEY BANK” 
 
Redaktore: 
Santa Voiciša,  
tālr. 25446474, 26107169,   
e-pasts: 
kurmenite1@inbox.lv; 
 
Atbildīgā par izdevumu: 
Rita Krēmere, tālr. 
64521348. 
 
Tirāža:900 eksemplāru 

 
Pārpublicēšana tikai ar atļauju. 

2011.gada Marts 

Šajā numurā: 
•Sociālie pakalpojumi; 

• Bibliotēkas ziņas; 

• Zvirbulis-2011; 

•Mazpulku konference; 

•Mammadaba notikumi; 

•Īpašs  8.marts Eglainē; 

• Meteņdienas 

atzīmēšana; 

• Lielās talkas akcija; 

•.Vēstures lappuses; 

•Afiša, apsveikumi. 
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27.martā Latvijā notiks pāreja uz vasaras laiku 
 
2011.gada 27.martā plkst. 3.00 (naktī no sestdienas uz 
svētdienu) Latvijā un daudzviet citur pasaulē notiks 
pāreja uz vasaras laiku, kad pulksteņa rādītāji būs 
jāpagriež par vienu stundu uz priekšu. 
 
Patlaban pavasarī un rudenī pulksteņu rādītājus stundu uz 
priekšu un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstu 
iedzīvotāji. Latvijā vasaras laiks pirmo reizi tika ieviests 
1981.gadā. Sākot no 1997.gada, vasaras laiks Latvijā ir 
spēkā no marta pēdējās svētdienas plkst.3:00 līdz oktobra 
pēdējai svētdienai plkst.4:00. 

JAUNI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI LAZDUKALNA PAGASTA 
"SKUJETNIEKOS" 

 
Lazdukalna ģimeņu biedrība "SAULĪTE" realizējot LEADER projektu ir 
izveidojusi labiekārtotu Lauku veselības un sociālo pakalpojumu centru, lai 
radītu iespēju lauku iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. 
Izremontētajās un labiekārtotajās Centra  telpās  pašreiz pieejami  friziera un 
šuvēja pakalpojumi, duša. Vairākas sievietes  izmantojušas speciālista -
masiera desmit  dienu masāžas kursu. Saņemot atbalstu otrajam LEADER  
projektam, būs iespējams izmantot trenažierus, izmazgāt veļu un saņemt 
citus sociālos pakalpojumus. 
   
   Centrā Skujetniekos, Liepu ielā 4 - 13  piedāvājam šādus pakalpojumus: 
 
                                            FRIZIERA DARBA LAIKS: 
                                 TREŠDIENA,CETURTDIENA -  9.00 - 17.00 
                                  PUSDIENU PĀRTRAUKUMS - 12.00 - 13.00 
                                  PĀRĒJĀS DIENĀS ZVANĪT - Tel. 28335802  
                                                         * * * * * 
                                 ŠŪŠANAS LABOŠANAS PAKALPOJUMI 
                                              Tel. 28335802 
                                                         * * * * * 
                                             DUŠAS DARBA LAIKS: 
                                      TREŠDIENA - 17.00 - 20.00 
                                      SESTDIENA - 13.00 - 20.00 
                                      PĀRĒJĀS DIENĀS ZVANĪT - Tel.26195068 
 

Maruta Paidere 

Informāciju par laiku visā pasaulē (par laika joslām, 
cik ir pulkstenis kādā konkrētā valstī jeb pilsētā, par 
valstu pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ, utt.) varat 
iegūt portālā www.timeanddate.com. 
Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks 2011.gada 
30.oktobrī plkst. 3.00 (naktī no sestdienas uz 
svētdienu), kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par 
vienu stundu atpakaļ. 
Par pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā atbildīgā 
institūcija ir Ekonomikas ministrija. 

Evita Urpena 
EM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

67013193

Sveiciens pavasarī! 
 
    Lai gan aiz loga sniega grēdas tik 
negribīgi kūst saules staros, tomēr 
gaiss jau smaržo pavasarīgi, dzirdama 
kāda putna dziesma un arī uzplaucis 
sniegpulkstenītis. Pirms sniegs vēl ir 
nokusis, pavasaris jau sen ir cilvēku 
prātos un bērzu pumpuros. 
Arī tas, ka pulksteņa rādītāji 
jāpārgriež stundu uz priekšu, liecina, 
ka iesoļojam pavasarī, jaunā darba 
cēlienā. Sniegam nokūstot 
traktortehnika dosies laukos, sāksies 
aršanas, sēšanas darbi. Pavasaris ir 
rosīgs un darbīgs gadalaiks, sētu un 
ielu spodrināšanas laiks. Arī šogad 
neizpaliks Lielās talkas aktivitātes, kas 
ar katru gadu kļūst populārākas, jo ir 
patīkami, ka ap mums ir sakopta vide 
un smaidīgas cilvēku sejas, kā tikko 
plaukuši pavasara ziedi. 
Mūsu novadā ir ļoti daudz aktīvu un 
darbīgu cilvēku-to arī varēsiet izlasīt 
šajā numurā- piedalāmies projektos, 
akcijās, radam paši sev svētkus- 
nesēžam mājās, esam aktīvi. Izskanējis 
mazo dziedātāju koncerts „Cālis”,  
patīkama atkal satikšanās ar 
skolasbiedriem žetonu vakarā, tikko  
vērojām „Popielas ” priekšnesumus. 
Tie ir mirkļi un sajūtas, kas rada 
prieku un labu, omulīgu sajūtu, kas 
ikvienam ir kā vitamīni pavasarī.  
 
Saulainu un krāsainu pavasari- domās, 
darbos, gaitās! 

Santa Voiciša 
 

 
Fizisko un juridisko personu zināšanai ! 

 
Rugāju novada domes sēdes notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā. 
Lai Jūsu iesniegumus varētu skatīt domes sēdē, tie jāiesniedz novada domē 
vismaz 10 dienas pirms sēdes, jo fizisko un juridisko personu iesniegumi 
vispirms tiek skatīti pastāvīgo komiteju sēdēs. Pastāvīgās komitejas sagatavo 
jautājumus izskatīšanai domes sēdē, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir 
komitejas kompetencē. 



„Kurmenīte”03.2011   _________________________________________________________Notikumi 

© 2011,Rugāju novada izdevums                                                                                                                                                     - 3- 

 

Atvērto durvju diena „Rasas pērlēs” 
 

     1. martā Latgales reģionālajā atbalsta centrā „Rasas 
pērles” viesojās sociālie darbinieki, psihologi, 
bāriņtiesu pārstāvji no tuviem un tāliem novadiem un 
pašvaldībām, piemēram, no Ilūkstes novada, Ludzas 
novada, Rēzeknes pilsētas, Gulbenes, Alūksnes 
novadiem, kā arī sociālie darbinieki no Viļakas, 
Baltinavas un Rugāju novadiem, lai pārrunātu 
līdzšinējo sadarbību un veicinātu turpmākas, vēl 
veiksmīgākas sadarbības attīstīšanos. 
     Atbalsta centra direktore Ilze Andža klātesošos 
iepazīstināja ar 2010. gada darbības rezultātiem. 
Pagājušajā gadā „Rasas pērlēs” valsts apmaksātu 
sociālās rehabilitācijas kursu izgāja 194 vardarbībā 
cietušie bērni. Kopā ar viņiem centrā uzturējās 28 
pavadoņi-bērnu mātes. 
       Direktore atzīmēja, ka visvairāk vardarbībā cietušo 
bērnu „Rasas pērlēs” ievietots tieši vecumā no 7 līdz 12 
gadiem, pamatā  emocionālā, fiziskā un seksuālā 
vardarbība, kas līdzīgi attiecas kā uz meitenēm, tā 
zēniem. 
         2010. gadā „Rasas pērļu” pakalpojumus 
izmantojušas 33 pašvaldības. Visbiežāk bērni vesti no 
Balvu, Rēzeknes, Viļakas, Dagdas, Alūksnes, Lubānas, 
Ludzas, Viļānu, Daugavpils, Aglonas novadiem un 
Daugavpils pilsētas. I. Andža atzīmēja, ka tas nebūt 
nenozīmē, ka šajās pašvaldībās vairāk kā citur 
cietsirdīgi izturas pret bērniem. Tas nozīmē tikai to, ka 
augstākminēto pašvaldību sociālie darbinieki un 
bāriņtiesu pārstāvji ļoti atbildīgi izturas pret saviem 
pienākumiem, savlaicīgi identificē riska ģimenes un 
izmanto valsts doto iespēju vardarbībā cietušos bērnus 
rehabilitēt bez maksas.  
         Pasākuma gaitā ar klātesošajiem speciālistiem 
tikās arī centra psihoterapeite Aloida Jurčenko. Ciemiņi 
tika iesaistīti aktivitātē, kas uzskatāmi palīdzēja 
identificēt vardarbības cēloņus ģimenē, izmantojot 
izvietojumu, t.i., sistēmfemenoloģiskās psihoterapijas 
metodi. 
Tāpat, viesi tika iepazīstināti ar bērnu dzīvi „Rasas 
pērlēs”, ar centra noteikumiem, kas jāievēro bērniem, 
pavadoņiem un apmeklētājiem, ar  dienas režīmu, 
mācību iespējām, motivācijas pasākumiem. Visi, 
ieskaitot vienīgo klātesošo vīrieti - Ludzas novada 
izpilddirektora vietnieku F. Bokišu, labprāt iesaistījās 
pavasarīgu ziedu izgatavošanā, tā gūstot ieskatu 
radošajās aktivitātēs, ko sociālie audzinātāji piedāvā 
bērniem ikdienā. Atbalsta centra Konsultāciju daļas 
vadītāja Sandra Ķikuste kopā ar Atvērto durvju dienas 
dalībniekiem pārrunāja jaunākās prasības 
dokumentācijas sagatavošanā, kas nepieciešama, lai 
ievietotu vardarbībā cietušos bērnus atbalsta centrā.  
         Pirms došanās mājupceļā Atvērto durvju dienas 
apmeklētāji izvērtēja atbalsta centra darbību pagājušā 
gada laikā, aizpildot kvalitātes novērtējuma anketas, kā 

arī izteica priekšlikumus turpmākai veiksmīgai sadarbībai. Ciemiņi 
ierosināja arī turpmāk organizēt regulāras sadarbības partneru 
tikšanās, kurās tiek analizēts padarītais un meklēti jauni risinājumi 
efektīvākai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izmantošanai bērnu 
un ģimeņu labā, kas nonākušas krīzes situācijās.  
 

Sagatavoja  
Santa Everte 

Uzmanieties, iegādājoties gāzi balonos ! 
 

 Joprojām Rugāju novadā aktuāla ir problēma, ka apritē 
nonāk ar no Krievijas ievestu gāzi pildīti sadzīvē lietojamie gāzes 
baloni. Novadā gāzes balonu lietotāji vairākkārt griezušies pie SIA 
„Latvijas propāna gāzes” speciālistiem, ar sūdzībām, par „lētāk” 
nopirktajiem, no Krievijas ievestajiem gāzes baloniem. Iegādājoties 
šādu „neskaidras izcelsmes” gāzes balonu – pircējs apdraud ne tikai 
savu, bet arī apkārtējo iedzīvotāju drošību. Nereti ir arī gadījumi, 
kad negodīgi tirgotāji balonu nepiepilda pilnu, bet no patērētāja 
samaksu saņem kā par pilnu balonu. Tāpēc mēģinot ietaupīt, pircēji 
nereti pat pārmaksā negodīgajiem tirgotājiem. Nopērkot gāzes 
balonu pie kāda nelegāla tirgoņa, pircējs liedz sev tiesības, izmantot 
balona garantijas priekšrocības. 

 
Lai izvairītos no nelaimes gadījumu draudiem, iegādājoties 

gāzes balonu, pircējam jāņem vērā daži nosacījumi: 
- gāzes balonu ieteicams pirkt tikai oficiālā tirdzniecības 

vietā; 
- ieteicams iegādāties balonu, uz kura redzams balona 

uzpildītāja logo. Tā ir kā papildus garantija, ka uzņēmums 
uzņemas atbildību par gāzes balona kvalitāti; 

- obligāti jābūt noplombētam (apvilkts ar zaļu plēvkārtu) 
balona ventilim, plomba nedrīkst būt bojāta; 

- obligāti no tirgotāja jāpieprasa pirkuma čeks vai kvīts 
un garantijas talons. 

- SIA “Latvijas propāna gāze” ir vienīgais uzņēmums 
Latvijā, kas nodrošina diennakts bezmaksas avārijas 
izsaukumus saviem gāzes baloniem. Avārijas dienesta tālr.: 
80000404.  

Rugāju novadā SIA „Latvijas propāna gāze” gāzes balonus var 
iegādāties šādās tirdzniecības vietās: 

• K/S "Linda", Veikals, Rugāji, Kurmenes iela 36 
• Garbacka Valentīna, Rugāji, Kurmenes iela 25 
• Serga Juris, Lazdukalns, Skolas iela 10 

 
Informāciju sniedza: 

SIA „Latvijas propāna gāze” 
Vidzemes RP komercmenedžere Dace Grūbe 

T: 28646650; e-pasts: grube@lpg.lv 
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PROJEKTI- BIBLIOTĒKAS ATTĪSTĪBAI 
Anita Magina, Evita Sproģe 
 

Pirmsskolas vecuma bērnu lasītavu Rugāju novada lauku 
bērni un Rugāju ciema bērni īpaši aktīvi sāk apmeklēt tad, 
kad ārā sākas vēss laiks un pagalmos vairs nav iespējams 
uzturēties. Vecāki, kuri strādā vēl atrodas darbā. Bet lauku 
bērniem līdz autobusiem nav kur palikt. Bibliotēkas 
lasītavā bērni atrodas siltumā, drošībā un ir pieskatīti un 
nodarbināti. Īpaši šāda pieskatīšana nepieciešama tieši 
mazajiem bērniem. Pirmsskolas vecuma bērni , kuri atnāk 
līdzi brāļiem un māsām ar skaudību noraugās kā viņi 
darbojas ar datoru, klausās ar austiņām skaņu ierakstus.  
Pirmsskolas vecuma bērnu lasītavā no 2006. gada nav 
papildināts grāmatu fonds, un pirktas jaunas spēles.  
Tāpēc radās nepieciešamība dažādot lasītavas 
piedāvājumu, iegādājoties modernās tehnoloģijas.  
2010. gadā tika iesniegts projekts „Pirmsskolas vecuma 
bērnu lasītavas modernizēšana – viens no lasīšanas 
veicināšanas elementiem” 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 un lasītavas modernizēšanai tiks 
tērēti 1210 lati. Iegādājoties jaunās tehnoloģijas – mūzikas 
centru, projektoru, projektora ekrānu, televizoru, DVD, 
video pasakas un multfilmas tiks organizētas nodarbības , 
kas palīdzēs bērniem attīstīt ne tikai lasīšanas iemaņas, bet 
arī vizuālo uztveri. Bērnu virtuālajā pasaulē dominējošai 
vardarbībai, kā alternatīva tiks piedāvāta brīvā laika 
pavadīšana skatoties saturīgas  multfilmas, klausoties 
pasakas un grāmatu lasījumus diskos un kasetēs, mudinot 
bērnus mācīties no pasaku un multfilmu labajiem 
padomiem. Tiks veidotas jaunas sadarbības formas ar 
pirmsskolas izglītības iestādi. Bērniem tiks piedāvāti virtuālie 
ceļojumi dzīvnieku pasaulē, lauku sētā, mežā, u.c. 
2006. gadā VKKF projekta ietvaros izveidotā bērnu lasītava ir 
guvusi atzinību alternatīvajās pirmsskolas vecuma darba 
formās. 2010. gadā ar ES ELFLA LEADER projektu konkursā 
atbalstītā projekta palīdzību modernizētā lasītava iekļausies 
tālākajā informācijas un izglītošanās procesā, nodrošinot 
saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem. 
Bērnu lasītavā būs vēl viens jauninājums- tiks uzstādīts dators. 
Projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros pirmsskolas vecuma 
bērniem tiek piedāvāts apmācības kurss „Tavs draugs dators”, 
kurā ar spēļu palīdzību bērnam stāsta kā strādāt ar datoru. 
Bērniem būs iespēja darboties sev piemērotā vidē , tādējādi 
novēršot dažādu vecuma grupu diskrimināciju.   
 

GATAVOSIMIES FOTOIZSTĀDEI 
 

Novada svētku neatņemama sastāvdaļa ir 
fotoizstāde. Prieks, ka izstādi atbalsta Rugāju novada 
ļaudis iesniedzot bagātīgu fotogrāfiju klāstu.  
Šaubas par to, vai šādu izstādi šogad vajag rīkot, 
izkliedēja iedzīvotāji, jau ziemā interesējoties kāda tēma 
izstādei būs šogad, lai varētu laicīgi sagatavot 
materiālus. 

Varam paziņot, ka izstādes tēma būs „Lobs ar 
lobu sazatika”.  Izstādei varēs iesniegt fotogrāfijas, 
kurās atspoguļota laba sadzīvošana ar kaimiņiem, 
draugiem, radiem un labiem cilvēkiem ikdienā, godos, 
talkās, svētkus svinot.  
Iesniegšanai derēs gan krāsainas fotogrāfijas, gan vecās 
labās melnbaltās bildes no ģimenes arhīva. 

Vēlēsim veiksmi un ideju pārpilnību gatavojot 
fotogrāfijas izstādei. 

ESI INFORMĒTS! 
 

21.gadsimtā liela nozīme ir iespējai ātri un precīzi saņemt 
nepieciešamo informāciju. Visvairāk apmeklētais latviskais 
interneta resurss Latvijas bibliotēkās ir enciklopēdiskā datu 
bāze www.letonika.lv. Tas ir latvisks enciklopēdisku uzziņu 
portāls, kas sniedz no uzticamiem avotiem apkopotu 
informāciju latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, valodu, 
dabu, ģeogrāfiju, cilvēkiem un kultūru. Letonika. lv. šobrīd 
var meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 10 
enciklopēdiskajos resursos, 13 tulkojošajās un terminu 
vārdnīcās, izmantot vairāk  kā 10 000 attēlu, audio un video 
arhīva materiālus, kā arī latviešu valodas izziņu resursus. 
Pieejama un ērti lietojama ir latviešu literatūras interneta 
bibliotēka ar 22 autoru 200 pilnteksta darbu kolekcijām 20 
tūkstošu lappušu apjomā, kas atlasīti domājot par skolās 
ieteicamo literatūru ( G.Repše „Ugunszīme” , A.Pumpurs  
„Lāčplēsis”, „Jāzeps un viņa brāļi”, Kaudzītes Reinis  un 
Matīss „Mērnieku laiki” u.c.) Letonikas datu bāzē atradīsiet 
informāciju par 16 latviešu klasiķiem un viņu darbus: dzeju, 
lugas, stāstus, noveles un citu žanru sacerējumus. Publicētie 
darbi aptver lielu daļu latviešu literatūras klasikas. 
Visās novadu publiskajās bibliotēkās Latvijā lasītājiem 
www.letonika.lv.ir pieejama bez maksas! 
Otra izmantotākā informācijas sistēma ir  www.lursoft.lv –  

• Uzņēmumu reģistra datu bāze; 
• Uzņēmumu gada pārskatu reģistrs; 
• www.latlex.lv – normatīvo aktu sistēma; 
• www.news.lv – Lurosft laikrakstu bibliotēka 
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 • Zemesgrāmata; 
• Krišjāna Barona Dainu skapis u.c. 

Lursoft sistēmas apvieno vairāk kā 40 savstarpēji integrētas datu 
bāzes. Plaša un juridiski pamatota datu bāze par visiem Latvijā 
reģistrētiem uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī 
ārvalstu pārstāvniecībām.  
 www.news.lv – šajā datu bāzē pieejami visi lielie laikraksti ( 
Diena, Latvijas Avīze, Latvijas Vēstnesis, Neatkarīgā Rīta Avīze 
Latvijai u.c.), kā arī apmēram 20 reģionālo laikrakstu. Publikācijas 
ik dienas tiek papildinātas no jaunākajiem numuriem. Datu bāze 
nodrošina iespēju lasīt publikācijas internetā, kā arī meklēt rakstus 
pēc vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt. 

 

„Bērnu žūrija 2010” Rugāju  
bibliotēkā noslēgusies. 

9. un 10.martā Rugāju bibliotēkā atkal pulcējās čaklākie 
skolas vecuma lasītāji – skolēni, kas lasīja un vērtēja grāmatas. 
Ar savu dedzību bērnu žūrijas eksperti ir aizrāvuši daudzus savus 
skolas biedrus un draugus, brāļus un māsas. Lasītprieks nekur nav 
aizmaldījies, ir tikai jāveido apstākļi un jārod stimuli. 

Katrai vecuma grupai bija jāizlasa un jānovērtē sešas 
grāmatas. Kopā „Bērnu žūrijā 2010” Rugāju bibliotēkā piedalījās 
41 eksperts: 1.-2.klase – L.Garbacka, Ā.Garā, E.Zelčs, 
D.Stivriņa, S.Kravale; 3.-4.klase – O.Kononovs, A.Smirnovs, 
R.Dobrovoļskis, K.Dauksts, V.Štāls, A.Garā, R.Ozoliņš, 
R.Kukarāns; 5.-7.klase- M.Janiša, A.Garā, D.Daņilovs, 
A.Logina, Z.Serga, K.Kapteine, S.Kononova, L.Circene, 
B.Kočāne; 8.-9.klase- R.Aščeulovs, G. Mosāns, V.Vīcups, 
M.Paidere, G.Daukste, M.Ozoliņa; vēl 13 eksperti no 
sagatavošanas grupas „Knariņi”, kuri bija arī paši 
 jaunākie dalībnieki  „Bērnu žūrijā 2010”. 
Bērni „ķērās” pie lasīšanas, katrs izlasīja  sešas  
grāmatas, aizpildīja par tām anketas. 
2010.gadā vecumu grupā vairāk lasītākas grāmatas: 
1.-2. klase   

1.vieta  Leduslācēns Ille. G.Nordlunda. 
2.vieta  Ezītis miglā. S.Kozlovs. 
3.vieta  Divas pastaigas. M.Cielēna. 

3.-4.klase  
 1.vieta  Skolotājs Jāps var visu. Ž.Frīnss. 
 2.vieta  Koralīna. N.Geimens. 
 3.vieta  Latviešu zvēri. I.Zandere  
5.-7.klase  

1.vieta  Kaķu ģenerālis: Šarlaks no Brīvības ielas 
 meklē Herkulesu. M.Rungulis 

2.vieta  Sirli, Sīms un noslēpumi. AKivirehks. 
3.vieta  Saulespļava. A.Lindgrēne. 

8.-9.klase  
 1.vieta  Bada spēles. S.Kolinsa. 
 2.vieta  Pūķa dziesma. L.Dreiže. 
 3.vieta  Lamento: feju karalienes viltus. 
M.Stīvotera. 

 
9.martā bibliotēkā tikās 1.-4.klašu 

eksperti(attēlā). Bērni ar interesi noskatījās „filmiņu” par 
adataino kaimiņu – ezi. Pēc tam sekoja apbalvošana – 
katram bērnu žūrijas ekspertam tika krāsains, mirgojošs 
ezis. Tad jau varēja sākties arī neoficiālā daļa – 
mielošanās ar kūkām un limonādi. Bija jautri un skaļi, 
teikšu kā ir! 

10.martā bibliotēkā sanāca 5.-9.klašu 
skolēni(attēlā). Ekspertiem izlozes kārtībā tika pasniegtas 
nelielas balviņas. Arī šai lasītāju grupai bija sagatavotas 
dažas spēles un atrakcijas, bet… Šie skolēni aktīvi 
iesaistījās, ātri pārņemot ”vadības grožus” savās rokās: 
spēles domāja un izvēlējās paši. Jautrība sita augstu vilni! 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu 
izveidotā, VKKF un pašvaldību finansētā lasīšanas 
kampaņa visā valstī liecina, ka patiešām lasītprieks nav 
zudis!                        Uz tikšanos Bērnu Žūrijā!
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Aicinām Rugāju novada rokdarbnieces piedalīties , jau par 
tradīciju kļuvušajā, ziemas rokdarbu izstādē, kura notiks 
Rugāju bibliotēkā no 11.- 29. aprīlim. 
Aizvadīta atkal viena gara un sniegota ziema, kas čaklām 
sievietēm deva iespēju radoši pastrādāt. 
Garajos ziemas vakaros tapušos darbiņus- adījumus, 
tamborējumus, audeklus, pinumus un citas praktiskas un 
dekoratīvas lietas lūdzam iesniegt Rugāju bibliotēkā no 1.-8. 
aprīlim.  

Eglainieši lasa žurnālu 
                                „ Astes ” un  svin  
                                                   Kaķa  dienu 

Tā kā skolas bibliotēkā ir atrodami preses izdevumi tieši skolēniem, 
tad tiek domāts par to popularizēšanu, par to, lai pēc iespējas vairāk 
skolēnu nāktu un lasītu. Bibliotēka piedāvā konkursus un viktorīnas 
tieši par žurnālos atrodamo. Vairākās kārtās jau notiek atbilžu 
meklēšana, izmantojot faktiem bagāto žurnālu „ Ilustrētā Junioriem ”, 
tāpat daudz interesanta par dzīvniekiem mums apkārt, var atrast 
žurnālā „ Astes ”. Tur uzzinājām, ka Japānā jau sen svin kaķiem 
veltītu dienu. Tika nolemts arī mums piedalīties šajās svinībās, bet, 
lai tā notiktu, nācās sagatavot stāstījumu par savu četrkājaino draugu 
un arī parādīt zīmējumā vai citā veidā, kāds tad viņš izskatās. Bērnu 
sagatavoto ļoti uzmanīgi noklausījās, apskatījās, pat aprunājās un 
uzdeva dažādus jautājumus, ciemos atnākušais draudzīgais kaķis 
Mincis. Paldies Mincim un viņa saimniecei Ļenai par  sadarbošanos! 
Notikušas aktivitātes veltītas Valentīndienai,slavenajiem pasaku 
meistariem brāļiem Grimmiem, jo vienam no viņiem –
Vilhelmaam , šogad atzīmējām 225 gadadienu. Bibliotēkā 
notiek arī multfilmu skatīšanās pēcpusdienas un jaunāko 
grāmatu izstādes. Lasīt ir moderni ! Nāc, lasi un esi 
daudzpusīgs arī Tu !                     Bibliotekāre Anita Stalidzāne 

Skatuves runas konkurss ,,Zvirbulis-2011”. 
Rugāju novada vidusskolas direktores 

 vietniece audz.d. Evija Konivale 
 
 

Ziemā, kad lielākā daļa putnu ir aizlidojuši uz siltajām zemēm, 
skolās ,,ielido” skatuves runas konkurss ,,Zvirbulis-2011”. 
Skatuves runas konkursa mērķis ir padziļināt audzēkņu 
zināšanas runas mākslā, veicināt skolēnu publiskās uzstāšanās 
un skatuves runas iemaņas. Jau janvāri Rugāju novada skolās 
norisinājās gatavošanās skatuves runas konkursam. Skolēni 
izlasīja pat vairākus dzejoļu krājumus, līdz atrada sev 
piemērotāko, mācījās dzejoļus un prozas tekstus, lai ar savu 
runas prasmi iepriecinātu savus klases biedrus un skolotājas, 
izteiksmīgi tos runājot literatūras stundās. No skolu konkursiem 
labākie skatuves runas pratēji tika izvirzīti savas skolas un 
novada godu aizstāvēt starpnovadu konkursā Balvos. 
  Šogad starpnovadu konkurss Balvos bija sapulcinājis krietnu 
skaitu dalībnieku, neskatoties uz auksto laiku bija ieradušies 
vairāk kā 40 dalībnieku. Uz konkursu bija ieradušies labākie no 

labākajiem, tāpēc mūsu novada skolēniem konkurence bija 
liela. Žūrija konkursantus vērtēja pēc noteiktiem 
kritērijiem, kurus izstrādājuši VISC speciālisti. Kritērijus 
veidoja daiļdarba domas atklāsme, runas loģika un runātāja 
uzdevums, kontakts ar klausītāju, skaidra dikcija un 
artikulācija, repertuāra atbilstība. 
 Starpnovadu skatuves runas konkursā Balvos Rugāju 
novada skolēnu sniegums sagādāja gandarījumu gan 
pašiem skolēniem, gan skolotājām, kas gatavoja skolēnus 
konkursam, gan arī vecākiem bija prieks par saviem 
talantīgajiem bērniem. 1.vietu konkursā ieguva Rugāju 
novada vidusskolas 11.klases skolniece Vita Daukste 
(skolotāja Evija Konivale) un 12.klases skolnieks Lauris 
Sproģis (skolotāja Sanita Ciukore),   2.vietu konkursā 
ieguva Rugāju novada vidusskolas 4.klases skolniece Eva 
Spriņģe (skolotāja Velta Kadakovska), kā arī 2.vietu savā 
klašu grupā  ieguva Eglaines pamatskolas 8.klases 
skolniece Krista Bleidere (skolotāja Rasma Zuša),  3.vietu 
ieguva Eglaines pamatskolas 9.klases skolniece Sintija 
Kaļva (skolotāja Rasma Zuša). Mazliet nepaveicās Rugāju 
novada vidusskolas 6.klases                ...turpinājums7.lpp  
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Turpinājums no 6.lpp.... skolniekam Aleksejam Trahnovam, kuram 
arī noteikti būtu kāda godalgota vieta, bet bargā žūrija atzina, ka 
viņa priekšnesums dažas sekundes pārsniedz pieļaujamo 
uzstāšanās laiku. 
    Pēcpusdienā pēc skatuves runas konkursa Balvos notika teātru 
skate. Tajā piedalījās arī Rugāju novada vidusskolas dramatiskais 
pulciņš ,,Mēs” ar skeču ,,Margrietas gaidās”. Dramatiskais 
pulciņš saņēma diplomu, bet pulciņa vadītāja skolotāja Natālija 
Garā pateicību par ieguldīto darbu. 
  Paldies jāsaka Evas mammai Līgai Spriņģei, Laura mammai 
Valentīnai Sproģei, Vitas mammai Kristīnei Daukstei, kas 
nogādāja Rugāju novada skolēnus un skolotāju uz skatuves runas 
konkursu Balvos. Savukārt Eglaines pamatskolas skolēnus un 
skolotāju Rasmu uz konkursu aizveda Vilnis Zušs. Priecājamies, 
ka mūsu vidū ir tik daudz brīnišķīgu cilvēku, kas labprāt 
sadarbojas ar skolu un ir atsaucīgi un  izpalīdzīgi. 

Tematiskie Meža čemodāni viesos 
Mammadaba vēstniecībā Rugāju novada 

vidusskolā. 
 
„Mežs- mīkla, ko mūžība min,” teicis dzejnieks Imants 
Auziņš. Un tas nav nekāds brīnums, jo mežs ir lielisks 
noslēpumu glabātājs. Rugāju novada vidusskolas 5.-9. klašu 
skolēniem bija dota iespēja projektu nedēļas ietvaros skolas 
vadības un ķīmijas skolotājas Veltas Učelnieces 
ieinteresētības rezultātā baudīt praktiskas nodarbības 
Mammadaba vēstniecībā Rugāju novada vidusskolā 
sadarbībā ar meža konsultāciju pakalpojumu apmācības 
centru „Pakalnieši”.  
Latvijas daba vēl aizvien ir noslēpumu pilna. Tostarp arī 
mežs. Mežs „ražo” skābekli, ļauj atpūsties, dod koksni, tas ir 
mājas stirnai, dzenim, mellenei, priedei, sūnai... Mežam ir 
sava valoda- mizu raksti, zaru mezgli, sveķu smarža, putnu 
dziesmas. To visu skolēni varēja teorētiski un praktiski 
uzzināt ceļojošā meža darbnīcās, kuras vadīja Madonas 
novada Vestienas pagasta meža apmācības centra lektores. 
Viņas meža valodā ir ieklausījušās, centušās to saprast un 
tagad stāsta meža stāstu tiem, kurus valdzina meža noslēpumi 
un to izzināšana. Prot uzdot īstos jautājumus un parādīt, ka 
mežs ir dzīvs un nesavtīgs, ka tas aicina mūs pie sevis un 
dalās savā bagātībā. 
Interesanti un emocionāli bija klausīties, ka mežs klusi un 
mierīgi šalko, kad zem sirma ozola kuplajiem zariem 
skūpstās kāds pārītis, kad tiek cirsta bērza līksts šūpulītim. 
Mežs ir gādājis patvērumu tiem, kuriem pēkšņi vairs nebija 
citu māju kā vien zaru būda vai bunkurs. Zari sakļāvās 
ciešāk, veidodami drošu slēptuvi, sūnas klusināja soļus, 
rūgtās pīlādžogas deva spirdzinājumu.  
Daudz noslēpumu glabā šie Meža čemodāni. Atveras Zīdītāju 
čemodāna vāks, un bērni uzzina daudz ko jaunu par 
„zināmo”. Vislielāko pārdzīvojumu bērniem sagādāja 
dzīvnieku ādas- iespēja tās redzēt, pieskarties, paijāt, uzzināt 
kuram dzīvniekam tās pieder, kāds ir šo dzīvnieku 
dzīvesveids, pašiem veidot stāstījumu par zvēru. Kāds ir 
lapsas-kūmiņa kažociņš, cik mīksts un spožs ir daudzskaitlīgā 
veģetārieša bebra apmatojums, kādu greznu un pūkainu tērpu 
ir uzvilcis iebraucējs jenotsuns, cik nelieli ir plēsēji-sesks, 

Attēlā redzams, ka 8.kl.skolēni Modris un Raitis.
skolēni iepazīstas ar dažādiem uzdevumiem un zvēru ādām. 

cauna un ūdele. Ādas izraisīja visplašāko emociju gammu-
izbrīnu, pieskāriena saviļņojumu, līdzjūtību pret tās 
īpašnieku, arī sašutumu, ka tik skaists dzīvnieks ir aizgājis 
bojā. 
Ar iejūtīgu attieksmi tiek skaidrots un ļauts saprast, kā katrs 
dzīvnieks iekļaujas ekosistēmā, kādas ir to savstarpējās 
attiecības un, protams, kādas „korekcijas” ar savu rīcību 
ievieš cilvēks. 
Parokoties Koku čemodānā var sameklēt dažādus 
izstrādājumus no bērza ozola vai oša koka; atrast lapu, 
sēklu, stādiņu, zīli vai čiekuru. 
Izaicinājumu piedāvā tautasdziesmas uz atbilstošā koka 
dēlīša, kur jāatrod izlaistais vārds un jānosauc koks. 
Iepazīstam slinko osi, kurš vēlāk par citiem raisa lapas, 
toties ir labs izejmateriāls daudzām saimniecībā 
izmantojamām lietām. No dažādiem kokiem gatavotas 
svilpītes atšķiras gan ar krāsu, gan ar skaņu. Oliņas, kas 
izvirpotas no dažādas koksnes, var būt gan ļoti smagas, gan 
vieglas. Bērzs prot pārvērsties par papīru, rotām, krāsvielu 
vai tēju, bet apse par sērkociņiem. 
Šādās praktiskajās nodarbībās mēģinājām atklāt 
noslēpumus, kurus tik rūpīgi glabā mežs. Papildus tika 
izmantoti 17 meža tēlu tērpi, kuros pārģērbjoties jāpastāsta 
par tēla lomu mežā. Klasē pēkšņi ieradās lapsas, dzeņi, 
mušmires, mežsargi, mednieki, zaķi, vāveres, bērzi, sūnas, 
ķērpji... 
Skolēni praktiskajās nodarbībās izmantoja apmācību centrā 
„Pakalnieši” dzīvojās Gudrības Pūces sarakstītās grāmatas 
„Flora”, „Fauna”, „Cilvēks”. 
Ir ļoti āmīl un jāpazīst mežs, lai tas pavērtu savu noslēpumu 
plīvuru un ļautu kaut nedaudz apjaust, kādas bagātības tas 
īsti glabā, lai ļautu saprast, kas ir patiesi vērtīgs. 
 

Skolotāja Velta Učelniece 
Mammadaba Vēstniecība Rugāju novada vidusskola 

 



Aktivitātes___________________________________________________________„Kurmenīte”03.2011 
 

-8-                                                                                                                                                            © 2011Rugāju novada izdevums            

             Skolas auglis-ābols. 
 
Laika posmā no 10.01 līdz 28.02 Rugāju novada vidusskolas 1.-
6.klase iesaistījās Eiropas programmā  '' Skolas auglis " . Katru 
dienu bērni saņēma veselīgos un garšīgos ābolus, ko piegādāja 
vietējie zemnieki. Tie tika kāri apēsti. 
Projekta ietvaros skolēni cītīgi iepazinās ar veselīga uztura ābeci. 
Kā arī tika pētīta uztura piramīda, baudīti veselīgi salāti un 
dzertas zāļu tējas. Tika risinātas krustvārdu mīklas un spēlētas 
spēles. 
Projektu nedēļā skolas augļa programmas noslēgumā notika1.-
4.klašu sporta sacensības, kur starp improvizētām ābolu, 
bumbieru, ķiršu, apelsīnu, banānu, plūmju, tomātu un burkānu 
komandām notika sacensības. Ar skolēniem darbojās 8.klases 
audzēkņi un sporta skolotāja Vija Lancmane.. Notika sacensības 
astoņos pārbaudījumu  punktos. Bija jāstumj ābols ar degunu , 
jālec ar maisu, vēzītī jānes kartupelis. Bija uzdevums, kur lika 
skriet ar kartupeli starp kājām, nosaukt dārzeņus un augļus un 
mest grozā ar pildbumbām. Interesanti bija sacensties 
uzdevumos, kur bija jālec starp burkānu šķēršļiem un ar karoti 
jāatņem pretiniekam kartupelis. Sacensību beigās tika spēlēta 
tautasbumba. 
Visi jauki pavadīja laiku un atpūtās. Projekta rezultātā ikviens 
bija ieguvējs, jo tika sarīkotas ne tikai aizraujošas sacensības, bet 
arī iegūtas zināšanas par dārzeņu un augļu nozīmi veselīgā uzturā. 
   Savukārt 6.klase skolotājas Natālijas Garās vadībā skolas augļa 
programmā ne tikai baudīja garšīgos augļus, bet arī klasē veidoja 
izstādi-degustāciju ,,Ēdīsim veselīgi!”, uz kuru skolēni atnesa 
dažādus augļus, dārzeņus, to izstrādājumus. 6.klasē notika arī 
klases vakars ,,Ābolu un bumbieru cīņas”. Krietnu laiku iepriekš 
katrs skolēns izlozēja, kādu komandu (ābolu vai bumbieru) 
pārstāvēs. Komandas gatavoja savu noformējumu, kā arī 
prezentēja savu augli, mācījās tautasdziesmas par āboliem un 
bumbieriem. Klases vakaru vadīja 10.klases skolniece Elīna 
Loseva, jaukākos mirkļus iemūžināja 10.klases skolniece Vēsma 
Luža. Klasi noformēja Elīna Smoļaka, Rihards Zelčs, Zita Serga, 
Egons Adelčs. Klases vakarā skolēni veica testu, atbildēja uz 
viktorīnas jautājumiem, centās atcerēties tautasdziesmas, veidoja 
dzejoļus, pateicības ābolu piegādātājiem, pēc tam visi atpūtās. 

Velta Kadakovska 4.kl.audz. 
Natālija Garā 6.kl.audz.

 
„Kosmosa iekarošana” 

 
Rugāju novada vidusskolas skolēni piedalījās 3. 
Vispasaules zīmējumu konkursā ”Bērni zīmē  savu 
krievu pasauli”. Šī gada tēma bija ”Kosmosa iekarošana”. 
Konkursa organizatori informē, ka tikuši saņemti vairāk 
kā10000  bērnu darbi no 32 valstīm,1106 zīmējumi no 21 
valsts iekļuvuši finālā. 
Neparastā pieeja, izpildījuma kvalitāte un oriģinalitāte, 
savu zināšanu par kosmosu atspoguļošana –tādi bija 
vērtēšanas kritēriji. 
Pateicības par piedalīšanos virtuālajā konkursā saņēma 
8.klases skolniece Gita Daukste un 11.klases skolniece 
Vita Daukste,bet10 .klases skolnieces Māras  Štāles 
 darbs aizceļoja uz konkursa finālu Vācijā. Viņai tika 
atsūtīts diploms, bet skolotājai N.Garajai-pateicības 
vēstule. 
Uzvarētāju un finālistu zīmējumi būs izstādēs Vācijā, 
Zviedrijā, Krievijā un citās valstīs. Izmantojot bērnu 
darbus, tiks veidotas atklātnītes un 2012. gada kalendāri, 
daļu no tirāžas saņems arī zīmējumu autori. 

 
Krievu valodas(svešvalodas)MA vadītāja N.Garā 
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Ikgadējā mazpulku konference Rīgā 
 

Februāra nogalē, kad ārā valdīja patiesi bargs sals, Rīgā 
Zemkopības ministrijā notika ikgadējā mazpulku konference, 
kurai šogad bija dots nosaukums ,,No čiekura līdz lietaskokam”. 
No Rugāju 252.mazpulka uz konferenci devās vadītāja Margarita 
Stradiņa un skolas mazpulka prezidente 8.klases skolniece Madara 
Ozoliņa. Konferencē piedalījās 247 dalībnieki no visas Latvijas. 
Mūsu vienotības spēks arī krīzes laikā turpina savu svēto misiju 
nepagurstoši turpināt mazpulku organizācijas sūtību-augt un 
strādāt Latvijā un Latvijai. Māc gurdena doma, vai paliksim 
uzticīgi savai tēvzemei. Plašā pasaule nav aptverama, un sapnis 
par savu zemi ir tikai Latvijā. Konference sākās ar mazpulku 
himnu, pēc tam mazpulku padomes priekšsēdētāja I.Kļava sniedza 
pārskatu par Latvijas mazpulku darbību 2010.gadā un galvenajiem 
uzdevumiem 2011.gadam. Pēc tam mazpulku vadītāji strādāja 
darba grupās, kurās tika apspriesti mazpulkiem būtiski jautājumi: 
demokrātija un atbildība mazpulkā; bērnu un vecāku iesaistīšana 
mazpulka darbā; mazpulka sadarbība ar vietējo pašvaldību un 
skolu; mazpulku sabiedriskās attiecības; veiksmīga un kvalitatīva 
projektu pieteikumu izstrāde, īstenošana un izvērtēšana. Skolēni 
savukārt kopā ar Rīgas mazpulku klubiņa jauniešiem devās 
kontrolpunktu meklēšanā pa pilsētu ,,Iepazīsti Rīgu”.  
Mazpulku organizācija ir lauksaimnieciska, tādēļ konferencē 
guvām bagātīgu redzējumu par Latvijas mežiem, laukiem, upēm 
un ezeriem un nonācām pie atziņas, ka mēs paši esam tā visa 
mantinieki. Mūsu vectēvu mantojuma apgūšanai augam ģimenēs, 
skolā, sabiedrībā, tādēļ mīlestības deficīts nevienā gadījumā 
nedrīkst mūs skart. Krīzes ir gājušas un pārgājušas, bet garā stiprie 
vienmēr ir izturējuši un ar Dieva palīgu turpinām dzīvot 
visskaistākajā un mīļākajā valstī. Mazpulcēnus uzskata par 
īstajiem darba darītājiem laukos, šis darba tikums jau tiek 
ieaudzināts no mazotnes.  
Mazpulku konferencē saņēmām jaunus uzdevumus pavasarim un 
vasarai, lai rudenī varētu atkal atskatīties uz paveikto. Šogad 
Latvijā mazpulki strādās pie projekta  
,, Burkāni atgriežas” un jauna, interesanta projekta ,,No čiekura 
līdz lietaskokam”, kurš tapis sadarbībā ar Latvijas Valsts mežiem, 
kā arī mazpulcēni darbosies ar saviem individuālajiem un grupu 
projektiem, kuri jau veiksmīgi ir iesākti iepriekšējos gados. 
Jau projektu nedēļas laikā Rugāju novada vidusskolas čaklākie 
mazpulcēni uzsāka darbu pie jauniem projektiem vai arī turpināja 
jau iesāktos projektus. Annija Romāne , Zandis Kadakovskis pētīs 
savas dzimtas vēsturi, noskaidros, kā veiksmīgi un pareizi strādāt 
un kopt savu saimniecību. Virdžīnija Vīcupa un viņas brālis Jānis 
mācīsies audzēt pārtikas dārzeņus, kā arī kops aitas savā 
saimniecībā. Edgars Krivišs mācīsies strādāt savā lielsaimniecībā, 
kur ir liels ganāmpulks. Mazpulka meitenes: Arta Akmene, Lauma 
Circene, Diāna Dambīte, Megija Lazdiņa vasarā veidos skaistus 
puķu dārzus un savu veikumu aprakstīs projektos. Gints Kukurāns 
vāks un pats audzēs ārstniecības augus. Tālis Eniks gatavos no 
koka dažādus suvenīrus. Grupa mazpulcēnu: Madara Ozoliņa, 
Kristīne Garā un citi apkopos Rugāju 252.mazpulka un Rugāju 
ciema vēsturi. Citi mazpulcēni strādās pie saviem jau iepriekšējos 
gados iesāktajiem projektiem, bet visiem sava darba rezultāts būs 
jāparāda rudens darba skatē. Ja čakli strādāsim pie saviem 
projektiem, tad vasarā varēsim atpūsties mazpulcēnu nometnē, kas 
vilina ar interesantu atpūtas programmu.  

 
Margarita Stradiņa, 8.kl.Madara Ozoliņa 

Pa čiekuru pēdām... 
     Jau iepriekš rakstījām, ka Eglaines un Rugāju skolu 3.klašu 
skolēni  sadarbojas kopīgās aktivitātēs  MammasDabas  
meistarklases ietvaros. Vēl īsi pirms ziemas iestāšanās iepazinām 
priežu čiekuru sēklu audzēšanu, kā arī iemēģinājām roku čiekuru 
novākšanā. Jau tad radās vēlme kopīgi izzināt arī tālāko čiekuru 
ceļu. Šo ieceri īstenojām 28.februārī, kad apvienojāmies kopīgai 
ekskursijai uz Vijciema čiekurkalti.   
   Šis unikālais kultūrvēsturiskais objekts atrodas Vijciema pagasta 
Mežmuižā (pusceļā starp Smilteni un Valku) un līdztekus darba 
procesam darbojas arī kā muzejs. Tā ir vienīgā vieta Eiropā un 
pasaulē, kur var uzzināt un redzēt  dabā, kā sēklu ieguve notikusi 
agrāk.  Kaltē viss ir autentisks, gluži tāpat kā pirms simts gadiem. 
Ar oriģinālo ceļamo ratu uz trešo stāvu tiek celti maisi un kastes ar 
čiekuriem, no kurienes pa īpašām lūkām tos saber žāvēšanas 
cilindros. Tur tos, divreiz dienā apgrozot, kaltē nedēļu. 
Čiekurkaltes pārzinis  I.Palejs mums izrādīja un izstāstīja visu 
darba procesu, ļāva katram iemēģināt spēkus pagrozot kaltēšanas 
cilindrus un pārbaudīja bērnu zināšanas koku atpazīšanā. Viņš 
patiesi priecājās uzzinot, ka mēs paši esam arī vākuši čiekurus, 
uzslavēja skolēnu interesi un erudīciju. Apskatījām arī stendos 
izlikto dažādo čiekuru un koku sēklu kolekciju. Saņēmām 
izsmeļošu skaidrojumu arī par  apskatāmajiem mežinieku darba 
rīkiem. Dažus bērni atpazina kā mājās arvien vēl iecienītus un 
lietotus, bet par citiem nebija pat nojausmas, kādam nolūkam tie 
bijuši paredzēti. Jau vienpadsmit gadus Vijciema čiekurkalti  
apsaimnieko  AS ‘’Latvijas valsts meži”.Kopš 2002.gada tā ir 
iekļauta  Eiropas kultūras mantojumu sarakstā, pašreiz jau kā 
Neparastā Eiropas kultūras mantojuma objekts. 
       Pēc šīs unikālās ēkas apskates un pusdienu pauzes, devāmies 
Blomes virzienā. Tur, lauku mājās „Donas” mūs gaidīja silti 
izkurināta maizes krāsns, pilna abra briestošas mīklas un pati māju 
saimniece, kas mums izstāstīja un ierādīja maizes cepšanas 
gudrības. Uz kaltētām kļavu lapām katrs veidojām savu rudzu 
maizes klaipiņu. Kad tie iegūla krāsns mutē, gājām apskatīt turpat 
blakus esošo, īpatnēji būvēto Jeberlejas estrādi. Pēc pastaigas ārā 
jo īpaši labi garšoja saimnieces sarūpētais launadziņš- pašcepta 
maize,  piens, tēja, medus, ievārījums, mājas sviests, tikko 
kūpināts speķītis  ar sīpoliem.    Bērniem bija iespēja novērtēt  
vienkāršo, latvisko mājas ēdienu, ko atzinām par ļoti gardu esam. 
Tad jau arī gaidītais brīdis bija klāt, kukulīšus vienu pēc otra 
ņēmām laukā no krāsns un rindojām uz galda. Vēl tie bija 
jāatpūtina pēc  cepšanas karstuma, jāiztīra abra un tad jau 
saimniece katra izcepto kukulīti saiņoja līdzņemšanai uz mājām. 
Bagātinājušies ar māju jauko gaisotni, daudziem maizes stāstiem, 
jauniegūtām  prasmēm un paša izcepto maizes kukulīti padusē, 
teicām ardievas šai jaukajai vietai lai dotos tālāk. Vēl šajā dienā 
mūs gaidīja darbošanās Blomes pagasta „Zīlīšu” mājas keramikas 
darbnīcā. Tur atkal katrs varēja darboties paša rokām- mīcīt mālus, 
izmēģināt darbu pie podnieka ripas, pagatavot savu laimes pogu. 
Tā, darbojoties un apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, diena 
bija pagājusi nemanot un, līdz ar vakara krēslu uzsākām 
atpakaļceļu uz mājām.   
 Atmiņu nospiedumos- žāvēto čiekuru un jaunā meža smarža, kāda 
puisēna bezgala laimīgās acis auklējot rokā savu silto maizes 
kukulīti, grūti valdāmais māla pikucis podnieka ripas griezienā... 
Bet, kopā ar kolēģēm A. Stērnieci un A. Stalidzāni   tika 
apspriestas atkal jaunas idejas kopīgai sadarbībai MammasDabas  
programmas apguvei.                                           

Agita Kukurāne   
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MamasDabas darbi pašu rokām.   
        Straujiem soļiem tuvojas pavasaris, tātad, arī putnu 
ligzdošanas laiks Tālab Rugāju novada vidusskolas 3.klases 
skolēni projektu nedēļas laikā  tuvāk iepazina putnus.  
Sadarbojoties ar Rugāju mežniecības mežzines vietnieci  D. 
Sietnieci noskaidrojām arī pareizos putnu mājokļu izmērus 
un citus nosacījumus būrīšu gatavošanai un izvietošanai.         
      Nedēļas noslēgumā saucām talkā savus tēvus un arī 
vectēvus, lai pašu rokām skolas darbnīcās gatavotu putnu 
būrīšus. Vecāki sagādāja arī darbam nepieciešamos 
materiālus. Jāatzīst, ka sanākušie vīri J.Dobrovoļskis, 
I.Štāls, A. Stivriņš, E. Garais, A. Smirnovs, V.Ozoliņš kopā 
ar bērniem darbojās gluži kā profesionāli pedagogi. Savu 
padomu sniedza arī skolotājs Ž. Pērkons. Katra darba grupa 
līdz pusdienlaikam uzmeistaroja pa putna mājoklim. 
Vislielākajā būrītī varēs mājot šā gada īpašais putns- meža 
pūce, gandrīz tikpat liels mājoklis tapa arī meža 
apodziņam. Pārējie četri būrīši paredzēti zīlītēm. Kas tajos 
iemitināsies varēsim uzzināt tikai laika gaitā. Pašreiz 
sadarbībā ar Rugāju mežniecību gatavojamies doties uz 
mežu un savus darinājumus izlikt kokos. 
       Tā mēs kopā ar MamuDabu gaidām pavasari.  

Sk.A.Kukurāne. 

No graudiņiem līdz maizītei 
Jau agrā bērnībā mums ir jāieaudzina bērnos, ka 

pret maizīti jāizturas ar cieņu un mīlestību. Tāpēc 
projektu nedēļas ietvaros mēs, pirmsskolas bērni, 
izgājām visu garo maizītes tapšanas ceļu. Visu nedēļu 
mēs gan zīmējām, gan veidojām, gan aplicējām 
maizīti.  

Tā, pirmdienā, visu grupu bērni runāja par to, kā 
no maza graudiņa mēs varam iegūt gardu maizīti. 
Grupiņās tika lasīta latviešu tautas pasaka „Kukulītis”, 
bet 5-6gadīgie bērni šo pasaku inscenēja, paši 
iejūtoties vecmāmiņas un vectētiņa, kukulīša, kaķīša, 
sunīša, vilka un lapsas lomā. Toties mazās „Bitītes” 
kukulīti centās izkrāsot, bet vispirms ar pirkstiņrotaļu 
palīdzību to izcepot.  

Otrdiena mums bija pankūku diena, jo ne vien 
maizīti var izcept no miltiņiem, bet arī ļoti garšīgas 
pankūkas! Paldies ir jāsaka mūsu bērnu māmiņām, kas 
pankūciņas bija jau izcepušas mājās, protams, ar savu 
bērnu palīdzību, mums tikai vajadzēja tās sasildīt un 
uzliekot medutiņu vai ievārījumu apēst.  

Trešdienā „Mārītes” grupas bērni paši no sāls 
mīklas gatavoja gan kliņģerīšus, gan bulciņas, gan 
baltmaizītes kukulīšus, un mūsu jaukās pavārītes tos 
izcepa gatavus. Tikai žēl, ka šos gardumus nevarēja 
arī apēst, jo pagaršojot mīkliņu bērni secināja, ka tā ir 
ļoti sāļa, bet mūsu lellītēm gan tas būs labs cienasts. 
„Knariņu” grupas bērni šajā dienā devās uz veikalu 
pētīt maizītes. Viņi saprata, ka ir ļoti daudz maizīšu 
veidu – klona maize, baltmaize, saldskābmaize, 

tostermaize, formas maize un izvēlēties, kura ir 
visgaršīgākā ir grūti.  

Ceturtdiena mums visiem bija ļoti atbildīga diena, jo 
šajā dienā mēs uzņēmām ciemiņus. Pie mums viesojās 
Balvu un Baltinavas novadu pirmsskolas skolotājas. Šajā 
dienā mēs ar rotaļām, dziesmām un dejām atdarinājām 
maizītes tapšanas darbus tematiskajā pasākumā „Maizītes 
svētki”.  

Cik garšīga ir silta, tikko cepta maize mēs visi 
izbaudījām piektdienā Balvu maizes kombinātā. Tur mēs paši 
redzējām maizes tapšanas ceļu. Mums pastāstīja, ka no 
sākuma lielos katlos ir jāiejauc mīkla, tad tai jāuzrūgst, tad 
no mīklas veido kukulīšus, tad tos šauj krāsnīs un cep. 
Izceptos kukulīšus vēl sagriež un safasē un tad tā nonāk 
veikalos. It kā visas nedēļas laikā mēs to visu jau bijām 
izrunājuši, bet visu redzēt savām actiņām, tas bija pavisam 
savādāk.                                                  

Grupiņas „Mārītes” skolotāja Inita Koļcova   
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8. marts- 
Eglaines skolā

Visām skolas daiļā dzimuma pārstāvēm  
nelielu pārsteigumu 8. marta rītā bija  
sagādājuši skolas vīrieši, aicinot uz 
mirkli piesēst un paklausīties dzejas 
vārsmās un mūzikas ritmos, atgādinot arī 
šo svētku pirmsākumus un vēsturi. 
Uzstājās gan 2., 3. un 4., gan 6., 7. un 9. 

Foto: no A.Stalidzānes personīgā arhīva 

      Devāmies arī uz Rēzeknes 2. vidusskolu. Tieši šajā dienā 
pēc triju gadu ilgiem remontdarbiem  durvis vēris skolas ēkā 
izvietotais akvaterārijs, kurā mājvietu atraduši vairāki 
savvaļas dzīvnieki.  Telpas atgādina noslēpumainu pazemes 
alu. Bijām pirmā ekskursantu grupa un ar neviltotu interesi 
apskatījām čūskas, bruņurupučus, ķirzakas, zivtiņas, lielo 
krupi. Trusis reizēm parādījās, bet tad atkal noslēpās savā alā. 
Jestrais pērtiķēns, sēdēdams uz zara, noraudzījās uz mūsu 
zinātkāro rosīšanos, bet sesks gan apgūlās nosnausties 
diendusu.  
    Pēc latviešu valodas stundas muzejā un dabaszinību 
stundas terārijā devāmies uz veikalu, kur pilnveidojām 
sociālo zinību prasmes. Bija jāprot atrast , kurā plauktā 
novietotas preces, ko vēlētos iegādāties. Jāierauga preces 
cenas un jārēķina, ko var iegādāties par vecāku iedoto naudu. 
Pēc veiksmīgas iepirkšanās – ceļš mājup.  
   Paldies vecākiem , kas saprot, ka mācāmies ne tikai klasē 
un visi 1.klases skolēni varēja doties ekskursijā. Kā vienmēr 
patīkami un jauki bija braukt, kad pie stūres ir mūsu šoferis 
Valdis.  

                  1. klases audzinātāja Astrīda Circene 

Mācību ekskursija uz Rēzekni. 
 

      9. martā Rugāju novada vidusskolas 1.un 2. klases skolēni 
devās ekskursijā uz Rēzekni. Apmeklējām Jura Cibuļa 
pasaules ābeču kolekcijas izstādi „Kas visu izteic bez 
mēles?” Latgales Kultūrvēstures muzejā. Varējām vērot 
vairāk nekā 400 ābeces un plakātus ar alfabētiem no visas 
pasaules (Tanzānijas, Panamas, Ugandas, Zimbabves, Indijas, 
Zviedrijas u. c.) dažādās valodās – gan latgaliešu un latviešu, 
gan krievu, angļu, albāņu, čerokī, persiešu, gruzīnu u. c. 
valodās, kā arī nedzirdīgajiem un neredzīgajiem ( Braila 
rakstā ) izdotās ābeces.  
    Kopā ar muzeja darbinieci ceļojām ar vilcienu, kuģi 
un kamieli. Nokļuvām dažādās valstīs un kontinentos, 
iepazinām burtus un ābeces. Interesanti bija vērot ābeci 
neredzīgiem skolēniem un pamēģināt „lasīt” ar 
pirkstiņiem. Burtnīca , kurā burtus mācās rakstīt 
neredzīgi bērni, nemaz nelīdzinās mūsu burtnīcām.  
    Bijām pārsteigti, ka pirms 200 gadiem Latgalē uz skolu 
varēja iet tikai zēni. Daudziem atmiņā palika pati lielākā 
ābece.  

klases zēni, kā arī pieaugušie. Doma viena - 
viņiem prieks censties priekš viņām, jo viņi jau 
apzinās, ka sievietes ir īpašas un neaizstājamas 
šajā pasaulē!  Bez sievietēm ikdienai un svētkiem 
pietrūktu kaut kā tik būtiska!  
                        Atliek vēlreiz teikt paldies un 
ikvienam atgādināt, ka nevajag jau nemaz tik 
daudz, lai jebkuram no mums ikdienas gaitas kļūtu 
gaišākas! Vajag tikai smaidu, labu vārdu un 
pamanīt, ka tuvumā ir otrs...  Lai mums izdodas !    

  
Anita  Stalidzāne 
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Meteņdienas izdarības arī šogad 
Eglainē 

Svinēt Meteņdienu, tā ir sena tradīcija Eglaines 
pamatskolā, ko rosina un arī organizē skolas latviešu 
valodas skolotāja Rasma Zuša, palīdzot mūzikas 
skolotājai Aijai Ikstenai. Katra gada izdarībām ir 
kāda sava nianse, piemēram, pagājušajā gadā no 
skolas jumta pats „meteņtēvs” skolēnus apbēra ar 
konfektēm, citugadu – ciemojās etnogrāfiskais 

ansamblis „ Benislava”, ir bijusi vizināšanās pajūgā, iešana ciemos pa pagasta iestādēm, pat futbols sniegā. Taču 
allaž neiztrūkstošas ir maskas, kurmju rakumu mīdīšana, dziedāšana, iešana rotaļās, vizināšanās no kalna un 
cienāšanās ar zirņiem. Mums patīk, nākamgad nāciet arī Jūs mūsu pulciņā ! Biju klāt, ēdu zirņus, gāju rotaļās un 
fotografēju –  

                                                                                                                    Anita Stalidzāne 

Tikaiņu bibliotēkai plašākas telpas 
Inese Kočāne 

 
Tikaiņu bibliotēkā šī gada janvārī tika veikts remonts. 
Divās telpās, kuras iepriekš netika izmantotas bibliotēkas 
vajadzībām, nomainīti apkures radiatori, apgaismojums, 
griestu un grīdas segums, tapetes. Bibliotēkas 
apmeklētājiem tagad ir gaiša un mājīga lasītava, kur var 
netraucēti palasīt preses izdevumus. Arī mazajiem 
lasītājiem ir sava spēļu istaba, kur pavadīt laiku 
rotaļājoties, šķirstot bilžu grāmatas.  
Paldies Rugāju novada domes priekšsēdētājai Ritai 
Krēmerei un domes deputātiem par sapratni un atbalstu. 
Paldies arī darbu vadītājam Jānim Riučam un 
strādniekiem, kas īsā laikā un operatīvi veica 
remontdarbus. 

Pērlīšu rotu izstāde 
 
Marta mēnesī Tikaiņu bibliotēkas 
apmeklētāji vairāk kā divas nedēļas varēja 
aplūkot pērlīšu rotu izstādi „Sapņus, kā 
mirdzošas pērles virtenēs saveru”. Šīs 
brīnišķīgās, pašas darinātās rotas 
bibliotēkas lasītāju apskatei un 
vērtējumam uzticēja Anita Gavare. Katra 
rota ir kā mākslas darbs, darināta ar 
pacietību un mīlestību. Paldies Anitai par 
pavasarīgo sveicienu Tikaiņu 
iedzīvotājiem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: 
I.Kočāne 
 
Izremontētā 
telpa 
jaunākajiem 
bibliotēkas 
apmeklētājiem
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Velga Vīcupa 
Rugāju novada muzejs stāsta: 

Margaritas Stradiņas atmiņas par Rugāju mājām 

Kiosks 
     Rugāju  augstākajā  vietā kādreiz bija tirgus laukums, tas 
bija bruģēts kalna ceļš, šaurāks nekā ir tagad. Gar laukuma 
malām atradās ebreju tirgotāju Ospovoda Laizera skārda 
darbnīca (Kurmenes 69) un trauku veikals ar dzīvokli 
(Kurmenes 38), Mironska dažādu preču veikals 
rokdarbniecēm un Aleksandropoles muižas krogs, kura 
vienā pusē iekārtojusies Rugāju pagasta valde, bet otrā galā- 
stodals, kur pūtināt zirgus, vieta, kur gulēt pašiem un neliels 
krodziņš. Līdz 1940. gadam tirgus laukuma malā pret vidu 
atradās kiosks. 
      Kiosks piederēja Ozoliņam. Tā bija neliela būdiņa ar 
lodziņu priekšā. Caur lodziņu varēja izvēlēties skaistas 
kartiņas visādiem svētkiem, Lieldienu otu krāsu, 
Ziemassvētku šokolādes figūriņas, zīmuļus, burtnīcas, un 
papīrus. Galvenā prece bija bērnu bilžu grāmatas,- ļoti 
krāsainas un skaistas. 
    Te tirgoja laikrakstus „Zaļā zeme”, un „Jaunākās ziņas”. 
Tie bija īpaši iecienīti laikraksti. Tirgoja arī žurnālus 
„Piensaimnieks”, „Mājas draugs”, „Sievietes pasaule” un 
„Zeltene”.II pasaules kara laikā kiosks vairs nedarbojās. 
     Pēc okupācijas karaspēka atgriešanās kioska vairs nebija. 
Kādu laiku uz kalna bija nekopta vieta, tad 1948. gadā šajā 
laukumā ierīkoja  autoostu. Lai varētu piestāt un apgriezties 
autobusi, laukumu nedaudz uzbēra un paplašināja, kioska 
vietā ierīkoja pieturu. 1950. gadā sāka kursēt pirmais 
autobuss uz Balviem. Autoosta vairākas reizes ir pārbūvēta. 
Pirmā bija liela koka nojume. Kalnā uzcēla arī tirgus būdu, 
bet tā ilgi nepastāvēja. Šajā vietā sāka tirgoties pārdevēji no 
vairākiem veikaliem, arī atsevišķi tirgotāji, kam ir ko 
pārdot. Sevišķi daudz to ir rudeņos un pavasaros, bet kioska 
vairs sen nav. Ilgus gadus pastāvēja autobusu pietura (attēlā 
redzamā), līdz dažus gadus atpakaļ to pārbūvēja un tā 
ieguva pašreizējo izskatu. 
     

Foto: Margarita Stradiņa 
Rugāju novada muzejs izsaka pateicību par 
dāvinājumiem 
 Līvijai Zutei, Astrīdai Circenei, Evitas Lužas 
ģimenei! 
P. s. Barikāžu dalībnieku sarakstā ieviesusies kļūda. 
Precizējums: piedalījās Ivars Žugs. 

 
Akcijā „Nāc talkā Latvijai!” 

 
Laikā no 22.marta līdz 15.aprīlim Lielās Talkas 
organizatori aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
brīvprātīgi līdzdarboties Lielās Talkas organizēšanā un 
iesaistīties akcijā „Nāc talkā Latvijai!”.
 
Akcijas laikā ikvienam interesentam ir iespēja kļūt par 
Talkas brīvprātīgo palīgu, apzinot savā pilsētā vai novadā 
piesārņotās vietas, kuras Lielās Talkas laikā, 30.aprīlī, 
būtu nepieciešams satīrīt un sakopt. Tāpat brīvprātīgie 
palīgi tiks aicināti arī atzīmēt savas tuvākās apkārtnes 
skaistākās, gleznainākās vietas, kur ikviens varētu gūt 
prieku, iedvesmu un labas emocijas. Papildus akcijas 
dalībnieki, atbildot uz āķīgiem anketas jautājumiem, 
varēs bagātināt savas zināšanas dažādos vides 
jautājumos. 
 
Lai piedalītos akcijā, Lielās Talkas mājas lapā 
www.talkas.lv, sadaļā „Nāc talkā Latvijai!” ir jāaizpilda 
anketa: jāatbild uz 10 jautājumiem par atkritumiem un 
vidi, kā arī interaktīvā kartē jāatzīmē piesārņotā un 
skaistā vieta savā pilsētā vai novadā, pievienojot arī 
situāciju dokumentējošas fotogrāfijas.
 
Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme norāda, ka 
„iesaistīšanās akcijā „Nāc talkā Latvijai!” ir kā došanās 
piedzīvojumā – gan meklējot atbildes uz jautājumiem, 
gan izejot reāli dabā, atzīmējot piesārņotās vietas un 
skaistos dabas nostūrus. Turklāt šos uzdevumus var veikt 
vienatnē, kā arī komandā, iesaistot savu ģimeni, draugus, 
kaimiņus, klasesbiedrus. Piesārņoto vietu atzīmēšana un 
fotogrāfiju publicēšana ir īpaši nozīmīgs ieguldījums 
Lielās Talkas organizēšanā, jo tas palīdzēs noteikt 
30,aprīļa talku norises vietas.”.
 
Pirmie 1000 akcijas dalībnieki, kuri būs pareizi 
atbildējuši uz konkursa jautājumiem, kā arī interaktīvajā 
kartē atzīmējuši nepieciešamos punktus, saņems dāvanu 
– īpašu akcijas T-kreklu. 
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 Žetonu vakars Rugāju novada vidusskolā 
 
„Ēnās pazūd mūsu soļi, 
domu skaļums neļauj norimt. 
Un pa svaigu zaļu zāli 
aizliegts staigāt šovakar..” 

 
Žetonu vakars ir tas svinīgais un skaistais brīdis, kas  

kalpo kā apliecinājums tam, ka 12. klases skolēni ir gatavi skolas gaitu 
noslēguma sprintam.  

Ar Mārtiņa Freimaņa dziesmu „Draugs” iesākās šī gada Rugāju novada 
vidusskolas 12. klases žetonu vakars. Nu tas ir aizritējis, bet mēs-12. klases 
skolēni-  vēl joprojām esam emocijām bagāti un ik pa mirklim kavējamies 
atmiņās par saviem žetoniem.  

Aizmirstot par eksāmenu drudzi, mēs centīgi gatavojāmies šim 
skaistajam pasākumam – izvēlējāmies žetonu gredzenus, tērpus, kā arī 
gatavojām tradicionālo žetonu lugu, kas izraisīja daudz un dažādu emociju gan 
mums pašiem, gan arī skatītājiem. Bija daudz jauku brīžu, bet bija arī tādi, kad 
mūs pārņēma patiess satraukums. Šajā periodā atklājās arī vēl līdz šim 
neiepazīti talanti. Piemēram, Lauris runāja dzeju, Alise un Dagnija spēlēja 
mūzikas instrumentus, mēs iepriecinājām ciemiņus ar dziesmām, kuras 
palīdzēja sagatavot skolotāja Agita. 

 Lai arī žetonu vakarā nebija nekāda miera - cits drebošām kājām, 
kāds no uztraukuma bāls kā sniegs, bet visi kā viens bijām gatavi rādīt ko 
mākam. Žetonu lugu „Kāzas tiešraidē, kuru mērķis ir nopelnīt kaudzi naudas,” 
uzrakstījām paši. Šī luga bija humora pilna, tā parādīja dažādus raksturus, to 
saderību. Lugas morāle – nevajag steigties un precēties ar pirmo pretimnācēju, 
jo šajā pasaulē noteikti ir iespējams atrast īsto mīlestību.  

Pēc šī vakara emocionālās svinīgās daļas un jestrās izrādes, mēs kopā 
griezām arī pirmo valsi, kam gatavojāmies skolotājas Vijas pavadībā.  

Lielu paldies mēs vēlamies teikt Rugāju novada Domei, skolas 
vadībai, klases audzinātājai Lolitai,  skolotājiem un vecākiem par šo doto 
iespēju rīkot žetonu vakaru. Paldies arī mūsu mīļajiem radiem un draugiem, 
kuri bija kopā ar mums šajā svarīgajā dzīves brīdī.  

Mēs esam priecīgi , ka visa klase varēja tik daudz būt kopā, par to, ka 
bija iespēja apzināties savu varēšanu. Protams, priekšā vēl eksāmeni, izlaidums. 
Tāpēc viens otram mēs vēlam izturību, savstarpējo saprašanos, veiksmi un 
vislabāko sadarbību! 

Klinta Andža, 12.klases skolniece 

Rugāju novada vidusskolas 
ansamblis ,,Pustonis" un 
skolotāja Velga Smoļaka mīļi 
pateicas oriģinālo piespraužu-
ziediņu veidotājām par sagādāto 
skaisto ansambļa noformējumu. 
Paldies Martai Gailumai, Lolitai 
Krēbsei, Līgai Spriņģei, Velgai 
Vīcupai, Janai Briedei, Tatjanai 
Kočānei, Verai Janišai. 
   
 

Sirsnīgi sveicam  
 

Elīnu Briedi-Pulču un Gunti Pulču 
dēliņu  

Gustavu auklējot 
 
  

Tatjanu Aščeulovu un Laimoni 
Dambīti meitiņu Lanu lolojot 

 
  
 

Zani Krivišu dēliņu Matīsu audzinot 
 
  
 

Sarmīti un Žani Pērkonus dēliņu 
Jāni audzinot 

 
Rugāju novada dome

Labie vārdi!


