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Miķeļi- ražas novākšanas svētki! 
29.septembrī latvieši tradicionāli svin Miķeļus, kas ir ziemas sākuma 

svētki. Šī diena pazīstama kā baznīcas svētku diena par godu virseņģelim 
Miķelim. Miķeļu svinēšanai izveidojies arī īpatnējs, paplašināts apjoms, iesaistot 
tajā ražas novākšanas izdarības, jo pirms Miķeļiem parasti beidzas visi ražas 
novākšanas darbi. 

Tā kā šis ir laiks, kad ikvienā mājā ir vislielākie ražas krājumi, tad 
1.oktobrī visi Rugāju pirmsskolas bērni un viņu vecāki tika aicināti piedalīties 
rudens ražas izstādē. Izstādē piedalījās arī 1. un 3.klase. Bērni kopā ar vecākiem 
bija izveidojuši kompozīcijas, pasaku tēlus, dažādus dzīvniekus un priekšmetus no 
dārzeņiem, augļiem, ogām, sēnēm, ziediem un citiem dabas materiāliem. 

Izstādes noslēgumā visi bērni sapulcējās bērnudārza zālē, lai kopīgi 
apskatītu izstādi un piedalītos rotaļās. Bērni saņēma arī diplomus, pateicībā par 
piedalīšanos izstādē. Pasākuma noslēgumā visi cienājās ar vecāku un pašu 
sagādātajiem rudens gardumiem.                                                  Inita Briede 
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Par atkritumu savākšanu 
 Ikdienā rodas visdažādākie sadzīves 

atkritumi, kas nesadalās apkārtējā vidē. 

Nekontrolējot atkritumu savākšanu mēs piesārņojam 

vidi, kurā mēs dzīvojam. Labot šo situāciju ir mūsu 

spēkos jo tikai mēs atbildam par to, lai arī mūsu 

bērni un mazbērni dzīvotu tīrā un sakoptā novadā. 

 Pašlaik novada teritorijā pateicoties 

neapzinīgiem iedzīvotājiem pamestās būvēs un 

grāvmalās tiek izmesti sadzīves atkritumi, kas 

nesadalās apkārtējā vidē un atstāj paliekošas 

negatīvas sekas. Veicot šādas darbības tiek 

degradēta lauku ainava un vides estētiskais 

skaistums. Pašlaik ir apzinātas šis piesārņotās vietas 

un personas, kas veic šis darbības. Ja situācija 

nemainīsies tad pret personām, kas veic apkārtējās 

vides piesārņošanu, un atkritumu radītājiem, kuri 

nebūs iesaistījušies atkritumu apsaimniekošanā, tiks 

uzsākta administratīvā lietvedība atbilstoši Rugāju novada 

domes 2011.gada 19.maija noteikumiem Nr.2/2011 „Par 

atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā” 

 Rugāju novada dome informē, ka fiziskajām un 

juridiskajām personām, kuras vēl nav paguvušas noslēgt 

līgumus par atkritumu savākšanu ar SIA „ZAAO”,    

 2012.gada 7.novembrī no 10.00 līdz 11.20 Rugāju 

novada domes telpās būs iespēja tikties ar SIA „ZAAO” 

pārstāvi un noslēgt līgumus, 

 2012.gada 7.novembrī no 10.30 līdz 12.50 

Lazdukalna pagasta pārvaldes telpās būs iespēja tikties ar 

SIA „ZAAO” pārstāvi un noslēgt līgumus, 

 Personām, kas minētajā datumā nevar ierasties uz 

līguma noslēgšanu, ir iespēja pieteikties līguma noslēgšanai 

ZAAO mājaslapā www.zaao.lv, vai sūtot e-pastu uz 

zaao@apollo.lv, vai zvanot uz telefona numuriem: 

64281250;29105153. 

 

Saimnieciskā nodaļa 

    

„Relaksācijas un informācijas punkta izveide” 
 
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. tika realizēts projekta otrais posms, kura ietvaros iegādāts un uzstādīts atpūtas laukums, kurš 

paredzēts lauku un pilsētu 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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"VISU DARU ES AR PRIEKU!"
Maruta Paidere,

Jauniešu interešu-iniciatīvu centra "Kopā" vadītāja
 

28.septembrī Siguldā notika Latvijas Mazpulku projekta "Visu 
daru es ar prieku!" noslēguma konference. No Rugāju novada 
konferencē piedalījās 252.Rugāju Mazpulka vadītājas palīgs, 
novada vidusskolas skolotāja Astrīda Piļka, deputāti Maruta 
Paidere un Juris Bleiders. 

 
Foto: M.Paidere, Latvijas Mazpulku konferencē Siguldā
No kreisās: J.Bleiders, I.Kļava,Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja, 
M.Paidere, M.Zaļuma,Saldus Mazpulku vadītāja 
 
Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas "NVO fonda" 
projektā paveikto un projekta ilgtspējas nodrošināšanu runāja Ilze 
Kļava, Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja, projekta 
vadītāja. Projektā iesaistījušies 19 novadi, starp tiem arī mūsu 
Rugāju novads.  

 
Jaunatnes organizāciju un pašvaldību sadarbības pieredzē dalījās 
Šveices Lauku jaunatnes apvienības pārstāve Jolanda Keller. 
Daudz priekšlikumu turpmākai Latvijas Mazpulku un citu 
jaunatnes organizāciju stiprināšanai izteica Diāna Sīmansone, 
IZM Sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniece 
jaunatnes politikas jomā. Konferencē iepazināmies ar novadu 

pašvaldību un Mazpulku sadarbības programmām 
un ilgtspējas nodrošināšanas iespējām, apmācību 
un pasākumu organizēšanu. Skolotāji- seniori ar 
sirds degsmi dalījās pieredzē par gandarījuma 
brīžiem un lielākajiem izaicinājumiem apmācības 
programmas īstenošanas laikā.  
Īpašs prieks par skolotājas Margaritas Stradiņas 
vadītā 252. Rugāju Mazpulka darbiem, kas jau 
paveikti kopīgā projektā ar pašvaldību novada 
izglītības, kultūras, sporta un labiekārtošanas 
darbos. Darbi, kas vēl norit, rāda - Rugāju novada 
vidusskolas mazpulcēni prot radīt idejas un tās 
īstenot, kopā paveikuši skaistas lietas, kas 
sniegušas gandarījumu pašiem, ģimenēm un 
līdzcilvēkiem. Regulāri aktīvā darbībā iesaistīti 
vairāk nekā 34 bērni un jaunieši. Mazpulks ir 
atpazīstams plašākā sabiedrībā, par ko arī 
konferencē izskanēja atzinības vārdi. Viens no 
galvenajiem šī projekta mērķiem bija piederības 
sajūtas veidošana savam pagastam un mazpulkam. 
Lieliska paaudžu sadarbība.
Noslēgumā pateicības vārdus par darbu un 
grāmatas saņēma visu 19 novadu Mazpulku 
vadītājas. Dzejas izlases grāmatu "Depozīts" 
saņēma arī skolotājas Margarita Stradiņa un 
Astrīda Piļka.  
Konferences noslēguma daļa turpinājās Siguldas 
bērnu un jauniešu interešu centra nodarbību centrā 
"Namiņš" un rudenīgās Siguldas skaistāko vietu 
apskate. 
Atziņas no dzirdētā:" Lai ir prieks par to, ko dari! 
Dari pats! Darīsim kopā sabiedrības labā! Esi 
vesels! Stiprināsim Latvijas laukus!". 
 

  
 
Šogad 28.oktobrī Latvijā un daudzviet 
citur pasaulē notiks pāreja no vasaras 
laika uz ziemas laiku, kad pulksteņa 
rādītāji būs jāpagriež stundu atpakaļ, 
informē Ekonomikas ministrija. Latvijā 
pāreja no vasaras laika notiks 28.oktobrī 
plkst. 4.00, tātad naktī no sestdienas uz 
svētdienu. 

Pāreja uz 
ziemas 
laiku! 
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Ekoskolu svētki 
 
„ Ekoskolas ir būtisks un efektīvs vides izglītības instruments,” šādu atziņu pauda Edmunds Sprūdžs, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Ekoskolu apbalvošanas un pieredzes apmaiņas pasākumā 2012. gada 27. 
septembrī Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā. 

 

         
 

    Dalībnieku rindās bija arī Rugāju novada Eglaines pamatskolas pārstāvji, lai kuplinātu zaļi domājošo pulku.   
Šogad kopumā 75 Latvijas izglītības iestādes par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides 
aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē ieguva starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā karoga balvu. 
Vēl 33 skolas saņēma Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. 
Eglaines pamatskolai šis ir darbības pirmais gads, bet Latvijā Ekoskolu programma darbojas jau 10 gadus. 
Dalībniekus ar svinīgām uzrunām sveica Jānis Ulme, Vides izglītības fonda vadītājs, Daniels Trukšāns, Ekoskolu 
programmas koordinators, Evija Papule, Valsts sekretāra vietniece- departamenta direktore. 

Foto(no kreisās): 
Eglaines pamatskolas 
sk. I. Useniece, 
ministra kungs, 
Eglaines pamatskolas 
sk. A. Stalidzāne, 
priekšplānā skolēni 
E. Plušs, R Brenčs. 
 

 

Foto: dalībniekus 
uzrunā Evija Papule, 
Valsts sekretāra 
vietniece- departamenta 
direktore. 

Īpašu gandarījumu par paveikto izjuta konkursu laureāti- „U4 Energy”projekta uzvarētāji: Vecumnieku vidusskola 
un Mālpils vidusskola, kuri pārliecinoši  prezentēja savu paveikto darbu. 

Bagātīgu pieredzi sniedza starptautiskā konkursa „Vide un inovācija” konkursanti- Rīgas Rīnūžu vidusskola. 
Apsveikuma vārdus saņēmām no Toyota Baltic pārstāves Evas Ainsoo. 

Ekoskolu iniciatīvas un labās prakses piemēri izskanēja no Skaistkalnes vidusskolas, Remtes pamatskolas un 
Valmieras pilsētas 5. PII „Vālodzīte” pārstāvjiem.                                                                           … turpinājums 5.lpp. 
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           Ekoskolu aktualitātes: rudens darbi, Ekoskolu atribūtika, reģionālie pasākumi, Ekoskolu 
datubāze un profili, Eko augstskolas, Ekoskolu starptautiskā rīcības diena 7. novembrī. Starptautiskajā Ekoskolu rīcības dienā 
Ekoskolas visā pasaulē darbojas ilgtspējīgas nākotnes vārdā, svin panākto rezultātu, parāda programmu dažādību, izceļ rīcības 
nozīmību, iesaista visu skolu un apkārtējo sabiedrību, gūst prieku caur mācīšanos un darbošanos, kā jau tas Ekoskolām pieklājas 
(vairāk www. eco-schools.org/wda). 
            Eglaines pamatskolas kolektīvu gaida nopietns darba cēliens. Ir izveidotas programmas Vides izglītībā vecuma grupās 1.- 4. 
kl. ( vad. I.Useniece) un 5.- 9.kl. (vad. A.Stalidzāne) ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. Darbība 
plānota pa 8 tēmām: mežs, klimata pārmaiņas, atkritumi, enerģija, ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, skolas vide un apkārtne. 
            Programmas īstenošanas uzdevumi- izveidot EKO padomi, veikt vides novērtējumu, sastādīt darbības plānu, nodrošināt 
procesa pārraudzību un izvērtēšanu, Ekoskolas programmu saistīt ar mācību saturu, iesaistīt Ekoskolas aktivitātēs visu skolu un 
apkārtējo sabiedrību, izstrādāt savu ekoskolas vides kodeksu. 
         Tikai veselīgā vidē aug vesels cilvēks. „Ikvienam mūsu mazajam zaļajam darbiņam ir ļoti liels potenciāls kļūt par iesākumu 
lielām un būtiskām pārmaiņām. Nepalaidīsim šo izdevību garām, būsim aktīvi un pārliecināti, ka ar savu rīcību un piemēru, mēs 
varam sasniegt daudz!” novēl Ģ. Strazdiņš, Vides izglītības fonda pārstāvis. 
 

Pievienojies! 
Izglāb pasauli arī Tu!!! 

 
Brauciena dalībnieki pateicas abu skolu kolektīviem par iespēju piedalīties 
Eko skolu svētkos Rīgā, īpašs PALDIES Eglaines pamatskolas direktoram 
Eduardam Stalidzānam par drošu aizgādāšanu uz pasākumu. 
Paldies Audrim U. par izpalīdzību! 
 
Foto: A.Stalidzāne, E. Stalidzāns. 
Teksts: I.Useniece 16.10.2012.  

Turpinājums no 4.lpp...  Katra izglītības iestāde uz pasākumu ieradās ar mājasdarbu- koku ar atbalsta vēstulēm Latvijai 
kā zaļākajai valstij pasaulē. Noslēgumā pasākuma dalībnieki veidoja stilizētu mežu un pulcējās uz kopīgu foto.

Uzraksti uz Eglaines pamatskolas koka 
lapām: Ticam, ka zaļā Latvijā cilvēki 
ievēros zaļā dzīvesveida principus. 
Stādījām kokus, vācām makulatūru, 
baterijas un turpināsim to darīt. 
Augsim veseli un ņipri, būsim dabas 
draugi stipri! 
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„Rasas pērles”-vieta, kur gūt pieredzi! 
Kaut arī „Rasas pērles” ir institūcija, kur stingri tiek 

ievērots dienas režīms un noteikumi, šeit vienmēr tiek izrādīta atsaucību tiem, kas 
vēlas gūt pirmo pieredzi darbā ar bērniem vai sociālajā jomā. Vairāki mūsu novada 
jaunieši un jaunieši no blakus novadiem „Rasas pērles” izvēlas par savu mācību 
prakses vietu. Pārsvarā tie ir topošie sociālie pedagogi vai sociālie aprūpētāji. Šobrīd 
atbalsta centra kolektīvam piebiedrojusies studente Evija Kuzmina no Skujetniekiem, 
kuru, iespējams, daudzi novada iedzīvotāji pazīst kā dziedošās vokālās grupas 
„Fantastiskais četrinieks” dalībnieci. Evija studē Rēzeknes augstskolā studiju 
programmā „Sociālais pedagogs” 4. kursā. Dzied augstskolas korī Sonitum un dzīvi 
tver pozitīvi. „Rasas pērlēs” Evija iziet pirmsdiploma praksi.  

 
                           Kāpēc izvēlējies „Rasas pērles” par mācību prakses vietu? 
           Atbalsta centru par prakses vietu izvēlējos tāpēc, ka jau vienreiz šeit praksi esmu gājusi.  

Tā bija vērošanas prakse, kuras laikā parasti students tikai vēro institūcijā notiekošo, tādā veidā gūstot 
pirmo priekšstatu par jomu, kurā izvēlējies studēt. Šī prakse tika īstenota 1. kursā. Vēlreiz „Rasas pērles” 
izvēlējos, jo šeit tiku labi uzņemta, patika kolektīvs. 

Cik ilga būs Tava prakse? 
Šoreiz prakse ilgs 10 nedēļas, no 15. oktobra līdz 21. decembrim.  
Kādi ir prakses galvenie uzdevumi? 
Šīs prakses laikā jāpēta un jādefinē aktuālākās sociālpedagoģiskās problēmas institūcijā, jāsagatavo un 

jānovada 2 preventīvi pasākumi, ar mērķi aktualizēt un risināt atbalsta centra klientiem nozīmīgus jautājumus, jāveic 
problēmu diagnostikas darbs ar 2 centra klientiem un jāizstrādā korekcijas darba plāns klientu problēmu risināšanai, 
kā arī jāveic grupu darbs. 

Kādi ir Tavi secinājumi, pārdomas pēc pirmās prakses nedēļas? 
Pēc pirmās prakses nedēļas secinu, ka arī „Rasas pērlēs” būtu vieta sociālajam pedagogam. Šobrīd sociālā 

pedagoga atbalsta centrā nav, bet ir psihologi, psihoterapeits, sociālie audzinātāji un sociālie darbinieki. Domāju, ka 
sociālais pedagogs ar savām metodēm spētu organizēt tādas aktivitātes un pasākumus, kas atbalsta centra klientiem 
palīdzētu labāk attīstīt sociālās prasmes, piemēram, mācītu pozitīvu komunikāciju, draudzību vienam ar otru. Sociālais 
pedagogs varētu palīdzēt arī attīstīt, pilnveidot izglītojošo darbu (mācību procesu) atbalsta centrā.  
           Cik, Tavuprāt, nozīmīgi šādi atbalsta centri Latvijas bērnu sociālo problēmu risināšanā? 

Esmu pārliecināta, ka tādi atbalsta centri kā „Rasas pērles” ir nepieciešami kaut vai tikai tāpēc, ka tas ir 
īslaicīgs patvērums bez aprūpes palikušajiem bērniem. Priecē tas, ka šobrīd pie atbalsta centra top „Vecāku māja”, jo 
tas liecina par to, ka varēs notikt darbs arī ar vecākiem. Uzskatu, ka ļoti svarīgi veikt darbu tieši ar vardarbīgajiem 
vecākiem, lai nežēlības neatkārtotos. 

Vai pēc augstskolas beigšanas domā strādāt sociālās pedagoģijas jomā?  
Gribētu vismaz pamēģināt, ko pa īstam nozīmē strādāt par sociālo pedagogu institūcijā. Tad jau redzētu vai pa 

īstam patīk vai nē. 
Kur sociālais pedagogs var strādāt? 
Iespējamās darba vietas sociālajiem pedagogiem ir skolas, Sociālie dienesti vai „Rasas pērlēm” līdzīgi atbalsta 

centri. 
Kā sociālais pedagogs atšķiras no sociālā darbinieka? 
Sociālais pedagogs atšķirībā no sociālā darbinieka vairāk nodrošina izglītojošo darbu.  
Vai pēc augstskolas beigšanas esi nodomājusi atgriezties laukos? 
Kaut arī esmu lauku meitene, šobrīd neesmu pārliecināta par to, ka arī turpmāk gribētu dzīvot un strādāt 

laukos, jo pilsētā tomēr iespēju ir vairāk.  
Vēlējums līdzcilvēkiem šajā rudenī... 
Aicinu visus domāt pozitīvi! 

Sagatavoja Santa Everte 
 
Paldies Pēterim Melnim, Irēnai un Jāzepam Svilāniem par rudens veltēm. 
 Sirsnīgs paldies Imantam Jansonam par gardo medu!
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Dzeriet sulas!  
 
Ir iestājies rudens. Apcirkņos pildās ievāktā raža- dārzeņi, 
augļi un marinējumi. Šis ir laiks, kad gatavojam krājumus 
ziemas mēnešiem. Arī ķermeni ir jānodrošina ar vitamīnu 
rezervēm ziemas periodam. Vispiemērotākais laiks, lai to 
darīt ar savos dārzos izaudzētajiem labumiem. Ļoti labs 
veids kā uzņemt vitamīnus un stiprināt imunitāti šajā 
periodā ir svaigi spiestas sulas. Tās ir minerāliem un 
vitamīniem bagāts enerģijas avots.  
Ko gan mums dod sulu lietošana? 
Dārzeņu sulas papildina ķermeņa rezerves un atjauno 
spēkus. Tās ir bagātīgas ar minerālsāļiem. Piedalās šūnu 
veidošanā un to atjaunošanā.
Augļu sulām piemīt spēja veikt vispārējo organisma 
attīrīšanu, izvadīt toksīnus un veicināt vielmaiņu. Tās satur 
daudz cukuru un vitamīnus. Piemērotas cilvēkiem, kuri 
strādā fiziski smagu darbu. Ideālais variants ir apvienot abas 
grupas un veidot dārzeņu – augļu kokteiļus.  
 
Iepazīsimies ar biežāk sastopamo mājās audzēto dārzeņu un 
augļu sulu īpašībām. 
 
Burkānu sula -populārākā no dārzeņu sulām. Tajā ir daudz 
beta – karotīna, B grupas vitamīnu, kālijs, kalcijs, kobalts 
un citas minerālvielas. Burkānu sula lieliski stiprina 
imunitāti un uzlabo ādas veselību, apetīti un redzi. 
Visbagātākais A vitamīna avots. Katrai sulas glāzei 
ieteicams pievienot nedaudz eļļas vai saldo krējumu 
(apmēram pus tējkaroti), lai karotīns pārvērstos A vitamīnā. 
Burkānu sula samazina stresu.  
 
Biešu sula - no citiem sakņaugiem izceļas ar lielo cukura 
saturu ( 9%), tajās ir daudz nātrija sāļu, no vitamīniem – 
pārsvarā C vitamīns. Biešu sula ir visvērtīgākā sula, kas ir 
noderīga sarkano asinsķermenīšu veidošanā un asins sastāva 
uzlabošanā vispār. Piemīt attīrošas īpašības. Lielākas 
problēmas sagādā biešu sulas dzeršana, jo tā ir ļoti 
specifiska. Sākumā vajadzētu mazākas devas, kuras ar laiku 
palielina. Ja bietes tīrā veidā nespēj iedzert, jauc ar āboliem 
vai burkāniem. Tikko spiestā biešu sulā ir kaitīgi 
savienojumi, kas sāk izzust uzreiz, kā sastopas ar gaisu. Šī 
iemesla dēļ ļauj sulai nostāvēties.
 
Ābolu sula – organisma attīrītājs. Samazina holesterīna 
līmeni asinīs, stiprina sirds muskuli, uzlabo asins sastāvu un 
izvada no ķermeņa smagos metālus. Aizkavē nierakmeņu 
veidošanos. Ābolu mizās ir vairāk vitamīnu nekā mīkstumā. 
Ābolu serde ir bagātīga ar minerālvielām, bet jods, kas ir 
ļoti vajadzīgs vairogdziedzera funkcionēšanai - sēkliņās. 
Ābolu sula satur ļoti daudz dzelzs, tāpēc tā jāizdzer  

nekavējoties, jo tā oksidējas. Ābolu sulu noteikti 
vajadzētu lietot smēķētājiem, jo ābolu sula uzlabo 
elpošanas orgānu darbību un mazina smēķētāju klepu. 

Ķirbju sula- ir bagāta ar vērtīgām vielām – fosforu, 
silīciju, kobaltu, magniju, varu un arī ar C un B grupas 
vitamīniem, karotīnu. Ķirbju sula ir īpaši laba 
sievietēm: tajā daudz pektīna, kas izvada lieko 
holesterīnu, samazina asinsspiedienu un, atbrīvojot 
organismu no liekā šķidruma, palīdz mūžīgajā karā ar 
liekajiem kilogramiem. Ja nepatīk ķirbja garša, sulai var 
pievienot ne mazāk veselīgo svaigu ābolu vai burkānu 
sulu! Ķirbju sula palīdz kaulu deformācijas gadījumos. 
Dzerot ķirbju sulu izzūd locītavu sāpes. Ķirbju sula īpaši 
ieteicama mazuļiem zobu augšanas laikā, jo tā palīdz 
zobiņiem. Ķirbja sula kopā ar karoti medus - labam 
miegam pirms gulētiešanas. 

Kāpostu sula - ir lielisks attīrošs līdzeklis un palīdz 
nomest lieko svaru. Ja pēc kāpostu sulas dzeršanas 
veidojas ļoti daudz gāzu un vēders ir nemierīgs, iemesls 
var būt zarnu trakta toksiskais stāvoklis. Burkānu un 
kāpostu sulas maisījums ir lielisks C vitamīna avots, šo 
sulu izmanto kā attīrīšanās līdzekli. Kāpostu sula ir ļoti 
efektīva pret audzējiem un aizcietējumiem. Svaigu 
kāpostu sulu lieto, ja ir hronisks gastrīts ( it īpaši, ja ir ar 
pazeminātu skābes saturu). 

Dažādos veselīga uztura avotos ieteikts lietot svaigu 
sulu maisījumus. Svaigi spiestu sulu maisījumi dod 
mums enerģiju un spēku ikdienā. Pamēģiniet arī Jūs!  

Acu gaišumam - 1 burkāns, 1 šķēle melone, 1 mango, 
1selerijas kāts, 1 piliens augu eļļas. 

Veselības eliksīrs - 2 āboli, 2 apelsīni, 2 persiki, 1 
neliela biete, 1 piliens augu eļļas. 

Slaidam viduklim - 3 āboli, 1 citrons, 2 šķēles melones, 
1 tomāts. 

Dzirkstošam rītam - 2 āboli, 1 bumbieris, 1 apelsīns, 1 
granātābols, 1 šķēle ananāsa. 

Tvirtam augumam - 1 ābols, 50g rožkāpostu, 1 šķēle 
zaļā galviņkāposta, 1 citrons. 

Asinsvadu skurbis - 1 glāze aroniju ogu, 1 maza biete, 
5 cidoniju augļi.        

 Lai labi garšo!     

 Sagatavoja S.Voiciša 
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         Amatiermākslas pulciņi Rugājos                                      Sagatavoja Gunta Grigāne, 
                                                                                                                                         Kultūras nodaļas vadītāja 
N.P.K. Kolektīva 

nosaukums 
Dienas Laiks Vieta Bezmaksas 

vai maksas 
kolektīvs 

Kolektīva 
vadītājs 

1.  
Pirmsskolas bērnu 
deju kolektīvs 
"Ķipari" – mazā 
un lielā grupa 

Otrdien  
un pēc 
vajadzības 

No 
17:00  
 

Tautas nams Daļēji 
maksas 

Lucija Bukša 

2. Jauniešu deju 
kolektīvs 

Pirmdien 
un pēc 
vajadzības 

 Mazās skolas 
zāle un tautas 
nams  

Bezmaksas Astrīda 
Circene 

3. Dejojošo dāmu 
kolektīvs „Junora” 

Pirmdien, 
ceturtdien 

No 
20:00 

Tautas nams Daļēji 
maksas 

Aija 
Grāmatiņa 
 

4. Dāmu vokālais 
ansamblis 

Piektdien 
un pēc 
vajadzības 

No 
16:30  

Domes ēkas 
zāle 

Bezmaksas Agita 
Kukurāne 

5.  Deju kopa 
„Rugāji” 

Ceturtdien 
un pēc 
vajadzības 

No 
20:00 

Tautas nams Bezmaksas Lucija Bukša 

6. Deju kopa 
„Ezerrieksts” 

Otrdien 
 un pēc 
vajadzības 

No 
19:30 

Mazās skolas 
zāle 

Bezmaksas Inta Sleža 

7. Novada jauktais 
koris 

Trešdien, 
piektdien 

No 
18:00 

Tautas nams Bezmaksas Pēteris 
Sudarovs 
 

8. Mūsdienu deju 
kolektīvs (no 7-10 
gadi) 

Otrdien No 
15:15 

Tautas nams Maksas Lucija Bukša 

9. Mūsdienu deju 
kolektīvs(no 11-
15gadi)  

Otrdien No 
16:00 

Tautas nams Maksas Lucija Bukša 

 
Amatiermākslas pulciņi Lazdukalnā 

 
N.P.K. Kolektīva 

nosaukums 
Dienas Laiks Vieta Bezmaksas 

vai maksas 
kolektīvs 

Kolektīva 
vadītājs 

1. Benislavas 
etnogrāfiskais 
ansamblis 

Trešdien No 
13:00 

Saieta nams Bezmaksas Regīna 
Čudarāne 

2. Eiropas senioru 
deju kolektīvs 
„Tonuss” 

Trešdien No 
16:00 

Saieta nams Bezmaksas Lūcija 
Jermacāne 

3. Garīgo dziesmu 
vokālais ansamblis 
„Sonāte” 

Piektdien 
un pēc 
vajadzības 

No 
14:00 

Skujetnieku 
bibliotēka 

Bezmaksas Aija Ikstena 

4.  Novada 
dramatiskais 

Piektdien No 
18:00 

Saieta nams Bezmaksas Arnita 
Rakstiņa 
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Āboliem pa pēdām. 

    Jau otro gadu Rugāju novada vidusskola ir pieteikusies EK finansiāli atbalstītajai akcijai „Skolas auglis”. Tā 
nodrošina iespēju skolēniem vairākas reizes nedēļā ēst svaigus augļus, šādi papildinot ēdienkarti un radinot bērnus 
pie veselīgas ēšanas paradumiem. Bērni jau ir pieraduši saņemt šos augļus un notiesā tos ar gardu muti. Taču, kāds 
gan ir ābola ceļš līdz mūsu mutēm? 
       Tā nu vienā no pēdējām oktobra pirmdienām sākumskolas klašu skolēni kopā ar skolotājām devāmies lūkot kur 
un kā aug gardie akcijas „Skolas auglis” āboli. Un, jauki, ka nebija jābrauc nedz uz Poliju, ne Spāniju vai Nīderlandi, 
kur augušos, ar ķimikālijām desmitiem reižu miglotos ābolus pircējiem  piedāvā lielveikali. Mūsu āboli aug tepat, 
Rugāju pagasta Nagļu ciemā, z.s.”Upmalas”, kur tos izaudzē un mums piegādā darbīgā Zožu ģimene. Dārza saimnieki 
visus laipni sagaidīja un izrādīja dārzu. Lielākā daļa skolēnu pirmo reizi ieraudzīja tik daudz ābeļu vienuviet. Redzējām 
kā ābelītēm tiek izgriezti liekie zari, lai saules gaisma maksimāli apmīļotu katru sārtvaidzi, ļaujot tam izaugt lielam un 
veselīgam. Aplūkojām, kā katra zara rēta tiek apstrādāta ar īpašu šķīdumu, kas neļaus kociņā iekļūt slimībām.  
      Starp ābeļu rindām izgrieztie zari prasīt prasījās pēc mūsu rokām. Te nu bija laiks veikt arī savu labo darbu. Itin 
veikli nogrieztos zarus savācām un sakrāvām kaudzē dārza malā. Saimniekiem atlika vien nobrīnīties-  cik ātri šis 
darbs bērniem izdevās. 
      Noskaidrojām, ka „Upmalu” saimniecībā 5ha aug vairāk nekā 3000 ābeļu un bumbieru. Tas ir iestādīts pirms 
astoņiem gadiem un pašlaik ir lielākais ražojošais ābeļdārzs tuvākajā apkārtnē. Te tiek audzēti dažādu šķirņu augļu 
koki. Izpētījam, ka pašlaik skolā ēdam ābolus ar interesantu šķirnes nosaukumu „Auksis”. Āboli, kurus ēdīsim ziemas 
vidū pašlaik guļ saimniecības pagrabā. Redzot iekopto dārzu grūti pat iedomāties, ka pirms tam šajā zemē auga vien 
krūmāji. Redzot jau padarīto un apjaušot ikdienā veicamo darbu apjomu,  brīnījāmies par to, ka Zožu ģimene ar 
visiem darbiem tiek galā paši. Mums atliek vien secināt- sūrs darbs, saldi augļi. Šis ir labs piemērs kā ar cītīgu un 
mērķtiecīgu  darbu var kopt savu zemi un gūt no tās ienākumus. 
      Atvadoties saimnieki mūs pacienāja ar āboliem, kas nonāca tur, kur kārtīgam ābolam jānonāk. Kur? Nu vēderā, 
protams! Bija garšīgi. Turpināsim tos baudīt līdz pat februārim, jo Eiropas Komisijas finansētā akcija „Skolas auglis” 
turpinās. 
      Paldies Gunāram un Veltai Zožiem par saturīgi pavadīto pēcpusdienu augļu dārzā! Un, protams, par garšīgajiem 
āboliem mūsu skolā. 
                                                                                                 Rugāju novada vidusskolas sākumskolas skolēni un skolotājas 

 
 

  

Foto:  no A.Kukurānes personīgā arhīva 

Projektu konkurss! 
LEADER projektu konkurss Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences 
paaugstināšana 1.kārta, projektu iesniegšana no  2012.gada 12.novembra līdz 12.decembrim. 
 Vairāk lasiet: http://www.balvi.partneribas.lv/ vai www.rugaji.lv  
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31.oktobrī aicina piederīgos uz 
Cepurnieku kapsētas sakopšanas talku. 
3.novembrī plkst. 16.00 Svecīšu vakars 
Cepurnieku kapos. 

Labie vārdi 
Pirmsskolas sagatavošanas grupa „Knariņi” saka lielu 
„paldies” Mārītei Orniņai par mācību piederumiem dabas 
zinībās, rokdarbos un dažādiem materiāliem bērnu 
radošajam darbam ārpusnodarbību laikā. 

Sagatavošanas grupas bērni, skolotājas Rita un Sanita. 

«» «» «» 
Rugāju SAC PALDIES ziedotājiem par 
ziedotajiem augļiem un dārzeņiem.  
Smoļaku ģimene – sīpoli, ķiploki, zemeņu ievārījums 
Skaidrīte Puļča – kartupeļi 
Tatjana  Aleksejeva, Duļevsku ģim., Inna Gruziņa – 
āboli 
Ārija Freimane – sīpoli, burkāni 
Krimu ģimene – ķirbji 
Sarmīte Zelča – burkāni 
Dobrovoļskis Ivars – burkāni, kartupeļi, bietes 
Indriku ģimene – kartupeļi 
Zinaīda Feldmane – dārza veltes 
Jeromenoku ģimenei – sīpoli, kartupeļi 
Benitai Petrovai – sīpoli; 

«» «» «» 

Liels paldies Melānijai Rudukai par sniegto materiālo 
palīdzību. 
Lai laime, veiksme un veselība Jums un jūsu mīļajiem! 
Ar pateicību Diāna Rušēvica. 

«» «» «» 

Rugāju novada vidusskolas pusdienotāji sirsnīgi 
pateicās Skaidrītei Pulčai par skolas virtuvei 
ziedotajiem burkāniem. 

  3.novembrī  Rugāju sporta 
namā skolotāja Ulda Feldmaņa piemiņas 
turnīrs basketbolā. Atklāšana 10.30, 
sākums 11.00 

Aicinājums! 
 
Mēs visi esam liecinieki tam, ka Rugājos ir uzsākta 
jauna Dievnama būvniecība. Šobrīd uz ziemas sezonu 
darbi tiks pārtraukti, bet pavasarī tie atsāksies. 
Neapšaubāmi darbu turpināšana un pabeigšana prasīs ne 
mazums finansiālu līdzekļu, tāpēc ir lūgums katram, 
labas gribas cilvēkam, vadoties pēc savām iespējām 
ziedot un finansiāli atbalstīt Rugāju baznīcas būvniecību 
– pārskaitot ziedojumus uz zemāk norādīto banku un 
konta numuru. 
 
 Ar norādījumu - Ziedojums Rugāju baznīcas 
būvniecībai 
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes – Aglonas 
diecēze 
Reģistrācijas Nr. 90000519196 
Latgales iela 88, Rēzekne, LV-4601 
LVL konta Nr.:  LV93UNLA0014000700935 
 A/S SEB banka Rāznas filiāle  
Bankas kods: UNLALV2X014 
Bankas adrese: Atbrīvošanas aleja 98,  
Rēzeknē, LV-4601

Tuvākie pasākumi kultūras iestādēs 
 
27.oktobrī pulksten 19:00 Lazdukalna saietu 
namā aicinām apmeklēt Benislavas etnogrāfiskā 
ansambļa 25. gadu jubilejas pasākumu 
"Saulīt,mana māmulīte" 
 
15. novembrī pulksten 14:00 Rugāju Tautas 
namā notiks „Ukraiņu cirks” ieeja Ls 2,00, 
bērniem līdz 3gadu vecumam, ejot kopā ar 
pieaugušo ieeja bez maksas 
 
No 12.novembra – 30. novembrim Rugāju 
novada muzejā skatāmā izstāde „Ievērojami 
cilvēki Rugāju novadā” 
 
18. novembrī  pulksten 12:00 Rugāju novada 
Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu 
baznīcā notiks svētku  Dievkalojums. Pēc tā 
notiks jaunuzceltās baznīcas piebūves 
iesvētīšanas pasākums. Mīļi aicināti visi 
interesenti un visi tie, kuri atsaucās un ziedoja 
piebūves celtniecībai.  
 
18.novembrī pulksten 19:00 Rugāju tautas 
namā valsts svētku pasākums. 
18. novembrī no pulksten 22:00 Rugāju tautas 
namā balle kopā ar Zinti Krakopu,  Ieeja : no 
22:00 –22:30- Ls 1,50, pēc 22:30- Ls 2,00 
 


