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Šis saulainais septembra rīts 
Ir zelta saulītes apspīdēts, 
Un katrā saulītes starā 
Ir vasaras noslēpums tīts. 
 
 

Lai allaž nenogurstoša zinātkāre un degsme ved skolēnus augstajā 
zinību kalnā un pedagogiem netrūkst aizrautības, darbaspara un 

gandarījuma paceļot tuvāk virsotnēm. 
 

 Sveicam skolēnus, studentus, pedagogus jauno, 
zināšanām bagāto mācību gadu uzsākot! 
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Šajā numurā: 
• Jauna pieredze- Comenius; 

• Aprīkojums saietu namam; 

• LRAC „Rasas pērles”- jauns 

psihologs; 

• „Sonāte” svētceļojumā; 

• Ekskursijā pa novadu; 

• Aicinājums apkopot 

informāciju par skolām; 

• Skolēnu zināšanu līmenis-

augsts; 

• Nāc mācīties vidusskolā! 
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Skolotāju profesionālās pilnveides 
kursi Azoru salās  

Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas 
skolotāja 

“Mūsdienās esam pieraduši pārāk daudz vērot 
pasauli pastarpināti - caur TV, datora monitoru un internetu, 
caur fotokameras objektīvu, caur laikrakstiem un žurnāliem, 
caur reprodukcijām…” Ar šiem vēstures zinātņu doktora 
Maduro Dias vārdiem sākās Comenius kursu “Meklējot 
Rietumus: Azoru salas” grupas vizīte Terceiras kultūrvēstures 
muzejā.  

Pasaules un mākslas izzināšana, pētot pirmavotus, 
kļūst arvien nozīmīgāka mūsdienu straujajā dzīves ritmā, kad 
vieglāk šķiet sameklēt informāciju internetā. Tomēr nekas 
nevar aizstāt to īpašo sajūtu gammu, kad aplūko mākslas 
darba oriģinālu vai dabas radīto mākslu klātienē. 

Comenius profesionālās pilnveides kursi 
skolotājiem ir lieliska iespēja pilnveidot savas pedagoģiskās 
zināšanas un prasmes ārvalstīs, kā arī labāk izprast izglītības 
sistēmas Eiropā.  

Kursu „In Search of the Occident: the Azores" 
galvenā tēma bija pētīt unikālo Eiropas kultūras mantojumu - 
ceļotāju atklājumus, Vecās un Jaunās pasaules ietekmi Azoru 
salās gan senatnē, gan mūsdienās. 

 
Azoru salas – tā ir paradīze no 9 salām Atlantijas 

okeāna vidū (2 stundu lidojumā no Lisabonas un 5 stundu 
lidojuma attālumā no Ziemeļamerikas) - kaut kas starp 
Bermudām (krāsainas ēkas), Islandi (vulkāni) un 
Madagaskaru (sulīga veģetācija). Nedēļu trīs (Terceirā, Faial, 
Pico) no deviņām Azoru salām kursu organizators 
Nīderlandes izglītības centra docētājs Fokko Dijkstra bija 
saplānojis ļoti piepildītu ar aktivitātēm. Tika izmantotas 
visdažādākās mācību metodes – individuāla kursu 
organizatoru un dalībnieku sagatavoto informatīvo materiālu 
studēšana, portugāļu dzejas tulkošana un lasījumi kursu 
dalībnieku dzimtajā valodā, vēsturisko darbu fragmentu 
izpēte Angras bibliotēkā, kā arī iestudējuma sagatavošana 
grupās un teātra izrāde Hortas krastmalā. Darbs grupās ļāva 
labāk iepazīt 31 kursu dalībnieku no 16 valstīm, bija prieks 
pavadīt laiku sarunās ar aizrautīgiem cilvēkiem, kas nav 

ieslīguši ikdienas rutīnā, bet cenšas uzzināt arvien vairāk, radās 
arī idejas turpmākajām sadarbības iespējām. 

Apmeklējām vairākas ievērojamas vietas - UNESCO 
pasaules mantojuma pilsētas Angra do Heroismo un Praia da 
Vitoria Terceiras salā ar to unikālajām pilīm, vēsturiskajām 
celtnēm, katedrāli, ostu un ainavām. Interesants bija arī Pico vīna 
dārzu apmeklējums, kur vēl joprojām tiek ražots vīns, kas ir 
dārgākais pasaulē, vīnogu audzēšanas izmaksu dēļ. Lai saglabātu 
šo kopš 15.gs. attīstīto nozari, arī tā iekļauta UNESCO pasaules 
mantojuma sarakstā. 

Vulkāniskās izcelsmes Azoru salās pirmie ieceļotāji 
ieradušies 15.gadsimtā un kopš pirmajām dienām ļaudis 
mācījušies sadzīvot ar skaisto, maigo, bet arī vareno dabu – ļoti 
bieži uzceltās katedrāles un citas celtnes nopostījušas 
zemestrīces, arī vulkānu izvirdumi iespējami jebkurā brīdī – 
tomēr cilvēki atjauno sagrautās katedrāles, būvē mājas, ceļus un 
sētas no melnajiem lavas akmeņiem un priecājas par dabas 
radīto skaistumu. 

Lielu soli vulkanoloģijā palīdzējis spert Capelhinhos 
vulkāna izvirdums Atlantijas okeānā pirms 50 gadiem, kas radījis 
jaunu zemi pie Hortas salas. Izvirdums ar pārtraukumiem ildzis 
13 mēnešus, līdz ar to pētnieki varējuši novērot dažādas tā 
stadijas. Apmeklējām muzeju, kur modernā ekspozīcijā, 
izmantojot visdažādākās tehnoloģijas mums tika vadīta izcila 
ģeogrāfijas stunda par vulkāniem. Neaprakstāmas sajūtas 
sniedza iespēja staigāt pa zemi, kur vēl pavisam nesen viļņojās 
okeāns – vulkānisko putekļu un lavas kalni, ko vietām sāk pārklāt 
zāle, bet atrodamas arī plaisas, no kurām nāk karsti tvaiki!  

 
Foto no I.Arelkevičas personīgā arhīva 

 
Azoru salu kultūra saistīta arī ar vaļu medībām, kas līdz 

20.gadsimta 70-iem gadiem bija ievērojams ienākumu avots 
vietējiem zvejniekiem. Šobrīd vaļu medības ir aizliegtas, taču 
daudzi tūristi pieredzējušu jūras biologu pavadībā dodas okeānā 
vērot vaļus un delfīnus, kas izdevās arī mūsu grupai. Vēlāk 
apmeklējām Scrimshaw muzeju ar mākslas gravējumiem uz vaļu 
zobiem. 

Tāpat kā citi skolotāji, kas jau apmeklējuši Comenius 
profesionālās pilnveides kursus, aicinu visus pedagogus izmantot 
šo lielisko iespēju iegūt jaunu pieredzi! 
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Rugāju novada domes projekts „Aprīkojuma iegāde Rugāju 
novada Lazdukalna pagasta saietu namam” 

Realizējot šo projektu, esam sasnieguši svarīgus mērķus. Projekta mērķis ir 

labiekārtot un aprīkot Rugāju novada Lazdukalna pagasta Saietu namu , 

ieviešot moderno tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu pielietojumu pagasta 

kultūras dzīvē, kas pilnveidos Lazdukalna pagasta kultūras dzīvi un atvieglos 

pasākumu organizēšanu, kā arī uzlabos darba apstākļus Lazdukalna kultūras 

dzīvē. Ar projekta palīdzību  ir iegādāts portatīvais dators ASUS K53E-

SX084V 15.6” HD, Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, Intel HD 3000, 2+2 GB, 

DDR-1333, Win7 HP 64 bit, 3x USB 2.0/HDMI/VGA/4-1 Card Reader/0.3M 

camera/+ Microsoft Office Home and Business 2010 32 – bit/x64 English + 

Antivirus. Samsung CLX-3185FN Color Laser Multifunction Printer/ 

Print, scan & Fax/ 2400x600 dpi/ 16 ppm/cpm (mono), 4ppm/cpm (color)/ 

scan 1200x1200 dpi/ Fax 33.6 kbps Fax memo 2 MB/ 256 MB / 130 – sheet 

input / Hi – Speed USB 2.0/ Ethernet 10/1. Biroja skapis dokumentiem ar 

durvīm, rakstāmgalds, plaukts, biroja krēsls. Šis projekts bija 

nepieciešams kultūras dzīves organizēšanai un pasākumu vadīšanai un 

uzlabošanai, jo Lazdukalna pagastā ir daudz pasākumu un daudz dalībnieku, 

līdz ar to ir nepieciešama jauna moderna tehnika un aprīkojums, lai varētu 

vieglāk organizēt šos pasākumus, kā arī uzlabotu darba apstākļus strādājot 

ikdienā. Pēc šāda aprīkojuma jau sen bija ļoti liela nepieciešamība, diemžēl 

pašvaldības finansējums nav pietiekošs, lai varētu visu nepieciešamo 

iegādāties, taču pateicoties projektam un pašvaldības līdzfinansējumam ir 

izdevies iegādāties nepieciešamāko. Līdz ar to uzlabojās darba apstākļi un 

darba iespējas Lazdukalna pagasta kultūras dzīves organizācijā. 

Paveroties iespējai 2011.gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts 

„Aprīkojuma iegāde Rugāju novada Lazdukalna 
pagasta saieta namam " Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu 

iesniegumu konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā" aktivitātē  6.2.  

Šis projekts bija nepieciešams gan saieta nama pasākumiem, gan skolas 

pasākumu dalībnieku vajadzībām. Taču mūsu novada daudzveidīgiem 

pasākumiem bagātā kultūras dzīve izvirza arvien jaunas prasības arī tehniskā 

aprīkojuma nepieciešamībai. Šis projekts dod iespēju iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un 

uzstādīšanai un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 

apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā 

laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 

Projekts tika iesniegts attiecināmajā vietējās rīcības grupas Balvu rajona 

partnerībā 

attīstības stratēģijas rīcībā Nr.5. Sporta,tūrisma, atpūtas un 

brīvā laika infrastruktūras izveide 

Projekts ir realizēts un izvirzītais mērķis attaisnojās un 

 vainagojās ar panākumiem - projekts saņēma atbalstu un, ar 

ELFLA palīdzību tika iegādāts biroja mēbeles - skapis 

dokumentiem, rakstāmgalds, plaukts,biroja krēsls (par 

kopējo summu 221,37 ar PVN),portatīvais dators ASUS un 

lāzer printes Samsung (Par kopējo summu 998,63 Ls ar 

PVN). 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1220 latus ar PVN. 

Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda 1000 latus. Publiskais 

finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta 

realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – 899,99 

latus.                                   Foto no J.Rakstiņa personīgā arhīva 

 

Paldies Balvu partnerībai, kura projektā saskatīja mūsu 

kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, 

iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas iespējas lauku 

apvidū. Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā gribas 

teikt Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta 

līdzfinansējumam 10% apmērā. Tāpat paldies jāsaka ikvienam 

kas līdzdarbojās šī projekta realizācijā, kā arī liels paldies visiem 

kultūras pasākumu apmeklētājiem, kas dot motivāciju rakstīt 

šādus projektus. Lai iegādātās lietas kalpo ilgi un uzlabo mūsu 

kultūras organizācijas apstākļus. Prieks par to, ka ieguvēji esam 

mēs visi – gan pašdarbnieki, gan skatītāji.  

Rugāju novada Lazdukalna pagasta kultūras dzīves 

organizators Jānis Rakstiņš 
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„Vairāk košas gaismas!” 
Saruna ar „Rasas pērļu” jauno psihologu 

Jāni Ķirsi 
 
Jau vairāk nekā mēnesi LRAC „Rasas 

pērles” kolektīvam ir pievienojies jauns speciālists. 
Tas ir psihologs Jānis Ķirsis. Viņa dzimtā puse ir 
Ventspils, bet „Rasas pērles” Latgalē Jānis dēvē par 
savu iespēju iegūt profesionālu pieredzi jomā, kas 
patiešām interesē. Jānis par savu pastāvīgo 
dzīvesvietu sauc Rīgu, bet šobrīd 3 dienas nedēļā 
velta „Rasas pērļu” bērniem un viņu vecākiem. 
Jānim ir 32 gadi. Šajā pavasarī Jānis absolvējis 
Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvis profesionālo 
bakalaura grādu psiholoģijā. Šajā rudenī uzsāks 
studijas Latvijas Universitātē Maģistra studiju 
programmā – Klīniskā psiholoģija. 

 
Pastāsti, lūdzu, kā atradi „Rasas pērles”? 
Pēc augstskolas beigšanas gribēju pēc iespējas ātrāk 
sākt strādāt savā profesijā. Izskatīju vairākus 
piedāvājumus, tomēr „Rasas pērles” šķita 
visinteresantākais un piemērotākais variants. 
Joprojām savu izvēli nenožēloju, jo uzksatu, ka darbs 
ar bērniem ir īpaša pieredze, bez kuras iztikt gandrīz 
nav iespējams. Katrs pieaugušais taču kādreiz ir bijis 
bērns. Darbā ar bērniem var labāk redzēt to, kas 
notiek ģimenēs, kā tur tiek veidotas attiecības. Šajā 
darbā gūtā pieredze varētu būt ļoti vērtīga arī tad, ja 
kādreiz gribēšu veidot savu privātpraksi un strādāt ar 
pieaugušajiem. Pieredze ar bērniem ļauj labāk izprast 
pieaugušo problēmu cēloņsakarības. 
Kā Tu vērtē to, ka Tava jaunā darba vieta atrodas 
tik tālu no Tavas dzīvesvietas, no Rīgas? 
Mana iepriekšējā darbavieta atradās Rīgā, manā 
dzīvesvieta. Lai es varētu strādāt savā izvēlētajā 
profesijā, man bija kaut kas krasi jāmaina. Pie tam, 
man patīk Rugāji, šejienes daba un cilvēki, kā arī 
darbs šajā centrā. 
Kādas vēl pozitīvas iespējas saskati, ko vari 
izmantot, dzīvojot šeit? 
Esot šeit, man ir iespēja apmeklēt arī tuvākus un 
tālākus ciemus, mazpilsētas. Piemēram, pagājušajā 

nedēļā biju Alūksnē. Šeit izbaudu dabu, daudz vairāk staigāju pa āru, 
reizēm skrienu. 
Man vispār labāk patīk lauki un mazpilsētas. Pats labprāt kādreiz dzīvotu 
viensētā. Es domāju arī par to, ka dzīvojot laukos cilvēkiem ir dažādas 
iespējas pelnīt naudu-attīstīt uzņēmējdarbību vai pelnīt ar interneta 
palīdzību. Ir iespēja pašam būt par saimnieku sev. Rīgā dažādas iespējas 
ir ierobežotas. Manuprāt, TV un internetā pārāk daudz tiek runāts par to, 
ka laukos dzīve ir slikta un ka no laukiem vajag braukt prom. 
Tuvojas septembris, kad daudzi jaunie studenti no Rugājiem dosies arī 
uz Rīgu un citām lielākām Latvijas pilsētām, vai ir kaut kas tāds, ko Tu 
viņiem gribētu pateikt, novēlēt? 
Lai studenti neaizmirst, ka viņi bieži vien ir kā Sprīdīši. Un, zini, ko 
Sprīdīši dara? Viņi vienmēr atgriežas mājās. 
Pats esi no Kurzemes. Vai domā tur atgriezties? 
Ir bijusi doma atgriezties Ziemeļkurzemē, kur vecmamma dzīvojusi, bet 
tas nav tik būtiski, galvenais, negribētu zaudēt saikni ar Latviju. 
Vai ir kas tāds, ko Tavuprāt rugājiešiem vajadzētu par sevi zināt, lai 
celtu savu pašapziņu? 
To es uzzināju pavisam nejauši, bet šeit ir bijuši spēcīgi vēsturiski 
notikumi. Rugājiešiem un apkārtējiem vajadzētu lepoties ar savu vēsturi. 
Ko pats darīsi Rugājos garajos rudens un ziemas vakaros? 
Labprāt spēlēju šahu, priecātos, ja atrastos kāds domubiedrs, ar ko kopā 
spēlēt. Protams, var spēlēt arī internetā ☺ 
Kādu mūziku labprāt klausies? 
Man patīk dažāda mūzika. Tā var būt metālmūzika, bet varu aiziet 
paklausīties arī simfonisko orķestri. 
Kāds ir Tavs tuvākās desmitgades plāns? 
Jāsāk un jāpabeidz Maģistratūras studijas. Pēc tam ir sapnis mācīties 
Maskavā, Psihoterapijas institūtā pie Aleksandra Bļinkova. Kā viens no 
variantiem, ko es varētu darīt savā tuvākajā desmitgadē – strādāt savā 
privātpraksē. 
Esi nostrādājis „Rasas pērlēs” jau vairāk nekā mēnesi. Kā Tev šķiet, 
kas ir vardarbības pamatā? 
Bērni, kuriem ģimenēs nav ielikti stabili pamati, pēc tam paši nespēj 
veidot normālas ģimenes. Domāju, ka tas ir saistīts ar vēsturi. Manuprāt, 
ir jārunā par notikumiem, kas Padomju laikos skāra ģimenes. Postot 
ģimenes, tika celta Padomju vara. Piemēram, tos cilvēkus, kuri aizstāvēja 
savas ģimenes, tautu, kuriem bija mugurkauls, iznīcināja. Bieži vien tieši 
nodevējus, gļēvus cilvēkus cēla augstāk. Šobrīd sabiedrībā redzam šīs 
sistēmas sekas. Par to varētu runāt daudz, bet diemžēl, piemēram, mēdijos 
par to runāts netiek. 
Kas, Tavuprāt, var palīdzēt atrisināt daudzās problēmas, kas valda 
Latvijas sabiedrībā? 
Domāju, ka Latviju var izglābt ne tik daudz ekonomiskā izaugsme, cik 
garīgi līdzsvaroti un drosmīgi cilvēki. Neformāli līderi, kuriem ir vērts un 
gribas līdzināties. Arī bērniem sākotnēji ir jāsakārto emocionālā sfēra, tad 
var gaidīt panākumus arī visās pārējās jomās. 
Gandrīz jau rudens klāt, saki, kā mums visiem cīnīties ar rudens 
depresiju? 
Jau iepriekš pieminētais TV ir viens no depresijas pastiprinātājiem, ar 
visām tām negācijām, kas mums tiek piedāvātas par patiesību. Nenāktu 
par sliktu no TV skatīšanās atteikties vispār. Laukos taču ir vietas, kur iet 
uz dančiem un koriem. Lai visi iet! Vairāk košas gaismas!  

Santa Everte 
 

„Rasas pērles” saka paldies Ludmilai Loginai un Anitai Gavarei 
par dalīšanos ar dārza veltēm. 
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Skujetnieku garīgās mūzikas ansambļa 
,,Sonāte” svētceļojums uz svētvietu Liheņā, 

Polijā. 
Valda Šmagre, 

Skujetnieku bibliotēka 
 

Skujetnieku garīgās mūzikas ansamblis pastāv jau 10 gadu. 

10 gadi cilvēka mūžā ir tikai tāds neliels gabaliņš no lielā 

dzīves auduma baķa, bet ansamblim tas jau ir krietns laika 

posms, kad varam sākt atskatīties uz savu veikumu, 

izaugsmi un pārmaiņām. Mēs negribējām greznas svinības 

ar bagātīgi klātiem galdiem un jautrām dejām, mēs 

vēlējāmies pabūt kopā un izlūgties žēlastības sev un saviem 

mīļajiem klusumā, Dievmātes priekšā. Šovasar Rugāju 

novada Skujetnieku garīgās mūzikas ansamblis ,,Sonāte” 

devās uz Polijas svētvietu Liheņu, lai savas lūgšanas 

noliktu Brīnumdarītājas Liheņas Dievmātes troņa priekšā. 

 
  Iebraucot šai ciemā, pavērās brīnumskaists skats uz 

baziliku, kuras lielums ir neapverams. Šeit atrodas 

vislielākā baznīca Polijā, tā tika uzbūvēta no 1994.-

2004.gadam, pateicoties svētceļnieku ziedojumiem. 

Liheņas bazilika ieņem divpadsmito vietu pasaules lielāko 

baziliku skaitā. Tā ir slavena ar piektajām pasaulē 

lielākajām ērģelēm un ar 15 tonnas smago baznīcas zvanu. 

   Mazliet no svētvietas vēstures. 

Bija 1850. gads. Gans Mikolajs Sikatka gāja caur mežu, 

iegrimis lūgšanā. Pēkšņi priežu ainavu caurauda spilgta 

gaisma, kura ieskāva brīnumjauku Dievmāti. Ganam 

Dievmāte lūdza uzstādīt viņas svētbildi, kuru pielūgs visas tautas. 

1852. gadā svētbilde tika uzstādīta Sv. Dorotas draudzes baznīcā 

Liheņā. Kopš tā laika uz Liheņu plūst ticīgie (dienā svētvietu 

apmeklē 10 -- 20 tūkstoši svētceļnieku). Svētceļnieki gar 

Dievmātes svētbildi dodas uz ceļiem. Dievmātes parādīšanās 

vietā ierīkots Krustaceļš un atrodas akmens, uz kura Dievmāte 

atstājusi savu pēdu nospiedumus. Pēdas nepārtraukti uztur 

mitrumu, arī vasarā - neviens nevar izskaidrot šo brīnumu (Dieva 

valoda ir arī brīnumu valoda, atzīst svētie). Golgātas kalnu veido 

interesants akmeņu mūrējums: to veidojošie akmeņi ceļojuši no 

visām pasaules valstīm. 

 
Foto no A.Ikstenas personīgā arhīva 

   Garie celiņi, ziedu un apstādījumu krāšņums, Liheņas 

sanktuārija plašumi un Liheņas bazilikas grandiozitāte mūsos 

ienesa mieru, prieku slavēt un vēlmi izlīgt. Krusta ceļš, Golgāta 

,kā arī rekolekciju tēma par Augšāmcelšanos vedināja uz dziļām 

pārdomām par Kristus mīlestības un žēlsirdības lielumu. 

   Atpakaļceļā viesojāmies arī svētā Maksimiliana Kolbes 

izveidotajā garīgajā oāzē Niepokaļanovā. Gan Liheņa, gan 

Niepokalanovā piedalījāmies Svētajās Misēs un lūdzāmies par 

sevi un savu novadu, savu tautu un Tēvzemi. 

   Ansamblis ,,Sonāte” saka sirsnīgu paldies par šiem svētīgajiem 

kopā būšanas brīžiem trīs dienu garumā daudziem saviem 

labajiem gariņiem- vispirms jau idejas autorei, ansambļa vadītājai 

Aijai Ikstenai, šoferim Agrim Apšeniekam, Rugāju novada 

domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei un deputātiem par atbalstu. 
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Foto no M.Paideres personīgā arhīva

IEPAZĪSTAM SAVU NOVADU 

Maruta Paidere, ekskursijas dalībniece 
 
Rugāju novada pensionāri šogad ekskursijā nolēma 
apskatīt novada zemnieku saimniecības, sakoptākās lauku 
sētas, apmeklēt Saipetnieku muzeju un briežudārzu 
"Mežsētās". Labā noskaņojumā sēdāmies autobusā un 
sākām vienas dienas ekskursiju pa Rugāju un Lazdukalna 
pagastiem. Vispirms lūkojām Ineses un Ginta Feldmaņu 
sakopto lauku sētu ar skaistu ābeļdārzu, lauku pirtiņu, dīķi 
un apkārtni ar zaļo mauriņu un daudziem puķu 
stādījumiem. Pēc viesmīlīgo saimnieku stāstījuma un 
objektu apskates devāmies uz Kapteiņu mājām. 
Iepazināmies ar Sandras vīngliemežu "fermu", iekopto 
mājas apkārtni un, protams, ar Vilņa lidmašīnu. Tā kā 
Nellijai Stērniecei bija dzimšanas diena, tad arī viņai bija 
iespēja palidot un pavērot Rugājus no putna lidojuma. Ar 
pozitīvām emocijām tālāk mūsu ceļs veda uz briežudārzu. 
Lai gan savilkās mākoņi un sāka līt, bet tas mums neliedza, 
zem lietussargiem stāvot, vērot briežus un klausīties 
saimnieces stāstā par 200 ha lielo dārzu, kurā mitinās 250 
brieži. Turpinām ceļu pie Ināras un Jāzepa Indriķiem 
z.s."Lizetiņas". Saimnieki mūs laipni sagaida un izrāda 
savu saimniecību. Uzkavējamies Lazdukalna saietu namā 
un braucam uz Saipetnieku muzeju. Daudziem bija liels 
pārsteigums par to, jo pabija pirmo reizi. Skujetniekos 
skatījām baznīciņu, jauniešu un pakalpojumu centru, 
sociālo māju un citus projektus. Sileniekos piesaistīja 
bijušās skolas saimnieku paveiktais ēkas sakopšanā un 
saglabāšanā. Pakavējušies atmiņās par skolas laikiem 
Silenieku skolā, turpinām ceļu pie jaunajiem saimniekiem 
"Zīmānos". Priecē jauniešu Daces un Jāņa Naglu 
optimisms par savu darbu laukos un saimniecības 
paplašināšanu. Viesmīlība un cienasts, plašā siltumnīca ar 
tomātiem, skaistās ziedošo asteru dobes, ābeļdārzs. Olgas 
Ķikustes stāstījums par saimniecības nodošanu jauno 
saimnieku ziņā kā turpinātājiem ir labs piemērs un 
pieredze. Nokļuvuši Naudaskalna purvā, tiekamies ar 
speciālistu, kurš pastāsta par darbu un ražošanu. Bet 
Sandra Paidere mūs ieved savā lielogu dzērveņu un 
krūmmelleņu laukā. Klausāmies un cienājamies ar lielajām 
mellenēm. Pēc Rugāju centra sakoptāko māju apskates 
(caurbraucot) nonākam ekskursijas galapunktā pie 
Boževas ezera, kur paredzētas vakariņas brīvā dabā un 
jauka atpūta. Skanot mūzikai Noras Kalniņas kapellas 
pavadībā, tika dejots, dziedāts un kopā pavadīts brīnišķīgs 
atpūtas vakars, pie grilētām desiņām un lauku labumiem 
galdā .Ekskursijas dalībnieku, atziņas - novadā ir tik daudz 
skaistuma un sakoptas vides, daudz čaklu un darbīgu 
saimnieku, kultūrvēsture un tās vērtību saglabāšana ,ar 
kurām varam lepoties Latgales novadā. Aicinām jauno 
paaudzi iepazīt savu novadu vispirms un mācīties darba 
tikumu, smelties pieredzi un bagātināt savu dvēseli. Mēs 
guvām tik daudz pozitīvu emociju un pabijām tur, kur 
nebijām pabijuši. Lieliska ekskursija 12 stundu garumā! 
  
Liels paldies Rugāju novada domei par autobusu, mīļš 
paldies visiem, kas mūs laipni pieņēma pie sevis. Paldies 
šoferim Jānim Lesniekam, uzņēmējam Jānim Auziņam,  
visiem brauciena dalībniekiem.
Lai mums visiem veiksme, jaunas tikšanās un sadarbība! 
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Lai neaizmirstu 
„Pakāpies kalnā un paskaties pāri gadiem,  

kas atnāk un gadiem, kas iet...” 
J. Vanags 

      Šie dzejnieka vārdi liek mums pakāpties atmiņu kalnā un 
pavērties atpakaļ uz aizgājušiem  gadiem mazo, bet mīļo un 
neaizmirstamo skolu gājumā. Kur un kāds bija Rugāju pagasta 
Aizupes, Medņu, Teteru, Upatnieku, Nagļu, Sudarbes, Vīksnu un 
Lazdukalna pagasta pamatskolu gājums? 
   Tās savulaik apkārtējā sabiedrībā izstaroja spožu gara gaismu. 
Skolas rosināja jauniešus apgūt zināšanas, veidot sevi fiziski 
spēcīgus, morāli stiprus un skaidrus, izvēlēties dzīvei lielus, cildenus 
mērķus un sasniegt tos. Lai arī kādos pasaules ceļos būtu mūsu bijušo 
audzēkņu izvirzītie mērķi viņus aizveduši, vienalga, kādas profesijas 
katrs izvēlējušies, katrs no viņiem ir pateicīgs par skolas doto pirmo  
„ceļa maizi”. 

„Bet, mīļā skola, tavu ceļa maizi 
Mēs paņemsim uz visu mūžu līdz.” 

    Tā dziedāja izlaiduma klašu audzēkņi, šķiroties no skolas, 
aiztraucoties pa dažādiem dzīves lielceļiem. 
    Mēs katrs savās atmiņās bieži atgriežamies savā bijušajā skolā, 
izstaigājam tās telpas, „tiekamie „ ar skolotājiem, skolas un klases 
biedriem. Kāpēc lai mēs tās atdotu mūžīgai aizmirstībai? Nevis mūsu 
tautai, vai tās kļuvušas nevienam nevajadzīgas, lai apraktu mūžības 
kalnā? 
     Nē, tā ir mūsu tautas pagātne, tā ir dzīves mācības grāmata, jo no 
jūtu un atmiņu skicēm mēs mācāmies dzīvot. Tas ir cieņas un 
mīlestības apliecinājums bijušajiem audzēkņiem, pedagogiem, 
vecākiem, pagastu un saimniecību vadītājiem, apliecinājums 
pagājušajam gadsimtam, to mēs nedrīkstam aizmirst. 

           Tāpēc ir pats pēdējais laiks savākt visu, kas vēl palicis par katru 
bijušo skolu. Pie bijušo skolēnu ģimenēm, radiniekiem, paziņām, ciemu 
ļaudīm, bibliotēkās, muzejos, arhīvos, ļaužu atmiņas vēl ir daudz 
vajadzīgo materiālu, lai „restaurētu” bijušās skolas un to, kas tajās 
norisa. 

     Kas to darīs un par kādiem līdzekļiem? 
     To darīs izveidotā redkolēģija sabiedriskā kārtā, kādā no pagastu 

bibliotēkām vai novada muzejā. Tai jābūt aktīvai un darboties spējīgai. 
     Redaktors ir redkolēģijas darba koordinators, kontrolieris un procesa 

virzītājs. Tajā novada žurnālists informē novada ļaudis par skolu 
reanimācijas gaitu, parādot presē aktīvākos materiāla vācējus un skolas 
lapu komplektētājus. Redkolēģijā jābūt skolas direktoram vai 
vietniekam, vai vēstures skolotājam, visu skolēnu mobilizācijai, bijušo 
skolu mikrorajonos materiālu vākšanā ( atmiņu stāstījumu pieraksti, 
fotogrāfijas, liecības, skolas revīzijas, apraksti, skices, tabulas u. c. ) 

        Katrā bijušās skolas mikrorajonā jābūt vienam materiālu vācējam un 
lapu komplektētājam skolu brošūrā. 

     Visus savāktos materiālus nodod redkolēģijas datoristei- noformētājai 
brošūras vai grāmatas izveidei. 

Rugāju novada skolas 1904.- 2014. 
     Grāmatā varētu ievietot arī esošās skolas, vispārizglītojošās, 
mūzikas, mākslas, sporta, specskolas, izglītības centrus, pirmsskolas 
izglītības iestādes, kurām materiālus sagatavo  un iesniedz izglītības 
iestādes uz noteiktu lapu skaita. Tās nav iestāžu grāmatas, bet 
informatīva rakstura pārskats. 
    Grāmata tiek izdota elektroniski diskā, lai to var bez maksas vai 

ļoti lēti saņemt katra skola, bibliotēka, muzejs, 
arhīvs un katrs iedzīvotājs, kurš to vēlas. 
   Tas būs lielākais piemineklis visa Rugāju novada 
skolām, to skolēniem un iedzīvotājiem. 
To vajadzētu „uzcelt”! 
   Ar cerību, cieņu un pārliecību, ka Rugāju novadā 
to spēs izdarīt! 

Ar cieņu Rugāju vidusskolas 1950. gada 
absolvents Jānis Studers 

Smilšu ielā  
Salacgrīvas novadā LV4022 
     P.s. Rugāju novada muzejam atstāju bijušā 
Limbažu rajona Alojas, Limbažu un Salacgrīvas 
novadu skolu foto albumus 1710.-2010. 3 diskus, 
kurus izveidojām 2010. gadā. 
 
 
     Cienījamie Rugāju vidusskolas un 
novada vadītāji, skolotāji un skolēni! 
 
Mēs, Rugāju vidusskolas 1950. gada otrā 
izlaiduma absolventi, sveicam Jūs jaunā mācību 
gada sākumā! 
   Mēs, absolventi, vienmēr lepojamies ar savu 
skolu, lai gan mēs no tās it kā esam aizgājuši, 
bet skolas dotā ceļa maize mums vienmēr ir 
bijusi un būs mūsu pavalga, ar ko mēs tomēr 
bijām un būsim Rugāju vidusskolas audzēkņi- 
sirmi, bet tomēr audzēkņi. 
   Priecājamies par visiem Jūsu darba 
panākumiem, sevišķi par skaisti iekārtoto un 
uzposto skolu un tās apkārtni. 
   Paldies visiem par rūpēm un gādību, sava 
novada vidusskolai par mazo bijušo skolu 
neaizmirstību. 
   Lai Jums pietiek spēju un izturības, izdomas 
un neatlaidības arī turpmāk panākt teicamus 
rezultātus visās darba jomās skolā un 
sabiedrībā! 

Veiksmes un vēlreiz veiksmes! 
Absolventu vārdā Jānis Studers 
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Svarīgi ir izprast katra bērna grūtības un 

saskatīt stiprās puses 
 

Katram bērnam, skolēnam vai jaunietim ir savas 
spējas, temperaments, veselība, mācīšanās stils un 
intereses. Bērni ir atšķirīgi, un viņu vajadzības ir dažādas. 
Ir gadījumi, kad mācību process, temps un saturs ir 
jāpiemēro konkrētam bērnam un svarīgi atzīmēt ikviena 
individuālos sasniegumus. Skolotāja uzdevums ir izprast 
katra bērna grūtības un saskatīt stiprās puses, uz kurām 
balstoties, sniegt viņam palīdzību, kā arī izvērtēt bērna 
veikumu. 

Ar individuālu pieeju izglītībā tiek radīti 
labvēlīgi apstākļi katra bērna vispusīgai attīstībai, 
zināšanu un prasmju apguvei. Lai bērns ar speciālām 
vajadzībām veiksmīgāk iekļautos izglītības procesā un 
apgūtu sociālās prasmes, nepieciešams izstrādāt 
individuālo plānu.  

Individuālo izglītības plānu izstrādā pedagogs 
kopā ar atbalsta komandu (speciālais pedagogs, logopēds, 
psihologs, sociālais pedagogs vai citi speciālisti) un bērna 
vecākiem. 

Plānu nepieciešams izstrādāt bērniem, kuriem ir 
Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas atzinums par speciālās izglītības un/vai cita 
veida atbalsta pasākumu nepieciešamību. 

Novada pedagoģiski medicīniskās komisijas 
izsniegto atzinumu skaits ar katru gadu palielinās – no 
diviem 2010.gadā līdz astoņiem 2012.gadā. Atzinumos 
tiek ieteikta katram bērnam atbilstoša speciālās izglītības 
programma, likumdošanā noteikti atbalsta pasākumi. 
Pirmsskolas bērna un 1.-4.klašu skolēna vecākiem 
atzinumu izsniedz pašvaldības, 5.-9.klašu skolēna 
vecākiem – Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija. 
 Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi 
deviņus speciālās pamatizglītības programmu paraugus. 
No tām vienai programmai – izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem – licenci ieguvusi Eglaines 
pamatskola. Savukārt Rugāju novada vidusskola nupat 
izstrādājusi divas citas speciālās pamatizglītības 
programmas – izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās veselības 
traucējumiem. 
 Skolu vadība cenšas darīt visu iespējamo, lai 
kvalitatīvi individualizētu mācību procesu. Piemēram, 
Rugāju novada vidusskolas skolotāji arī apguva kursu 
programmu par bērnu ar speciālām vajadzībām darba 
organizāciju. 
 Vēlos īpaši uzsvērt: interešu pārstāvniecību veic 
pedagoģiski medicīniskā komisija, bet vecāku atbildība ir 
– runāt ar skolu, lai tā licencē skolēnam atzinumā 
norādīto speciālo programmu. Tā ir vecāku atbildība – 
sadarboties ar skolu savu bērnu labā. Lai ar katru jaunu 
mācību gadu sadarbība kļūst arvien ciešāka! 
 

B.Berkolde 
Izglītības pārvaldes vadītāja 

Lai skolēnu zināšanu līmenis vienmēr ir iespējami 
augsts 

 
Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9. un 12.klašu skolēni. 

Beidzot 3. un 6.klases mācību gadu, jākārto valsts ieskaites, bet 9. un 
12.klašu skolēni kārto eksāmenus.  

Šogad tika ieviesta procentuālā robeža zemākā vērtējuma 
saņemšanai – ja skolēna vērtējums centralizētajā eksāmenā ir zemāks 
par 5%, tad sertifikāts par šo eksāmenu netiek izsniegts. Procentos 
izteikta skolēna sniegumu atbilstība noteiktam līmenim jeb 
kopvērtējums eksāmenā ir būtiskākais rezultatīvais rādītājs, kas var 
būt par pamatu, lai objektīvi sarindotu skolēnu iegūtos vērtējumus, 
piemēram, klases vai skolas ietvaros. Tas ir arī viens no galvenajiem 
vispārējās vidējās izglītības iestādes darba rādītājiem. 

Rugāju novada vidusskolas 12.klases skolēnu zināšanu 
vērtējumu slieksnis aizvadītajos trijos mācību gados ir samērā augsts, 
uz ko norāda A, B un C līmeņu skaits, kas īpaši liels ir 2012.gadā 
(skat. tabulu). 

Jāatzīmē, ka abas mūsu novada vispārizglītojošās skolas – 
Rugāju novada vidusskola un Eglaines pamatskola – ar vidējo 
skolēnu zināšanu līmeni virs 50% ierindojas republikas skolu reitinga 
augšējās rindās. Apkopotus aizvadītā mācību gada valsts 
pārbaudījumu rezultātus Valsts izglītības satura centrs savā mājaslapā 
sola publicēt septembrī.   

Tabula 
A, B, C līmeņi mācību priekšmetos (skaits/%) 

Rugāju novada vidusskolas 
vispārējās vidējās izglītības sertifikātos 

2010.-2012.gados 
 

Līmeņu skaits  
Gads Kopā  

(A, B, C, D, E, F) 
A, B, C  A, B, C %  

Skolēnu 
skaits 
12.klasē 

2010. 78 54 69.23 % 19 
2011. 64 41 64.06 % 15 
2012. 52* 46 88.46 % 14 

* 2012.gadā nav neviena E, F līmeņa 
 Paldies skolēniem par līdzšinējo sniegumu valsts pārbaudījumos! 
Visai novada skolēnu un skolotāju saimei jaunajā mācību gadā novēlu, lai 
ciešā sadarbībā ar nesavtīgu vecāku atbalstu skolēnu zināšanu līmenis 
veidojas iespējami augsts!  

                   Paldies 
                    LĪVIJAI SIETNIECEI 

                      par ilggadēju un pašaizliedzīgu 
                   pedagoģisko darbu  

                     Rugāju novada izglītības jomā! 
                     

                     Sveicam jaunos pedagogus – 
                        MARUTU KALNĒJU,  
                        SANITU ANCKINU, 

                              INGU GARO un LĀSMU LANCMANI, 
                      uzsākot darba gaitas Rugāju novada vidusskolā. 

 Rugāju novada dome  
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Sveicam 

 
Ivetu Lazdiņu un Mārtiņu Lāci 

meitiņas  Vizbulīti un Mariju 
lolojot 
 

Daci un Aldi Pasikovus meitiņu 
Ilzi audzinot 

 
Rugāju novada dome 

 

 
Lūgums... 

 
Labie vārdi 
 
Caur to labo vai slikto, ko darām, 
varam pagūt vai nepaspēt 
savu dzīvības ceļu kā gaismu 
laika debesīs iezīmēt. 
K.Apškrūma 
 
Garīgo dziesmu ansambļa " Sonāte" dalībnieces un 
vadītāja sirsnīgi pateicas Rugāju novada domes 
priekšsēdētājai Ritai Krēmerei un deputātiem par 
sapratni un atbalstu, dodot iespēju svētceļojumam uz 
Poliju. 

 
 
Liels Paldies un labas sekmes turpmākajās studijās mūsu 
brīnišķīgajiem šīs vasaras brīvprātīgajiem palīgiem - 
Barbarai Circenei , Vitai Koškinai un Jolantai Siliņai. 

LRAC Rasas pērles kolektīvs 
 

Rugāju novada vidusskola 
aicina pieaugušos  

(bez vecuma ierobežojuma), kuri 
kādu iemeslu dēļ nav ieguvuši 

vidējo izglītību vai ir iesaistījušies 
darba tirgū un vēlas turpināt 

mācības, 
pieteikties neklātienes 

programmas ( kods 31011013 )  
10., 11. un 12. klasē 

 
Sīkāka informācija –lietvede 28660692, 
direktores vietniece izglītības jomā 27804316 
 
Dokumentu iesniegšana līdz 3. septembrim 
skolas kancelejā Kurmenes ielā 87, Rugājos. 

 

Pa augusta saules lāsēm pielijušu taku, 
Ar atvasaras lietus staru sev blakus 
Es nāku uz skolu no vasaras tveicīgām naktīm 
Pāri mirklim kā krītošu ābolu taktīm...  

 
Bērnu un vecāku ievērībai! 
       3. septembrī  
Rugāju novada vidusskolā 
• plkst. 9 00 klases stunda; 

• plkst. 10 00 lielajā zālē svinīgs mācību gada ieskaņas pasākums; 

• plkst. 11 00 lielajā zālē mini izrāde „Pauks un Šmauks Zaķu 
skolā” , rotaļas un grima darbnīca bērniem (pagalmā būs arī 
cukurvate!) 

• plkst. 11 00 ~ 12 00 tautas nama mazajā zālē skolas vecāku 
kopsapulce ( aktuāla informācija jaunajam mācību gadam ) 

Laipni lūdzam piedalīties! 
 

3. un 4. septembrī novada autobuss kursēs ātrāk, informācija 
pie grupas, klases audzinātāja 

 

Lūdzam Rugāju novada sociālā aprūpes centra iemītnieku draugus, radiniekus un labvēļus ziedot 
dārzeņus, augļus, ogas  aprūpes centra virtuvei. 

Sociālā aprūpes centra kolektīvs 


