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Svinam Valsts svētkus! 
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Gliemežnīcā savu Latviju redzu- 
Tā it kā maza, bet tomēr liela... 
Tik plaši šalc Baltijas jūra, 
Virs kuras debesis zilas, zilas. 
Un baltas kaijas aizlido, 
Ar saviem sudrabspārniem 
Svētību pār Latviju lejot 
/Māra Šnē/ 
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               Saule visiem spīd vienādi . . . 

Un iespējas mums visiem šajā pasaulē arī ir vienādas. Atkarīgs 
tas ir no Tevis paša  - vai Tu izmanto tās iespējas, ko 
“piespēlē” dzīve. Tā ir tikai Tava izvēle - darīt vai nedarīt.   
Iespējams, Tu pat neapzinies, ka Tavu iecienīto nodarbi, 
zināšanas vai intereses var pārvērst naudas ieguves avotā vai 
pat uzsākt biznesu. Galvenais ir saprast, kā to visu pārvērst 
pieprasītā produktā, neatkarīgi no tā - vai tā ir prece vai 
pakalpojums.  

Projekta “Skreine” ietvaros  Rugāju novada vidusskolas 
jauniešiem bija iespēja piedalīties neierastā ekonomikas stundā. 
Lai diskutētu nevis par globālo ekonomiku pasaulē un Latvijā, 
bet gan par to kā pašiem nopelnīt naudu šeit, Rugāju novadā. 
Attīstības konsultants Jānis Baltačs ( Sia “KOTA.NU”) ar 
vienkāršiem, skolēniem saprotamiem piemēriem izskaidroja 
kādi, kas jāievēro, lai uzsāktu biznesu un darāmais, turklāt, 
pašam būtu interesants un sagādātu gandarījumu.    

 Uzsākot jebkuru biznesu, tā pamatā jābūt idejai. Viens no 
izplatītākajiem veidiem, ir rast biznesa ideju sev zināmās un 
tuvās nodarbēs. Vai zināji, ka daudzu veiksmīgu biznesu 
pamatā ir bijis hobijs vai dažādas dzīves laikā iegūtas iemaņas 
un prasmes? 

Kad ir atlasīta viena konkrēta biznesa ideja, tad to ir 
nepieciešams sev pēc iespējas sīkāk aprakstīt. To var izdarīt 
tikai tad, kad Tev pašam ir pietiekoši daudz informācijas. Tev ir 
nepieciešams noskaidrot: 

• Vai Tev pašam ar to nodarboties būs interesanti? 
• Vai Tev ir pietiekoša motivācija, lai izvēlētos tieši 

šo ideju? 
• Vai Tev pašam ir attiecīgajā jomā zināšanas vai 

iemaņas? 
• Vai Tev jau ir kāda daļa no biznesa idejai 

nepieciešamajiem resursiem? 

Visi šie jautājumi ir dziļi personiski un prasa rūpīgu 
apdomāšanu, lai vēlāk nebūtu jānožēlo izvēle. Ir grūti pelnīt 
naudu naudas pelnīšanas pēc. Daudz labāk, ja to vari darīt, 
darot kaut ko tādu, kas pašam padodas, patīk un aizrauj. 

 Daudzu, šobrīd veiksmīgu uzņēmēju sekmju pamatā ir bijusi 
spēja saprast, ka noteiktas preces vai pakalpojumi kādā 
konkrētā reģionā ir nepietiekami, līdz ar to, uzsākot savu 

biznesu tiek aizpildīta kāda tirgus niša. Biznesa idejai ir 
jābūt konkurētspējīgai, tāpēc vispirms būtu jāizpēta, cik 
daudzi no apkārtējiem cilvēkiem vēlētos un būtu spējīgi 
maksāt par šo preci vai pakalpojumu. 

Lielākā daļa miljonāru, uzsākot savu biznesu tika 
noraidīti, izsmieti par savām idejām, bet ticība idejai 
un mērķtiecīgs darbs tos atalgoja. 

Šķiet viena no trakākajām Latvijas cilvēku idejām ir 
pelnīt naudu ar . . .  govs mēsliem. Vairāk lasiet 
www.gavi.lv 

turpmāk vēl…. 

Projekta direktore Mārīte Orniņa 
  

pasākumu organizē nevalstiska organizācija 
 „Mēs pasaulē” 

projektā „Vietējās kopienas iniciatīvu un resursu centra 
„Skreine” izveidošana Rugāju novadā „Sorosa fonds 

Latvija iniciatīvā „AUDZ LATGALE” ar Rugāju novada 
līdzfinansējumu.   

 

Foto- M.Orniņa 
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Kanādas vēstnieks Latvijā viesojas  

„Rasas pērlēs” 
 28.oktobrī vizītē atbalsta centrā ieradās Kanādas 
vēstnieks R.S.Heteringtona kungs un viņu pavadošās 
personas. Viņa Ekselences ierašanās mērķis bija saistīts 
ar vēlmi ielūkoties „Rasas pērļu” ikdienā, jo vēstnieka 
kungs 2009.gada 13.jūnijā bija piedalījies atbalsta centra 
atklāšanā. R.S.Heteringtona kungs ar patiesu interesi 
ieklausījās informācijā par iestādes darba organizāciju, 
rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas gaitu. Viņš 
vēlējās uzzināt, kā šeit jūtas ievietotās personas, kādas ir 
viņu galvenās problēmas , ar kādiem izaicinājumiem 
sastopas „Rasas pērļu” darbinieki, kā tiek organizētas 
mācību un sportiskās aktivitātes bērniem, kāda loma 
centra dzīvē ir iekoptajam dārzam un siltumnīcai. 
Augstajam viesim tika izrādīta arī atbalsta centra ēka. 
Vēstnieka kungs bija patīkami pārsteigts par centra 
attīstību, pozitīvi vērtēja darbinieku centienus motivēt 
bērnus labvēlīgām pārmaiņām viņu dzīvē. Ar 
gandarījumu viņš atzīmēja iestādes atpazīstamību, to, ka 
Latgales un Vidzemes kaimiņu pašvaldības pamatā 
izvēlas vest vardarbībā cietušos bērnus uz „Rasas 
pērlēm”. Viņu un ciemiņus uzrunāja gan pārdomāti 
iekārtotā un sakoptā centra teritorija, gan estētiski 
noformētās centra telpas, tīrība un kārtība. Pēc 
iepazīšanās ar iestādes sadzīvi Kanādas vēstnieks un 
klātesošie uzklausīja Rugāju novada priekšsēdētāju 
R.Krēmeri par pašvaldības darba virzieniem, iecerēm 
nākotnei. Viņa pastāstīja arī  par sadarbību ar „Rasas 
pērlēm”. R.S.Heteringtona kungs uzteica novada ļaudis par 
atbalstu, ko viņi sniedz vardarbībā cietušo bērnu centram. 

 Vēstnieka vizītes otrā daļa bija augstā viesa 
atraktīva tikšanās ar bērniem, kuras laikā 
R.S.Heteringtona kungs prezentēja savu valsti, iesaistīja 
bērnus diskusijā par Kanādas atpazīstamākajiem ļaudīm, 
iepazīstināja klātesošos ar dzīvi Kanādā. Ciemiņš katram 
klātesošajam dāvināja Kanādas karodziņu, bet visiem 
kopā filmu par Kanādā populāro personāžu bebru un 
gardu dāvanu-kļavu sīrupu, ko izmantot kopgaldā. 
Savukārt bērni ciemiņiem atmiņai dāvāja savus 
rokdarbus. Noslēgumā visi kopīgi nofotografējās. Īpašu 

paldies vēstnieka kungs lika nodot pavārei Anitai, kura šajā dienā 
rūpējās par veselīgas un garšīgas maltītes pagatavošanu centra 
iemītniekiem un ciemiņiem. R.S.Heteringtona kungs izteica cerību 
atkal apciemot „Rasas pērles”. 
 

Pieredzes apmaiņā ierodas “Māras centrs” no Rīgas. 
 

 20 cilvēku kuplā pulkā tālo ceļu uz "Rasas pērlēm" 6. 
oktobrī mēroja "Māras centra" darbinieki no Rīgas. Latvijas 
Samariešu apvienības struktūrvienības   mērķis ir sniegt īslaicīgu 
sociālo, psiholoģisko, sociālpedagoģisko un medicīnisko palīdzību 
krīzes situācijā nonākušiem bērniem un sievietēm ar 
nepilngadīgiem bērniem. Šajā centrā atšķirībā no "Rasas pērlēm" 
bērni un sievietes uzturas 6 mēnešus, dažkārt ilgāk, kamēr tiek 
atrisinātas viņu turpmākās dzīves un sadzīves 
problēmas. Iepazīšanās ar mūsu centra darbu,  koleģiāla domu 
apmaiņa, "Rasas pērļu" apskate, profesionāļu diskusijas par 
iespējām veiksmīgāk organizēt rehabilitācijas procesu notika centra 
direktora vietnieces S.Ķikustes vadībā. Rīgas kolēģiem Rugājos 
redzētais bija patīkams pārsteigums,jo mūsu kolektīvs savā neilgajā 
pastāvēšanas laikā ir spējis radīt klientiem drošu un atbalstošu vidi, 
izveidojis profesionālu komandu rehabilitācijai vardarbībā 
cietušajiem un sadarbībai  ar sociālajiem dienestiem,bāriņtiesām, 
policiju,mediķiem, sabiedrību.Tikšanās izvērsās emocionāla,jo abu 
centru darbībā ir daudz kopīga.   
Sagatavoja Ilze Andža 
 
 Turpinām teikt paldies visiem mūsu labvēļiem, draugiem un 
atbalstītājiem. Sirsnīga pateicība Vectilžas pamatskolas skolotājiem, 
Ženijai un Sergejam Kurapatkiniem, Anitai Seikstulei, Antonijai 
Kornei, Edžum Ķikustam, Bernadetai Petrovai, Lienei Galvanauskai, 
Irēnai un Jurim Svilāniem, kuri labprāt ir dalījušies ar mājās 
izaudzētajām rudens veltēm.  
 Turpina skanēt mūsu paldies arī Rugāju novada domei par 
atbalstu visās situācijās, kad tas ir bijis nepieciešams. 
 Kaut arī draugu un palīgu mums ir daudz, aicinām arī citus 
Rugāju novada iedzīvotājus pievienoties atbalstītāju pulkam. Ja vien 
Tev ir tāda iespēja, palīdzi mums sagādāt apmēram 9m2 dēļu āra 
lapenītes grīdai. Priecāsimies, ja atradīsies kāds, kurš būtu gatavs 
apmaksāt “Rasas pērļu” bērnu braucienu uz Rīgu, uz akciju 
“Nepaej garām!”, ko katru gadu ap Ziemassvētku laiku organizē 
Latvijas Bērnu fonds.  
 Lai rudens tumšie vakari, neatņem jums smaidus!  

LRAC “Rasas pērles” 
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                                          Cepam īstu mājas torti! 
 
Esmu vienmēr brīnījusies par lauku tortēm, kas ir tik gardas, 
dzeltenas un gaisīgas. Līdz šim man nebija ienācis prātā, ka varu 
izcept savā elektriskajā cepeškrāsnī patiesi īstu lauku torti. Zigrīda 
Anča iemācīja, ka tas ir tik ļoti vienkārši – ir jāzina tikai daži 
knifiņi! Sirsnīgs paldies, Zigrīda, par to, ka ļāvi mums ielūkoties 
savos tortes cepšanas noslēpumos un atbildēji uz visiem mūsu 
jautājumiem 
       15. oktobrī Rugājos notika projekta „Vietējās kopienas iniciatīvu 
un resursu centra „Skreine” izveidošana Rugāju novadā”  kārtējā, nu 
jau 4. meistarklase „Cepam lauku torti”, ko vadīja Zigrīda Anča, 
kura tortes cepšanas prasmes pārņēmusi no savas mammas un šim 
pasākumam bija ļoti gatavojusies. Interesi izrādīja ne tikai 
pieaugušie novada iedzīvotāji, bet arī skolnieces. Nodarbība sākās 
ar pārsteigumu – mēs sākām nevis ar tortes cepšanu, bet gan ar ... 
ēšanu! Zigrīda jau mājās bija uzcepusi un atvedusi pilnīgi gatavu 
torti, garnētu ar krēma rozēm. Un tikai tad, kad pirmā torte bija 
nogaršota, mēs ķērāmies klāt pie biskvīta mīklas gatavošanas. Visas 
dalībnieces izmēģināja roku pie olu kulšanas, kas izrādās ir smags 
darbs, jo roka ātri vien nogurst, bet olas jākuļ minūtes 20, turklāt 
karstā ūdens peldē, kamēr masa trīskāršojas! Šo otro torti noēdām 
vēl siltu! Patiešām garšīga! Neapšaubāma pievienotā vērtība – 
neviena konservanta un tikai dabīgas izejvielas!  Visbeidzot Zigrīda 
cēla galdā jau mājās izceptus divus tortes biskvītus, lai rādītu, kā 
tos garnēt. Visas dalībnieces pamēģināja gan krēma gatavošanu, 
gan tortes garnēšanu. Tā, nu, bija jau trešā torte!  
 Neapšaubāmi, tie, kuri apmeklē šīs jauno prasmju nodarbības ir 
ieguvēji! Tas ir lieliski pavadīts laiks jaukā radošā sabiedrībā. 
Izgaršojot Zigrīdas tortes, raisījās sarunas dalībnieču vidū un 
pieredzes apmaiņa par biskvīta pagatavošanas knifiņiem. Jo redz, 
citas saimnieces sakultajām olām pievieno arī pāris ēdamkarotes 
ūdens, jo tad biskvīts iznāk „mitrāks” ( ne tik sauss). Līga Spriņģe 
līdz šim bija cepusi tortes gāzes cepeškrāsnī, bet kopš piedalīšanās 
meistarklasē, cep arī elektriskajā cepeškrāsnī. Un tortes garša 
nemainās! Tā ir nemainīgi lauku tortes garša. Vēl Līga dalījās 
pārdomās par darbietilpīgo tortes dekorēšanu ar krēma rozēm, 
steidzīgie var gatavas rozītes, lapiņas nopirkt lielveikalā.  Pasākums 
bija izdevies lieliski!  
   Tagad mēs zinām cik garšīgas tortes var Zigrīdai pasūtīt saviem 
svētkiem. 

Projekta direktore Mārīte Orniņa 
pasākumu organizē nevalstiska organizācija „Mēs pasaulē” 

projektā „Vietējās kopienas iniciatīvu un resursu centra „Skreine” 
izveidošana Rugāju novadā „Sorosa fonds Latvija iniciatīvā „AUDZ 

LATGALE” ar Rugāju novada līdzfinansējumu. 
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 Zigrīdas Ančas mājas tortes recepte: 

 
Nepieciešams : 
 

15 olas 
23 ēdamkarotes cukura 

garšvielas 
15 ēdamkarotes miltu 
1 paciņa „EVE” margarīna vai 2 paciņas sviesta 
1 bundžiņa iebiezinātā piena 
5 ēdamkarotes pūdercukura 

100 grami  drupinātu cepumu 
daudzkrāsainās marmelādes konfektes 
ievārījums 

  dabiskas  krāsvielas, vai augļi 
 

Pagatavošana  : 
                                Olas ar cukuru un garšvielām  puto sildot 
ūdens peldē līdz sasniedz skāba krējuma biezumu un masas 
daudzums ir vismaz trīskāršojies. Lēnām maisot piesijā 
miltus un lej iepriekš sagatavotā ar taukvielām izsmērētā un 
miltiem izbārstītā veidnē.  
Liek līdz 200 grādiem sakarsētā  krāsnī un cep pirmās 5 
minūtes neatverot krāsns durtiņas. Tad, kad virskārta sāk 
dzeltēt, pakāpeniski samazina karstumu līdz 120 grādiem. 
Pārmaina arī formas augstumu, lai nedegtu no apakšas, kā 
arī  pagroza formu, lai ceptu vienmērīgi visas malas.  Regulē 
krāsns temperatūru, skatoties pēc vajadzības. Cep aptuveni 
25 – 30 minūtes. 
Tortes gatavību pārbauda ar koka irbulīti vai adāmo adatu, 
to iedurot vairākās vietās tortē, ja masa nepielīp torte ir 
gatava. 
   Torti izņem no krāsns, to uzgāžot uz cietas pamatnes. 
Atdzesējot maina dzišanas vietu, lai torte nesakristu. Vislabāk 
torti atdzesēt uz restotas virsmas,  kurai arī apakšā pieplūst 
gaiss. 
    Atdzisušu torti izrotājam pēc paša vēlēšanās un gaumes. 
Margarīnu vai sviestu mazliet pakausējam, pievienojam 
pūdercukuru, garšvielas un aptuveni pus bundžiņas 
iebiezinātā piena. Krēmu putojam līdz iegūta viegli gaisīga 
masa. Ja vēlamies krāsainu, tad var pievienot nedaudz 
aroniju sulas, vai sarkano biešu sulas, dzeltenu krāsu iegūst 
pievienojot olas dzeltenumu. Tortes virsmu un sānus noklāj 
ar krēmu, sānus apber ar cepumu drupačām, tores virsmu 
rotā, izmantojot speciālus konditorejas piederumus 
(piemēram, krēma turzas,kas nopērkamas ikvienā 
lielveikalā) 
      Izrotātu  varam  nobaudīt, lai visiem  labi  garšo ! 
 
Vārītais  krēms  tortēm 
Nepieciešamās  sastāvdaļas : 
         1 glāze  piena 
         2  olas 
         1  ēdamkarote  miltu 
         1  ēdamkarote  kartupeļu  cietes 
         3  ēdamkarotes  cukura 
             nedaudz  vanilīna  cukura 

200 grami  sviesta  (  var  likt  arī  mazāk  100 gramus ) 
201  

   Pagatavošana :  
 
          Olas  ar  cukuru  sakuļ, traukam  jābūt  emaljētam  vai  
tērauda,  tad  piesijā  miltus  un  arī  kartupeļu  cieti.  Lēnām  
maisot  pievieno  verdošu  pienu,  kas  savārīts  ar  vaniļas  
cukuru.   Liek  karstā  ūdens  peldē  un  maisot  karsē  kamēr  
masa  sabiezē.  Tad  atdzesē  un  saputo  kopā  ar  sviestu,  bet  
sviestam  jau  jābūt  iepriekš  mazliet  paputotam.    Gatavo   
krēmu  var  smērēt  tortes kārtās,  vai  rotāt  torti.  
 
           Tortes   virskārtas  rotāšanai  noder  arī  dažādu  ogu  
sulu  želejas. 
Tās   pagatavošanai  nepieciešama :  1   glāze  ogu  sulas    

4 tējkarotes  
želantīna 

2 ēdamkarotes  
cukura   
vanilīna  cukurs 

        Saldai  ogu  sulai  pievieno  uzkarsētu,  uzbriedinātu  
želantīnu  un  samaisa. Atdzesētu  pārlej  tortei  un  liek  
ledusskapī  sarecēt.    
 

 
Nākoša meistarklase 

 
Rotaslietu gatavošana 26.novembrī pl.11:00 

Rugājos - Izgatavo pati savas rotas – unikālas un 
neatkārtojamas. Tā ir iespēja izcelties, būt 

apjūsmotai un oriģinālai. Arī nopelnīt naudu. 
 

iepriekšēja pieteikšanās obligāta! 
 

Vairāk interesēties pie Martas Gailumas LMT 293 
29 749 ; e-pasts: martagailuma@inbox.lv 

vai Mārītes Orniņas LMT 263 55 954; e-pasts: 
marite@harmonija apollo lv
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             Mēs pazīstam ,,Zvaigzni ABC” 

       14. oktobrī Balvos notika Grāmatu svētki kopā ar 
izdevniecību ,, Zvaigzne ABC.” Lieliem un maziem 
lasītājiem bija iespēja tikties ar talantīgiem un 
iemīļotiem latviešu grāmatu autoriem. Bija bagātīgs 
aktivitāšu klāsts Zvaigznes grāmatnīcā - viktorīnas, 
tikšanās un fotografēšanās ar grāmatu tēliem, kā arī 
ievērojami cenu pārsteigumi grāmatām. Grāmatu 
svētku ietvaros Balvu CB organizēja konkursu „Ko Tu 
zini par Zvaigzni ABC?”. Pavisam šajā konkursā 
vērtēšanai bija iesūtīti 32 darbi. Arī no Rugāju novada 
vidusskolas 5. klases konkursā piedalījās 3 meitenes, 
un visas ieguva godalgotas vietas un saņēma 
izdevniecības sagādātās balvas- grāmatas. 1.vieta Evai 
Spriņģei- Rugāju novada vidusskola 5.klases 
skolniecei-par 
precizitāti, radošumu un skaistu noformējumu. 2. vieta
Amandai Kočānei- Rugāju novada vidusskola 5.klases
skolniecei par  labām atbildēm, radošu pieeju 
konkursa darba izstrādē.
3.vieta Alisei Romānei- Rugāju novada vidusskola 
5.klasesskolniecei par akurātu darbu un pareizām 
atbildēm. Meitenes priecīgas devās uz Grāmatu svētkiem, 
lai izbaudītu piedāvātās aktivitātes. Eva, Amanda  un 
Alise apmeklēja dažādus grāmatu svētku pasākumus. 
Balvu Amatniecības vidusskolā bija tikšanās ar 
kriminālromānu rakstnieci Daci Judinu. Klausītāji kopā ar 
autori centās atrisināt detektīvmīklu "Vecās mājas 
noslēpums". Nobeigumā rakstniece pastāstīja interesantus 
faktus: vislielāko nelegālo peļņu ienes nevis narkotikas 
vai ieroči, bet gan cilvēku tirdzniecība! 

        Balvu pamatskolā meitenes tikās ar televīzijas 
raidījumu vadītāju un rakstnieku Māri Olti. Viņš 
pastāstīja, kā tapusi grāmata „Matīsa piedzīvojumi mežā”. 
Šī grāmatiņa šogad ir iekļauta ,,Bērnu žūrijas” lasāmo 
grāmatu sarakstā. Visas stundas garumā bērni viņam 
uzdeva dažādus jautājumus. Māris ir apveltīts ar humoru, 
jo atbildes bija asprātīgas, pat smieklīgas un interesantas.  

Ar Zvaigznes ABC sarūpētajām balvām. 

 
Kopā ar Grāmatu tārpiņu Zvaigznes ABC 

grāmatveikalā Balvos. 
 

 
 
Meitenēm vislabāk patika zīmēt ,,Velniņu” ilustrācijas 
kopā ar mākslinieci Agiju Staku-Jansoni.  Klases 
audzinātāja Evija Konivale priecājas par savām 
čaklajām lasītājām, kā arī par meiteņu prasmi skaisti un 
oriģināli noformēt darbiņus. Piemēram, Evai titullapa 
bija izšūta simegrāfijas tehnikā, Amandas darbiņu rotāja 
skaists saulītes zīmējums, Alisei- glīta un oriģināla 
kolāža. Liels paldies 5.klases vecāku pārstāvim Līgai 
Spriņģei, kas meitenes aizvizināja uz konkursu pēc 
nopelnītajām balvām un pārsteiguma brīžiem. 

   
5.klases audzinātāja Evija Konivale 
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Foto:E.Konivale

Dzejas pēcpusdiena Rugāju novada 
vidusskolā. 

      
Kā mērāms ceļš no vienas sirds uz otru? Visbiežāk attālumu 
mērām kilometros, metros, soļos, pēdās... Bet ceļš no manas 
sirds uz tavējo? Cik tālu vai cik ilgi ejams šis ceļš?’ 
   Ar šādiem vārdiem sākās Gulbenes puses dzejnieces Ivetas 
Krūmiņas un mūziķa-komponista Aivara Oša dzejas 
pēcpusdiena Rugāju novada vidusskolā. Lai arī laiks, ko viņi 
pavadīja kopā ar klausītājiem, bija tikai stunda, tas tik un tā 
cilvēku sirdīs palika kā pozitīvām emocijām un dvēseliskām 
dziesmām piepildīts laiks. 
    Dzejniece ar dziļu cieņu un mīlestību klausītājiem stāstīja par 
savu krustmāti aktrisi Antru Liedskalniņu, par savu bērnību, ko 
viņa pavadījusi ‘Līgo’ pagasta ‘Stūrās’. Dzeja bija kā mīļi 
pateicības vārdi krustmātei, kuru viņa pat esot dēvējusi par otro 
mammu. Ivetas Krūmiņas stāstījums mijās ar Aivara Oša 
dziedātajām dziesmām, kuras viņš aicināja dziedāt līdz arī 
klausītājus. 
    Ikvienu Ivetas Krūmiņas dzejoli caurstrāvoja mīlestība- 
mīlestība pret sev tuviem cilvēkiem, pret dzimto pusi, pret savu 
tautu. ‘...Mīlestība ir tik visaptverošs jēdziens, ko tā vienā 
vārdā, vienā teikumā nemaz nevar ietērpt. Tā ir pamatvērtība, 
kas cilvēka dzīvē ir. Ja nospiež sadzīviskas problēmas, tad 

mīlestība ir tā, kas padara sirdi gaišāku’.  
   Viņa aicināja ikvienu cilvēku mazliet apstāties ikdienas 
straujajā ritmā un ieklausīties sevī, savos līdzcilvēkos, 
novērtēt to, kas katram no mums patiesībā pieder. Un 
pieder mums daudz, tikai vajag prast to saskatīt! 

Sanita Ciukore 
latviešu valodas un literatūras skolotāja  

Dzejas kafejnīca Eglaines pamatskolā 
Rasma Zuša

Oktobra izskaņā eglainieši pulcējās 
tradicionālajā  dzejas kafejnīcā. Tiesa, kafijas vietā 
smaržoja zāļu tēja, un saldumi uz galdiņiem bija 
gandrīz tikai simboliski. Toties telpa, pateicoties 
5.un 6.klases meitenēm skolotājas Aijas Ikstenas 
vadībā, bija pārvērtusies pasakā, krāšņo rudens lapu 
greznojumi kopā ar svecēm radīja patiesi poētisku 
gaisotni. Goda vietu ieņēma Ivetas Usenieces 
darinātā milzīgā tintes pudele ar tikpat milzīgu 
rakstāmspalvu.  
 Skolēni bija rūpīgi gatavojušies dzejas 
lasīšanai, izvēloties sev tīkamāko dzejoli, kuru 
nolasot, tika saņemta kļavlapa. Aktīvākie bija 
4.,5.,6. klašu skolēni, bet īpašs prieks par 1.klasīti 
kopā ar audzinātāju Viju Ločmeli , kuri arī negribēja 
palikt malā. Tikai klausītājos gan palika 9.klase, 
izņemot pasākuma vadītāju Kristu Bleideri, bet par 
pašiem neatsaucīgākajiem nācās atzīt septītos. Kad 
bija nolasīti arī pašu sacerētie dzejoļi, kurus vairāk 
bija sacerējušas 6.klases meitenes, skolotāja Iveta 
Birkova visus aicināja uz radošiem uzdevumiem, 
kurus ar prieku veica visi. Te nu savu māku varēja 
parādīt devītie, taču arī pārējie neatpalika. Pēc 
pasākuma skolēni atzina, ka laiks tika pavadīts 
patīkami un interesanti. 
Šajā noskaņā arī dzejolis:

 
Aizlido lapas vējā... 

Notvert gaisā vai atļaut, lai krīt? 
Lapa nederēs tējai, 
Ar kuru sildīties rīt. 

 
Un tomēr, paglabā lapu 

Kā vēstuli rudenīgu! 
Ar sveces gaismu tā saderēs labi 

Un iekrāsos vientulību. 
 

Aizdejo simtiem lapu 
Un klājas zem kājām pār dubļiem. 

Bet šī deja ir skaista tik ļoti, 
Ka par pārējo negribas domāt. 
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Rekreācijas un informācijas punkta izveide 

 
  

Piemiņas turnīrs noslēdzies 
Lauris Krēmers 

    5. novembrī Rugāju sporta centrā notika ikgadējais 
Skolotāja Ulda Feldmaņa piemiņas turnīrs basketbolā. 
Šogad par uzvarētāju kausu cīnījās sešas komandas- trīs no 
tām bija ar lielāku pieredzi basketbola spēlē (BK Lazdukalns, 
Rugāju seniori un Tikaiņi), savukārt, vēl trīs komandas bija 
jaunie Rugāju sporta centra basketbolisti (U-14, U-19 un 
Rugāju jaunieši). Sīvā cīņā starp „pieredzi” un „jaunību”, 
uzvarēja jaunākie basketbolisti. Pirmo vietu ieguva Rugāju 
jaunieši, otro vietu- U-19 komanda, savukārt, trešajā vietā 
ierindojās Tikaiņu komanda. 

Sirsnīgs paldies Feldmaņu ģimenei par atbalstu turnīra 
organizēšanā!  

Paldies visiem sportistiem un līdzjutējiem! Tiekamies atkal 
nākamgad! 
 

Informē  
Biedrība „Jaunatne lauku attīstībai”: 
Aicinām visus- lielus un mazus, piedalīties 
biedrības „Jaunatne lauku attīstībai” 
organizētajā pasākumā 18. novembrī, kas būs 
veltīts mūsu valsts dzimšanas dienai.  
Sākums 18. novembrī plkst. 14.00 pie Rugāju 
novada domes uz mini orientēšanās 
sacensībām Rugāju ciemā. Pārbaudīsim- cik 
labi mēs pazīstam savu ciemu. Aicinām 
pieteikties individuāli vai komandās pa 
tālruni 29493124 (Laura).  
Pēc sacensībām sekos lāpu gājiens un dažādas 
aktivitātes viesu nama „Rūķīši” lielajā zālē. 
Sīkāka informācija 
www.draugiem.lv/biedriba vai pa tālruni 
29197821 (Margita). 
 

    25.07.2011. Lauku atbalsta dienests Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir atbalstījusi SIA 
„Mežsētas97” LEADER iesniegto projektu „Relaksācijas un informācijas punkta izveide” (Nr. 11-07-LL04-L413102-
000008). Projektu plānots realizēt „Mežsētas”, Rugāju pag., Rugāju nov., divās daļās. 

01.09.2011. tika īstenota projekta pirmā daļa un iegādāts batuts, biroja mēbeļu komplekts un biroja tehnikas 
komplekts, kas jau tiek izmantots pakalpojumu dažādošanai- tiek piedāvāta jauna atrakcija un informācijas punkts par 
tūrisma iespējām. 

01.09.2012. tiks realizēts projekta otrais posms, kura ietvaros tiks iegādāts un uzstādīts atpūtas laukums, kurš 
paredzēts lauku iedzīvotāju brīvā laika aizpildīšanas iespēju radīšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai, kā arī 
ar laiku- pasākumu organizēšanai. 

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 6056,81, no kurām Ls 3634,09 (60%) LEADER līdzfinansējums. 
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Rugāju 6-klasīgā pamatskola. 
Velga Vīcupa 

      Celtne Vārnienes upes krastā pie tilta pāri upei. Gara, 
gara ēka. Labā spārna piebūvē- akmens un klona būve- 
dampja telpa.Tur spēcīgs dampis ar siksnu pārvadu vilka 
agregātus- mašīnas, dzirnavu ratus un darbināja akmens 
bluķus telpā. Tur mala labību, ko atveduši zemnieki. 
Dzirnavu otrajā stāvā bija vilnas sukas un vērpšanas mašīnas. 
      Blakus garā būve bija guļbūve ar grīdu un skaidu jumtu. 
Piebūve bija vienstāvīga. Te līdz 1914. gadam bijusi luterāņu 
baznīca, kur notikuši dievkalpojumi, kristījuši bērnus un 
laulājuši. Te kristīta mana māte Anna, arī divas viņas māsas- 
Īda un Alma.  
     Baznīca un māja piederējusi Āžkalnam. 
    1905. gada revolūcijā māja cietusi, 1914. gadā nodegusi, 
nodegušas arī dzirnavas. Kādu laiku te bijušas tikai drupas. 
Drupu iekšpusē jau paspējuši sadīgt jaunie kociņi.  
    1934. gadā te jau atklāja Rugāju 6- klasīgo pamatskolu.  
    Celtne ir tā pati arī tagad. Tur, kur tagad ir zāle, bija vilnas 
sukas, dampja vieta- bijušais direktoru dzīvoklis, bet baznīcas 
vietā- visas klases un kabineti 1. stāvā. Pašu dzirnavu vietā- 
garderobe un muzejs, arī blakus telpas garderobei bija 
dzirnavu telpas. 
Margaritas Stradiņas atmiņas par Rugāju ciema mājām. 
    Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā- 20. gs. 20. un 30. gados – 
ēka, kurā tika iebūvēta skola, bija bijušo dzirnavu pamati. 
Dzirnavas, kuras darbojās, atradās citur,- kur vēlāk bija pirts. 
Tās uzcēla Ķirsons un Kušķis tad, kad veco dzirnavu vietā 
sāka celt skolu.  
    Stāstījumos par Rugāju ciema mājām izraudzīta Rugāju 
vidusskolas ēka, jo, pētot dažādus vēstures avotus, var 
secināt, ka pašai skolas ēkai šoruden aprit 75 gadi. Lūk, ko 
vēsta tā laika izdevuma „Pašvaldību Dzīve” 1936. gada 6. 
novembra numura 677. lappusē:”Rugāju ciema Ticības 
atjaunošanas dienā iesvētīja Rugāju pagasta sešklasīgās 
pamatskolas divstāvu mūra ēku. Staltā skolas ēka celta uz 
1914. gadā nodegušo tvaika dzirnavu mūriem. Jau 1925. gadā 
daži pašvaldības locekļi ierosināja mūrus pārbūvēt 
sešklasīgās pamatskolas ēkas vajadzībām. 1930. gadā bijusī 
apriņķa pašvaldība mūru pārbūvi izdeva uzņēmējam D. 
Miezītim. Līdzekļu trūkuma dēļ skolas būve kavējās un tikai 
1934. gada rudenī, kad puse no mūriem bija jau izbūvēta, tur 
varēja ievietot sešklasīgo pamatskolu. 
Foto: No P. Kļaviņa personīgā arhīva 
 

Likvidējoties apriņķa pašvaldībai, būves darbus pārņēma 
pagasta pašvaldība un galīgos skolas izbūves darbus beidza 1. 
oktobrī. Skolas pārbūves darbi izmaksāja Ls 142 517. Valsts 
izsniegusi Ls 25100 pabalsta  un Ls 46700 aizdevuma. Bijušā 
apriņķa pašvaldība skolas būvei izdevusi Ls 24940.  
     Jauno skolas ēku iesvētīja Balvu draudzes ev. Lut. Mācītājs 
M. Grīvāns. Izglītības ministra prof. A. Tenteļa vārdā jauno 
skolas ēku atklāja tautskolu direktora biedrs B. Spūlis un 
novēlēja staltajā skolas ēkā izaugt čakliem darba darītājiem, 
kas stipri vienprātībā un Tēvzemes mīlestībā. Pārskatu par 
skolas būvi sniedza pagasta vecākais J. Kļaviņš. Iekšlietu 
ministra V. Gulbja un pašvaldību departamenta direktora V. 
Zankeviča sveicienus rugājiešiem nodeva lauku nodaļas 
vadītājs J. Ziemanis. Vēl sveica Jaunlatgales apriņķa lauku 
pašvaldību vecākais A. Kimerāls, Jaunlatgales apriņķa 2. 
iecirkņa tautskolu inspektors K. Ivanāns un citi. Apsveicējiem 
pateicās skolas pārzinis J. Lesnieks.” 
   „Jaunākās Ziņas ” 1936. gada 2. novembrī 4. lpp. 
(pirmdienā) vēsta: „ Jaunlatgales apriņķa Rugāju pagasta jaunā 
sešklasīgā pamatskola sestdien, iesvētes gadījumā, bija 
greznota karogiem un zaļumiem. Tur pulcējās ļaudis no plašas 
apkārtnes. Viesi piedalījās skolas padomes rīkotā launagā un 
pēc tam noklausījās koncertu, kurā piedalījās Rīgas 
mākslinieki. Jaunā ēka ir viena no lielākām pamatskolu 
jaunceltnēm Latgalē.”(Izcēlums mans- V. Vīcupa) 

Foto: No Rugāju novada muzeja krājumiem 
 
    No grāmatas „Jaunlatgales apriņķis. Dzīve un darbs.”, 1937. 
g. LLK izdevums, J. Kļaviņš, vēl papildinājumam:” 6 kl. 
Pamatskolas būvdarbi pabeigti 1936. gadā. Viņa ir pagasta 
pašvaldības īpašums un skaistākā Jaunlatgales apriņķī”(izcēlums 
mans- V. Vīcupa) 
„Latgales Vēstnesis” 1939. g. 9. janvāra numurā piemin, ka 
:”Rugāju pagasta 6. kl. pamatskola celta  pēc inženiera 
Glāzenapa projekta no 1928. -1935. gadam un izmaksāja Ls 
143000.” 
  Uzklausot M. Stradiņas atmiņas un pāršķirstot tā laika 
rakstus, ir skaidrs, ka skolas būvdarbi pabeigti 1936. gada 1. 
oktobrī. Bet svinīgās iesvētīšanas datums vēl jānoskaidro. 
Tomēr galvenais ir skaidrs- Rugāju vidusskolas ēkai šā gada 
oktobrī apritēja 75 gadi! 
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Uz pusgadsimtu atskatoties... 
    Šā gada 28. oktobrī mans dibinātais un vadītais Rugāju novada jauktais koris atzīmēja 50 gadu savas darbības jubileju, kam 
par godu notika koncerts, kurā piedalījās 31 korists. Koncertā klāt bija arī bijušie kora dziedātāji, Tilžas jauktais koris, 
Ļaudonas jauktais koris „Lai top”, kā arī novada pašdarbības kolektīvi. 
    Lai koris nepārtraukti darbotos tik daudzus gadus, daudzi pateicības vārdi jāsaka bijušajiem ciema, pagasta un tagad novada 
vadītājiem.  
     Paldies bijušajai Rugāju ciema padomes priekšsēdētājai Valentīnai Circenei, kura vienmēr atbalstīja kori  un arī pati 
daudzus gadus dziedāja tajā. Jānim Morozam, kas dzaudz darīja, lai notiktu kora 35 gadiem veltītais koncerts. Viņa vadībā tika 
pārveidota estrāde, sakārtots parks un soli skatītājiem. No saimniecības vadītājiem liels materiālais un morālais atbalsts, 
vislielākā pateicība direktoram Ā. Žubulim, K. Pētersonam, A. Kudrjavcevam un Z. Feldmanei. 
Ļoti pateicos bijušajai p/s Rugāji arodbiedrības priekšsēdētājai M. Blaumai, kura pati dziedāja korī, materiāli un finansiāli ļoti 
palīdzēja korim un visiem maniem vadītajiem pašdarbības kolektīviem (ansambļiem, pūtēju orķestrim, lauku kapelai). 
   Vislielākā pateicība novada domei un personīgi domes priekššēdētājai Ritai Krēmerei par man piešķirto Goda rakstu sakarā 
ar kora 50. gadadienu, par vispusīgo materiālo un morālo  atbalstu  korim visā kora darbības laikā! Sirsnīgi pateicos 
nenogurdināmajam  ideju ģeneratoram un enerģiskajai novada kultūras nodaļas vadītājai Guntai un visai viņas komandai. 
Vismīļākais un sirsnīgākais „Paldies!” sava kora jaukajām, šarmantajām meitenēm un dāmām un brašajiem vīriem! Ļoti 
pateicos savai kora prezidentei Inesei, kura ir neaizvietojama dažādos kora organizatoriskos jautājumos un sadzīvē! Liels 
„Paldies!” visiem novada pašdarbības kolektīviem, kas sveica un kuplināja koncertu! Mīļš „Paldies!” jaukajiem vakara 
vadītājiem Laurai un Andrim! 
   Korim vēlu dziedātprieku, dzīvesprieku, neatslābstošu savstarpējās  sadarbības prieku, izturību,  lai varētu labi sagatavoties 
skatēm un dziesmusvētkiem!                                                               Diriģents Pēteris Sudarovs 
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Atgādinājums nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem  
 
   Rugāju novada domes Finanšu nodaļa atgādina nekustamā īpašuma īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, ka nekustamā 
īpašuma nodoklis par 2011.gadu jānomaksā līdz 2011.gada 15.novembrim. 
  Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu par nodokļu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu 
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu. Vēršam 
uzmanību, ka novilcinot samaksas termiņu, sakrājas arī ievērojama nokavējuma nauda.  
   Tā kā daudzi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji neuzskata, ka noteiktajos termiņos ir jāveic maksājumi, Rugāju novada 
dome ir uzsākusi parādu piedziņu par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. Atkārtoti lūdzam ievērot nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un laikus veikt nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksu. 
   Samaksu var veikt Rugāju novada domē un Lazdukalna pagasta pārvaldē pie nodokļu administratoriem, kā arī domes norēķinu 
kontos:  

- AS „GE Money Bank”  LV48BATR0051202757800  
- Latvijas Hipotēku un zemes bankā  LV41LHZB4500170347001.  

  Pateicamies visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kas savlaicīgi, norādītajos termiņos, ir veikuši samaksu.  
Ja ir kādi neskaidri jautājumi, kā arī, lai gūtu pārliecību, ka visi norēķini veikti par nekustamā īpašuma nodokli, sazinieties ar  
nodokļu administratorēm:  
Rugājos - Inu Poišu  tālr. 64521350, 26698757 
Lazdukalnā - Zigrīdu Anču   tālr. 64546826, 27839513. 

Saņemot novada domes goda rakstu par mūža devumu kora 
mākslas saglabāšanā. 

Vieni no sveicējiem- Tilžas jauktais koris. 

                                                        Ar dzīvesbiedri Sofiju 
 
 
  Kopējā dziesmā vienojās bijušie un esoši kordziedātāji. 
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Pasākumi 
 

Vysi muni gosti beja, 
Kas munā(i) ustobā 

Vīnam devu suoļ ar maizi, 
Ūtram jauku volūdeņ 

 
Būsiet mīļi gaidīti Rugāju novada Lazdukalna pagasta 

Saietu nama svinīgās atklāšanas pasākumā 
2011. gada 19. novembrī pulksten 19:00 

Pēc  koncerta ballēšanās kopā ar grupu „Galaktika” 

             Rugāju novada dome un Kultūras nodaļa 

  17. novembrī pulksten 13:00 Tautas nama zālē lirisks pasākums 

"Nekur nav tik labi kā mājās"

 Līdz 31.novembrim novada muzejā Dabas aizsardzības pārvaldes 

Latgales reģiona izstāde „65 foto mirkļi īpaši aizsargājamā 

dabas teritorijā”

Sveicam 
Dziedi ,dvēsele, un staro! 

Dziesmu spēks ap Tevi zaro. 
Mūžs, kas atdots dziesmu priekam,  

Līdzīgs zelta graudu siekam. 
 

Eglaines pamatskola sirsnīgi sveic dzīves svētkos ilggadējo 
mūzikas skolotāju Regīnu Čudarāni, skolas himnas mūzikas 

autori, un novēl daudz  skanīgu un bagātu gadu! 
 

 

Labie darbiņi „Dreams+Teams” klubiņā 
       Visā Latvijā no 16.-23. oktobrim norisinājās Labo darbu nedēļa. Arī Rugāju novada vidusskolas 
„Dreams+Teams” līderi un viņu koordinatore Ināra Ločmele „ņēma aktīvu dalību”  šajā akcijā. 
       Skolā tika izveidota zāļu tēju un garšvielu darbnīca, kuras laikā līderi (Inese Grigāne, Ilona Supe, Agrita Luža, 
Signe Kukurāne-12.kl., Nauris Kadakovskis, Vēsma Luža-11.kl.) safasēja 100 maisiņus ar vasarā pašsalasītām zāļu 
tējiņām un vairāk nekā 20 maisiņus ar garšvielām. Tā ar saukli „Viens malks tējas-divi malki enerģijas” līderi Rugāju 
novada vidusskolas skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un Novada domē strādājošajiem, gan vienkāršiem 
garāmgājējiem uz ielas, piedāvāja izvēlēties sev tīkamāko garšu starp asinszāļu, kumelīšu, liepziedu un piparmētru 
tējas maisiņiem. Kā arī deva iespēju iegūt bazilikas, timiāna vai diļļu garšvielu maisījumus. Īpašs prieks līderiem bija 
par saņemto atsaucību no līdzcilvēkiem, kas ar patiesu interesi izvēlējās sev tīkamākās tējas garšas. Un kārtējo reizi „ 
Dreams +Teams” jaunieši pārliecinājās-sniedzot siltumu un prieku citiem, paši to varam saņem atpakaļ divkārtīgi. 
       Dāvājot tēju jaunieši ikvienam centās atgādināt par vasaru, siltumu un sauli, tā novēlot saglabāt enerģiju, 
dzīvesprieku un ,protams, veselu miesu šajos drēgnajos rudens vakaros, kā arī, mudinot ik vienu, pavadīt laiku 
vienkārši pie siltas tējas tases kopā ar sev mīļajiem cilvēkiem. 

                                                    „Dreams+Teams” līdere Ilona Supe 

         


