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Sirsnīgi sveicam skolēnus, 
studentus, skolotājus un vecākus jaunā 

mācību gada sākumā! Lai kāpšana 
lielajā zinību kalnā sniedz prieku un 

rada jaunus izaicinājumus. Lai pietiek 
enerģijas un izturības īstenot radošas 

idejas un visiem kopā iegūt jaunas 
zināšanas!

Rugāju novada dome
Izglītības pārvalde

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...

Iesim – saņemt un starot
Un dot. (O.Vācietis)

Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras sveicinot
mūs ar rudenīgu melodiju stāsta, ka septembris ir klāt.

Klāt jaunais mācību gads- jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.

ZINĪBU DIENAS PASĀKUMI SKOLĀS
šī gada 1.septembrī

Rugāju novada vidusskolā
*plkst. 9:30 – 10:30 aktu zālē svinīgs mācību gada ieskaņas pasākums;

            *plkst. 10:40  klases stunda, tautas nama mazajā zālē skolas vecāku kopsapulce
Līdz autobusiem diskotēka

Rugāju novada Eglaines pamatskolā
*plkst. 9:00   klases stunda

*plkst. 10:00 svinīgs mācību gada ieskaņas pasākums Lazdukalna saieta namā
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DOMES ZIŅAS

RUGĀJU NOVADA DOMES 2015.GADA 20. AUGUSTA SĒDES LĒMUMI

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

 Sveicināti augustā!
       Ar svelmainām dienām, vārpu pilnbriedu pienācis 
pēdējais vasaras mēnesis.
Vasaras garumā veikti dažādi plānotie darbiņi. Benislavā 
Saieta nama zāle ieguvusi jaunu grīdas segumu. Noslēgušies 
iepirkumi, kuru izpilde  pēc līgumu noslēgšanas norisināsies 
nākamā mēneša laikā. Tiks uzvesta grants un sakārtots ceļa 
segums trim pašvaldības ceļiem abos pagastos, noasfaltēts 
ielas posms Rugāju ciemā. Šos darbus varam veikt pateico-
ties ietaupījumiem, kas netika izlietoti sniega tīrīšanai aiz-
vadītajā ziemā. Izskanējusi informācija  masu medijos par 
plānoto pieejamo finansējumu pašvaldību ceļu sakārtošanai, 
kas tiks administrēts ZM LAD. Lai nonāktu līdz šai  projekta 
realizācijai, novada tertitorijā būs jārīko iedzīvotāju 

apspriešana un diskusijas, ceļiem jāveic uzmērīšana un projektēšana, rekonstruējamo ceļu posmos jābūt vis-
maz četrām zemnieku vai piemājas saimniecībām ar lopu blīvumu un laukaugu platībām, un tikai tad varēsim 
gatavot projektu un saņemt finansējumu, kas tiks aprēķināts pēc kvotu principa. Tuvākajā laikā tiks uzsākts 
remonts Eglaines pamatskolas sporta zālē.
      Atzinīgus vārdus var veltīt  Rugāju novada vidusskolas vadībai, kas ir izstrādājusi viduskolai jaunu 
vispārizglītojošo programmu - sporta rekreācija, kura ir licencēta. Šāda programma ir vienīgā Latvijā. Atliek 
tikai novēlēt, lai jauniešiem ir interese, pilnveidot  un izzināt sevi. 
     Baudiet atlikušos mirkļus ar saules pildītām dienām. Mierīgu, darbīgu augusta nogali!   
     Uz tikšanos pirmajā septembrī!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

Piešķīra finanšu līdzekļus kapsētas uzturēšanas darbiem 
Gaiļukalna kapsētā EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 
centi) apmērā.

Noteica Rugāju novada pašvaldības iestādes Sociālās 
aprūpes centrs “Rugāji” sniegto maksas pakalpojumu 
izcenojumu (bez PVN): 
1.Konferenču zāles noma     5.00 EUR stundā
2.Istabiņas īre (vecajā sociālās aprūpes centra ēkā) 
vienai personai                 3.00 EUR dienā
3.Ēdināšana:                             3.30 EUR dienā
    3.1.brokastis                 0.90 EUR porcija
    3.2.pusdienas                 1.50 EUR porcija
    3.3.vakariņas                 0.90 EUR porcija
 
Nolēma izveidot jaunu amata vienību – klientu ap-
kalpošanas centra speciālists (darba vieta: Rugāju novada 
domē, Bērzu ielā 8, Benislavā, Lazdukalna pagasts); no-
teikt atlīdzību EUR 282.50 par pusslodzi.

Nolēma izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 
Liepu ielā 6-19, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, 
Rugāju novadā, nosakot īres maksu EUR 6.80 (seši euro 
un 80 centi) mēnesī.

Nolēma slēgt zemes nomas līgumu par 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
3864 001 0124 – 1.7 ha platībā iznomāšanu. 
Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

Piešķīra adreses astoņām telpu grupām.

Piešķīra finansiālu atbalstu EUR 90 
(deviņdesmit euro un 00 centi) apmērā Latvijas 
Svarbumbu celšanas asociācijai, transporta izde-
vumu segšanai uz Eiropas Čempionātā 
veterāniem Kauņā, Lietuvā Rugāju novada 
sportistiem.

Nolēma bezstrīdus kārtībā piedzīt no divām per-
sonām nekustamā īpašuma nodokļa parādus par 
kopējo summu EUR 170,01.
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Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2015

Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par 
pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju novadā”

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes 

2015.gada 18.jūnija lēmumu Nr.100
 SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā 18.06.2015.          Nr.2/2015                                                                                                                 

Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par 
pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu 

Izdarīt Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par pašvaldības 
nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju novadā” šādus grozījumus: 

 
 1. Aizstāt noteikumu 5.1.apakšpunktā skaitli „14” ar skaitli „20”.
 2. Aizstāt noteikumu 5.2.apakšpunktā skaitli „28” ar skaitli „40”.
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DOMES ZIŅAS

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI 2015. GADA 2. PUSGADĀ 

Vārds, 
uzvārds

E-pasts Tālr.nr. Pieņemšanas laiki
Rugāju novada domē Lazdukalna pagasta pārvaldē

Pirmdienās no plkst. 
14:00 – 16:00

Katra mēneša pirmajā 
otrdienā (1.septembrī, 6.okto-
brī, 3.novembrī, 1.decembrī) 

no plkst. 13:00 – 16:00

Katra mēneša trešajā 
ceturtdienā (17.septembrī, 
15.oktobrī, 19.novembrī, 
17.decembrī) no plkst.

Katra mēneša trešajā 
pirmdienā   (21.septembrī, 
19.oktobrī, 16.novembrī, 
21.decembrī) no plkst. 

12:00 – 14:00

Ceturtdienās no plkst. 
9:00 – 10:00 (Rugāju 
novada vidusskolā)

Katra mēneša trešajā ceturt-
dienā (17.septembrī, 15.okto-

brī, 19.novembrī, 17.decembrī)  
no plkst. 12:00 – 13:00

Pirmdienās no plkst. 
9:00 – 10:00

Otrdienās no plkst. 
9:00 – 11:00

Katra mēneša pirmajā 
pirmdienā (7.septembrī, 
5.oktobrī, 2.novembrī, 
7.decembrī) no plkst. 

11:00 – 13:00

Katra mēneša pirmajā
pirmdienā  no (7.septembrī, 
5.oktobrī, 2.novembrī, 7.de-
cembrī) plkst. 9:00 – 11:00 

22.oktobrī, 17.decembrī  no 
plkst. 12:00 – 14:00

22.oktobrī, 17.decembrī 
no plkst. 10:00 – 12:00

14.oktobrī no plkst. 
10:00 – 12:00, 17.septembrī, 

12.novembrī, 17.decembrī
 no plkst. 12:00-14:00

16.septembrī, 14.oktobrī, 
25.novembrī, 9.decembrī 
 no plkst. 12:00 – 14:00

Katra mēneša pirmajā 
pirmdienā (7.septembrī, 
5.oktobrī, 2.novembrī, 
7.decembrī) no plkst. 

11:00 – 13:00

Katra mēneša pirmajā 
pirmdienā (7.septembrī,
 5.oktobrī, 2.novembrī, 
7.decembrī) no plkst.

 9:00 – 11:00
Katra mēneša trešajā 

ceturtdienā (17.septembrī , 
19.novembrī)

 no plkst. 12:00 – 13:00

Katra mēneša trešajā
pirmdienā (20.jūlijā,  

21.septembrī, 16.novembrī)
 no plkst. 12:00 – 13:00

Sandra 
Kapteine

sandra.kapteine@
rugaji.lv

64507245
26345838

Eduards 
Stalidzāns

eduards.stal-
idzans@rugaji.lv 26435674

Iveta 
Arelkeviča

maruta.paidere@
rugaji.lv

27829435

Uldis 
Melnacis

uldis.melnacis@
rugaji.lv

Maruta 
Paidere

20278819
olitaloseva7@

inbox.lv

29495090

Olita Loseva

arnolds.zizlans@
rugaji.lv

Arnolds 
Zizlāns

26536746
andris.leons@

rugaji.lvAndris Leons

iveta.arelkevica@
rugaji.lv 27804316

26406657

Andis 
Petuks

lazdukalns2014@
inbox.lv

26456291

12:00 – 14:00
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AKTUĀLI IEDZĪVOTĀJIEM

AICINA PIETEIKT “LATVIJAS LEPNUMS 2015” KANDIDĀTUS

Jau 12. gadu laikraksts Diena un telekompānija TV3 organizē projektu 
Latvijas lepnums, aicinot no 11. augusta līdz 10. oktobrim iesniegt 
pieteikumus par pašaizliedzīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri vairojuši 
valstī labo, nesavtīgi palīdzot kādam nelaimē, dodot cerību, iedvesmojot 
vai pat īstenojot cita klusi lolotus sapņus. Laikraksts Diena projekta laikā 
līdz gada beigām stāstīs par Latvijas lepnumam pieteiktajiem cilvēkiem, 

savukārt Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, ‘’Latvijas lepnums 2015’’ noslēgsies ar godināšanas cere-
moniju kanālā TV3, kurā simboliskā Latvijas lepnuma balva – Zelta ābele – tiks pasniegta desmit nomināci-
jās. Arī šogad Latvijas lepnuma balvas laureātus noteiks Latvijas lepnuma žūrija.

ZAAO SAVĀC IEVĒROJAMU APJOMU SKĀBBARĪBAS RUĻĻU PLĒVES

SIA „ZAAO” (ZAAO) pavasara un vasaras mēnešos bez maksas no zemnieku 
saimniecībām un individuāliem saimniekiem savāca pagājušajā sezonā skāb-
barības sagatavošanā izmantotās plēves. Šogad savāktais daudzums ar skāb-
barības ruļļu plēvēm, skābbarības bedru pārklājamajām plēvēm, polipropilēna 

minerālmēslu BIG-BAG maisiem, plastmasas kannām un mucām ir daudzkārt lielāks kā citus gadus.
     Skābbarības ruļļu plēves un citus ar skābbarības sagatavošanu saistītus iepakojuma materiālus nodeva lauk-
saimnieki no ZAAO darbības teritorijas Alojas, Amatas, Apes, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, 
Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, 
Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Vecpiebalgas un Viļakas novadiem.
ZAAO savāktās plēves nogādājusi poligonā „Daibe”, kur tās tiek sagatavotas nodošanai pārstrādei atbilstoši 
kvalitātes prasībām. No nodotā materiāla tiek izgatavotas granulas, kuras kalpo par izejmateriālu dažādu 
plastmasas izstrādājumu ražošanai.
    ZAAO aicina jau tagad pieteikties nākamās sezonas lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma 
savākšanas bezmaksas pakalpojumam (tālr.26132288, e-pasts zaao@zaao.lv). Uzkrājot izlietoto materiā-
lu, plēves jāatdala no šņorēm un sietiem, kannas un kanniņas ir jāizskalo, tām jānoņem korķi. Nesašķirota 
materiāla savākšanai tiks piemērota maksa.

RUGĀJU NOVADĀ IR PIEEJAMS TELE2 ZIBENĪGAIS 
4G INTERNETS

Vadošais mobilo sakaru operators “Tele2” paziņo, ka Rugāju 
novada Rugājos ir sācis strādāt “Tele2” 4G tīkls, kas nozīmē 
to, ka iedzīvotājiem ir pieejams zibenīgais “Tele2” 4G mo-
bilais internets telefonā, planšetdatorā un datorā. “Priecā-
jamies, ka Rugāju iedzīvotāji var lietot “Tele2” zibenīgo 4G 
internetu! “Tele2” klienti, kas ir puse Latvijas iedzīvotāju, jau 
pusotru gadu lieto “Tele2” 4G internetu Rīgā un tās apkārtnes 
novados, kā arī lielākajās pilsētās, to atzinīgi novērtējot. Pēdē-

jo mēnešu laikā esam būtiski izvērsuši 4G tīklu, uzbūvējot vairākus simtus jaunu 4G bāzes staciju pilsētās, 
pagastu centros, ciemos un lauku apdzīvotās teritorijās visā Latvijas teritorijā, kas nozīmē to, ka “Tele2” 4G 
tīkls kopumā tagad ir pieejams jau 90% valsts iedzīvotāju,” saka “Tele2” tehniskā direktore Līga Krūmiņa.
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AKTUĀLI IEDZĪVOTĀJIEM

AICINA UZŅĒMĒJUS PIETEIKTIES “UZŅĒMĒJU DIENĀM LATGALĒ 2015”! 
Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
(LTRK) un Latgales plānošanas reģions aicina pieteikties Latgales reģiona
 uzņēmējus - Uzņēmēju Dienām. Aicinām reģiona uzņēmējus pieteikties 
dalībai “Uzņēmēju Dienās Latgalē 2015”. Lai pieteiktos, lūdzu, sazinieties ar
 LTRK Ziemeļlatgales nodaļas vadītāju Igoru Sorokinu, e-pasts:
rezekne@chamber.lv, tālrunis 29 431 587 vai ar LTRK Dienvidlatgales nodaļas vadītāja vietnieci Marinu 

AICINA PIETEIKTIES 2. STARPTAUTISKAJAM MĀJRAŽOJUMU UN 
AMATNIECĪBAS GADATIRGUM “RAŽOJAM PAŠI“

KAD? - 2015. gada 19. septembrī
KUR? - Gulbenē, Vecgulbenes muižas parkā Brīvības ielā 18
CIKOS? - no plkst. 10.00 līdz 15.00
Pieteikties iespējams pa tālruni  +371 20277265, 
vai rakstot: razots.gulbene@inbox.lv

ĪSTENOTS PROJEKTS

PAPILDINĀTA JAUNIEŠU INTEREŠU - INICIATĪVU CENTRA ”KOPĀ” MATERIĀLI 
TEHNISKĀ BĀZE

       Lazdukalna  ģimeņu biedrība ”Saulīte” no 
04.03.2015. – 01.06.2015. sadarbībā ar Lauku atbalsta 
dienestu (LAD) un Balvu rajona partnerību realizēja 
projektu Nr. 14-07-LL04-L413201-000002 „Jauniešu 
interešu - iniciatīvu centra ”Kopā” materiāli tehniskās bāz-
es nodrošinājuma papildināšana”. Projekts tika realizēts 
Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA)  LEADER projektu konkur-
sa, 4.ass 413. pasākumā ”Lauku ekonomikas dažādoša-
na un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4. rīcībā „Jauniešu centru iz-

veide un attīstība” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 497.00. No projekta kopējām izmaksām 
90%  -  EUR  447.30  ir Lauku  atbalsta dienesta  (LAD)  finansējums,  pašvaldības līdzfinansējums 10%  -  EUR  49.70
       Ir sasniegts projekta mērķis. Projektā biedrība iegādāja aprīkojuma komplektu – jaunu 
daudzfunkciju lāzerprinteri, videokameru, diktofonu un austiņas. Jaunais aprīkojums ir ļoti noderīgs pasā-
kumu kvalitātes uzlabošanai. Tāpēc esam priecīgi, ka mums ir iegādāti šādi tehniskie līdzekļi. Tas ir jau-
niešu interešu- iniciatīvu centra”Kopā” liels ieguvums, kas veicinās lauku jauniešu pašiniciatīvu un aktiv-
itāti, prasmju un iemaņu papildināšanu un darbošanos. Jauniešiem dota iespēja strādāt ar aprīkojumu un 
to  apgūt, uzlabot pasākumu kvalitāti, pielietot videokameru, diktofonu materiālu iegūšanai no pasākumu 
organizēšanas, gan radošajās darbnīcās un projektu nedēļās. Ar daudzfunkciju lāzerprinteri varēs ieskanēt, 
izprintēt krāsainus materiālus un kopēt. Šis projekts ir rosinājis pagasta un novada jauniešus un bērnus ap-
gūt jaunas iemaņas un prasmes, un pašiem aktīvi darboties brīvajā laikā ar pieejamo aprīkojumu. Pateico-
ties projektam centra  materiāli tehniskā bāze papildinājusies un ir pieejama ikvienam interesentam.
        Paldies Balvu rajona partnerībai par atbalstu lauku jauniešu projekta īstenošanā!

                                                                                     Projekta vadītāja    
Maruta Paidere
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2014./2015. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDES DARBU REZULTĀTI
RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠAJĀS SKOLĀS

Skolu un Valsts izglītības satura centra datus apkopoja
Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde
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JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTS MALAX 
ART 3 SPĀNIJĀ

Mēs, Amanda Kočāne, Annija Romāne, Diāna 
Burka, Diāna Smoļaka, Klinta Circene, Gita 
Daukste, Renāte Dobrovoļska, Elīna Smoļaka, 
Artūrs Ozoliņš, Gatis Orniņš, Ivo Kukurāns, 
Kristiāns Mārtuševs, Krišjānis Kočāns, Rihards 
Krilovs un Zandis Kadakovskis kopā ar Rugāju 
novada vidusskolas direktori Ivetu Arelkeviču un 
Riharda mammu Janu Krilovu vienu no šīs vasaras 
piedzīvojumiem sākām 23. jūlijā. Devāmies uz 
Spāniju, lai satiktu savus draugus no Francijas un 
Spānijas, noķertu kādu saules staru, gūtu jaunus 
iespaidus un iemācītos kaut ko jaunu.

Mūsu ceļojums sākās ar garu ceļu – gan pa lielceļiem 
uz Rīgu, gan pa gaisa ceļiem ar divām lidmašīnām 
un pārsēšanos Parīzes lidostā. Nokļuvuši Madridē, 
pirmās trīs naktis nakšņojām spāņu ģimenēs. Pir-
majā dienā, Malax art 3 atklāšanas pasākumā, 
bija ieradies arī Latvijas Republikas vēstniecības 
Spānijā 1. sekretārs Andrejs Kovaļovs. Nometnes 
sākumā devāmies apskatīt Madrides pilsētas cen-
tru, uzzinājām daudz jauna par Madrides kultūras 
objektiem, tradīcijām Spānijā, grafiti mākslu un 
apmeklējām arī Prado mākslas muzeju, kurā ir iz-
vietota viena no lielākajām Eiropas mākslas dar-
bu kolekcijām. Mazliet noguruši, otrās dienas 
vakarā, devāmies katrs uz savu Spānijas ģimeni, lai 
sakravātu koferus un sagatavotos nākamajai dienai, 
kurā plānots braukt uz mūsu nākamo mītni 
NaturAlcala, kur turpmāko nometnes laiku 
pavadīsim visi kopā.
Ieradušies mūsu jaunajā mītnē, iepazināmies ar 
apkārtni, devāmies uz baseinu, atguvām spēkus un 
sākām iepazīties ar darbnīcām, kurās varēsim sevi 
pilnveidot nākamās nometnes dienas. Bija jāizvēlas 
viena no trīs darbnīcām – ielu mākslas, cirka vai 
ielu vingrošanas. Ielu mākslas darbnīcā tika veido-
ti vēstījumi, portreti, savi paraksti un arī spēlētas 
un sacerētas jaunas dziesmas, pozitīvas gaisotnes 

radīšanai. Cirka darbnīcā tika apgūta žonglēšana, 
staigāšana pa virvi, emociju izcelšana priekšnesumā 
un dažādi triki, kas no pirmā acu skatiena šķituši ele-
mentāri, bet izrādījušies ne tik ļoti vienkārši, lai izdotos 
ar pirmo mēģinājumu. Ielu vingrošanas darbnīcā, par 
spīti karstajam laikam un gandrīz nekad nezūdošajai 
saulei, tika pielikts daudz spēka un enerģijas, lai tap-
tu priekšnesumi 2. augustam, kad katrai darbnīcai bija 
jāprezentē savs veikums visiem nometnes dalībniekiem 
un spāņu ģimenēm.

Kamēr dzīvojām NaturAlcala, mēs ne tikai piedalījāmies 
darbnīcās, bet varējām apgūt arī spāņu dejas, mācīties 
uzrakstīt savu vārdu arābu valodā, apmeklēt jogas nod-
arbību, kāpt pa alpīnisma sienu, dejot līdz spēku izsīku-
mam un iejusties kādā no sev ikdienā neierastām lomām 
masku ballē. Apmeklējām Alcala pilsētu, tikāmies ar 
pilsētas mēru, devāmies ekskursijā un brīvajā laikā 
paši iepazinām Alcala pilsētiņu. Vienā no naktīm tikām 
negaidīti pārsteigti no spāņu grupas, kas bija izdomājuši 
mūs nobiedēt, pārģērbjoties un melnos apmetņos slīdot 
pa zemi ar maziem zvaniņiem un svecēm rokās. Vēl jo 
vairāk – naksnīgajās debesīs spīdēja pilnmēness. Katrā 
ziņā pārsteigt mūs izdevās, bet nobiedēt – ne visus.
Atskatoties uz nometnē pavadīto laiku, droši varam teikt, 
ka esam ieguvuši neaizmirstamas atmiņas, pieredzi, kas 
noderēs nākotnē, draugus, ar kuriem varēsim sazināties 
un noteikti mēģināsim satikties arī pēc projekta, kā arī 
apziņu, ka dzīvē viss ir iespējams un neviena pasaules 
mala nav par tālu, lai mestos jaunā piedzīvojumā.

Nometnes dalībniece
Elīna Smoļaka
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„MEKLĒJAM SAVU LAIMES LĀCI”

Rugāju novada bērniem otrā biedrības „Mēs pa-
saulē” organizētā nometne „Meklējam savu Laimes 
lāci” notika pašā vasaras vidū. Šoreiz aicinājām 
pusaudžus no  11 – 16 gadiem, lai nedēļas laikā kopā 
pavadītu laiku dažādās nopietnās un nenopietnās 
nodarbībās. Nometne notika pateicoties dāsnajam 
finansējumam, kas piešķirts projektam „Nāc un dari, 
jo tu vari!”  

Projekta nosaukumā ietvertais aicinājums caurvi-
ja visas nometnes nodarbības, jo dažas no tām bija 
patiešām labs izaicinājums gan prāta spējām, gan 
pirkstu veiklībai. Mūsu projekta dalībnieki ar visu 
tika galā lieliski! Ja kādam vajadzēja palīdzību pie 
lodēšanas, izgatavojot kabatas lukturīšus vai pie 
misiņa rokassprādžu izgatavošanas, tad palīdzēja 
arī brīvprātīgie jaunieši Lauma Circene, Madara 
Paidere, Egons Adelčs un Vilis Strungs. Paldies 
brīvprātīgajiem jauniešiem, kuri atbildīgi  piedalījās 
bērnu vasaras nometnes organizēšanā un īstenošanā.

Nometnes dalībniekiem bija iespēja iemēģināt savas 
prasmes tehniskās jaunrades nodarbībās - 
metālapstrādē, lodēšanā, izgatavojot savu kabatas 
lukturīti, ko ņemt līdzi nometnes pārgājienā, robo-
tikā, t-kreklu un krūzīšu apgleznošanā, iemācīties 
dažus pašaizsardzības paņēmienus no teikvando 
meistariem un lauku kaujas iemaņas no jaunsargiem, 
kā arī noklausīties vienaudžu izglītotājus no 

„Papardes zieda”. Katrs dalībnieks piedalījās no-
metnes karoga izgatavošanā, rezultātā atstājot daud-
zu pēdu nospiedumus uz karoga, kas simolizēja 
Laimes lāča meklējumus. Paldies skolotājai Ivetai 
Useniecei par karoga koncepcijas sagatavošanu un 
palīdzību nometnes karoga izgatavošanā.

Īpašs piedzīvojums bija pārgājiens uz Boževas eze-
ru, turklāt tā bija vienīgā lietainā pēcpusdiena visas 
nedēļas laikā! Mēs, protams, salijām! Bet mūs tas 
neapturēja uzcelt teltis ezera krastā un vēlāk pārvarēt 
jaunsargu sagatavoto šķēršļu trasi pa apvidu. Vakarā 
mēs noklausījāmies un fotogrāfijās noskatījāmies 
interesanto jaunsarga Aigara stāstījumu par misiju 
Afganistānā, kurā viņš pats bija piedalījies. Tad lie-
tus jau bija pārgājis un varējām sēdēt pie ugunskura, 
cept desiņas un saldos zefīriņus. 
Vienaudžu izglītotāju nodarbība bija viena no nopie-
tnajām nodarbībām, kaut gan tik rotaļīgā un 
jauniešiem saprotamā veidā pasniegta, ka divas 
stundas aizritēja kā divas minūtes. Nodarbību vadīja 
2 jaunieši ( kādus gadus 4 vecāki par mūsējiem) un  
nodarbības mērķis bija  likt jauniešiem aizdomāties 
par atbildību attiecību veidošanā un veidot jauniešu 
izpratni par seksualitāti kā par katra cilvēka dabisku 
un būtisku personības sastāvdaļu.

Nodarbības laikā, palīgā ņemot īsfilmas, jaunieši
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diskutēja par tādiem jautājumiem kā iepazīšanās, 
konfliktu risināšana, šķiršanās, bailes, cieņa pret otru 
cilvēku,  intimitāte, dzimumu lomas, stereotipi. 
Nodarbības laikā tika uzsvērts, ka katrs pats ir 
atbildīgs par savu seksuālo uzvedību un tās sekām. 
Vērojot, ka pusaudži uzdeva arī savus jautājumus pēc 
nodarbībām, nākas secināt, ka šādas tēmas 
pusaudžiem ir aktuālas un par maz tiek izrunātas
ģimenē.

Vai mēs atradām Laimes lāci? Jā un nē. Bet nometnes 
laikā kļuva pilnīgi skaidrs, ka nekas no debesīm 
nekrīt un katram pašam ir jāmācās, jāuzdrošinās un 
jāmēģina, jādara, lai sasniegtu iedomāto. Un mēs 
secinājām, ka Laimes lācis ir vien tāds iedomu tēls  
un no katra paša centības un drosmes ir atkarīgi viņa 
panākumi! Nometne noslēdzās ar sportiskām aktivi-
tātēm, saldām balvām uzvarētājiem un ūdens kauju 
nometnes noslēgumā. 
Paldies nometnes dalībniekiem par atsaucību un 
izturību. Īpašs paldies visiem nodarbību vadītājiem. 

Nometnes vadītāja 
Mārīte Orniņa

„Man patika viss ļoti – sporta 
aktivitātes, pusdienas, arī 

dažādās darbnīcas.”

’’Man nometnē patika nodarbības, 
robotika un ka pusdienās 

garšīgi deva ēst.’’

‘‘Ticiet man, man patika viss, bija 
ļoti jautri, arī apgleznot T-kreklu 
un krūzītes.’’

‘‘Man patika teikvando un 
jaunsargu lauku kaujas iemaņas.’’

‘‘Man patika volejbols, 
pārgājiens uz Boževas 

ezeru un garšīgās pudienas.’’

‘‘Interesanti bija paklausīties „Papardes ziedu”, 
apgleznot krekliņu un krūzītes.’’

         
          ‘‘Patika kalēji.’’

‘‘Man patika ēdiens,skolotājas un 
nodarbības, arī ugunskurs, gribētu 
nākošgad lūdzu.’’

‘‘Man patika vadītājas + ēdiens + pufi un visas 
nodarbības un  es gribētu nākošgad lūdzu. 
Viss labākā nometne kur es esmu bijusi.:) ‘‘

Pusaudžu atsauksmes par vasaras nometni
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RUGĀJU NOVADA SPORTA SVĒTKI

      1.augusts Rugāju novadā tika pavadīts sportiskā 
gaisotnē. Un kā gan citādi – Rugāju sporta stadionā 
pulcējās sportot gribētāji, lai pierādītu sevi dažādās 
aktivitātēs    un    mērotos   ar spēkiem vairākās 
disciplīnās. 
  Ikviens dalībnieks varēja pārbaudīt sevi 
šautriņu mešanā, svarbumbu celšanā, orientēšanās 
trasē, tāllēkšanā, sprinta skrējienos un basket-
bola metienos. Netrūka atbalstītāju arī futbola 
un strītbola spēlētājiem. Jāpiebilst, ka uz spēlēm 
bija ieradušās komandas no kaimiņu novadiem. 
 Pozitīvi vērtējams tas, ka 
pasākumu apmeklēja dažādu vecuma 

grupu cilvēki, un katrs varēja sev atrast piemērotu sporta aktivitāti, kurā piedalīties un gūt 
rezultātus. Prieks arī par novada sportiskajām ģimenēm, kuras par  aktīvu dalību saņēma  BTA  dāvanu kartes. 
      Par   to, ka  šādi pasākumi ir vajadzīgi, pārliecināts arī Bērzpils pagasta jaunietis Edijs Kokorevičs, kurš 
Rugāju sporta svētkos piedalījās pirmoreiz. “Protams, līdz fināla spēlei jau bija manāms nogurums, taču tas 
bija tā vērts. Gaidīšu nākošos sporta svētkus šeit, lai iemēģinātu arī vieglatlētikas disciplīnas“.  Arī Agnese 
Reinvalde no Rīgas sporta svētkus vērtē atzinīgi. „Man patika. Šķiet, ka tā ir laba iespēja vietējiem izrauties 
no ikdienas. Man kā skatītājam bija interesanti vērot ar kādu atdevi dalībnieki piedalās dažādās disciplīnās. 
Visvairāk patika tieši komandu spēles. Lai pati piedalītos, nedaudz pietrūka drosmes. ”
      Rugāju novada vidusskolas absolvente Elīna Loseva priecājas, ka stadionā notiek šāda veida pasākumi. 
„Lepojos, ka mums ir tik moderns stadions, prieks skatīties, cik daudz sporta veidu ir iespējams veikt vien-
laikus. ” Jautāta, kuru no futbola komandām viņa atbalsta, Elīna atjokoja, ka par to, kurai skaistākas formas. 
       Vakarā visi varēja doties uz parka estrādi, lai baudītu koncertprogrammu „Pašā vasaras viducī”. Koncertā 
skatītājus iepriecināja gan pašmāju pašdarbnieku kolektīvi, gan tuvāki un tālāki viesi. 

TEKSTS: Agrita Luža
FOTO: Jānis Rakstiņš

FUTBOLS:

1.vieta BFA Gulbene (Zintis Milaknis, Valters 
Semjonovs, Māris Luguzis, Armands  Vaičuls, 
Aleksandrs Mordunovs, Aleksandrs Sarkans, 
Renāts Rahimovs)
2.vieta Bērzpils (Artis Zvejnieks, Ervīns 
Ziemelis, Dāvis Raciborskis, Armands Rakstiņš, 
Edijs Kokorevičs, Jānis Lauskinieks, Maigurs 
Kubaks)
3.vieta Vectilža (Ilvars Doļuks, Ruslans Doļuks, 
Andrejs Lazarenko, Rihards Lazarenko, Egons 
Ločmelis, Renārs Zelčs, Ainis Pauliņš, Valters 
Grigāns)

Rugāju novada sporta svētku 2015 REZULTĀTI
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STRĪTBOLS
1.vieta Andis (Andis Petuks, Oskars 
Babris, Kristaps Krišjānis)
2.vieta Zelta lietutiņš (Aivars Dobris, 
Mārtiņš Kromulis, Rihards Grava, Kaspars 
Kalniņš) 
3.vieta Lazdukalna saieta nams (Jānis 
Rakstiņš, Kristaps Pugačs, Ingus Anšēvics, 
Dairis Melnacis)

ORIENTĒŠANĀS: 
START  grupa: 
1.vieta Anda Cepurniece
2.vieta Sintija Cepurniece
3.vieta Elizabete Brezinska
NORMAL grupa:
1.vieta Aivita Kļečetnikota
2.vieta Dārta Stivriņa
3.vieta Zane Simione
PRO grupa:
1.vieta Līga Cepurniece
2.vieta Atis Andersons
3.vieta Ivars Zariņš
OPEN grupa:
1.vieta Sintija Cepurniece
2.vieta Anda Cepurniece
3.vieta Ralfs Aleksandrovs

SVARBUMBU CELŠANA:
Sievietes:
1.vieta Sanita Pastere
2.vieta Sanita Brezinska
Vīrieši:
1.vieta Aigars Krilovs
2.vieta Ainārs Brezinskis
3.vieta Egīls Karelis

ŠAUTRIŅU MEŠANA:
Meitenes:
1.vieta Iveta Sūniņa
2.vieta Līva Garbacka
3.vieta Madara Dokāne
Zēni:
1.vieta Valters Šmagris
2.vieta Ivo Rakstiņš
3.vieta Andris Pauliņš

Sievietes:
1.vieta Mairita Štāle
2.vieta Guna Dreimane
3.vieta Denīza Rakstiņa
Vīrieši:
1.vieta Normunds Dreimanis
2.vieta Andris Zvejnieks
3.vieta Māris Laicāns

VIEGLATLĒTIKA:
30 m skrējiens
Meitenes
1.vieta Lauma Dreimane
2.vieta Elizabete Brezinska
3.vieta Madara Dokāne
Zēni
1. vieta Dāvis Učelnieks
2. vieta Ralfs Aleksandrovs
3. vieta Kaspars Šteļmačonoks

60 m skrējiens:
Zēni
1. vieta Oskars Kapteinis
2. vieta Otto Kapteinis
3. vieta Armands Smirnovs

100 m skrējiens:
Sievietes
1. vieta Sanita Pastere
2. vieta Denīza Rakstiņa
3. vieta Sintija Lesniece
Vīrieši
1. vieta Nauris Kapteinis
2. vieta Elvijs Kapteinis
3. vieta Armands Dzenis

TĀLLĒKŠANA
6-10 g. Meitenes:
1.vieta Lauma Dreimene
2.vieta Madara Dokāne
3.vieta Elvita Romanovska
6-10 g. Zēni:
1.vieta Dāvis Učelnieks
2.vieta Ivo Rakstiņš
3.vieta Guntis Duļevskis
11-17 g. Meitenes:
1.vieta Rēzija Puško
2.vieta Denīza Rakstiņa
11-17 g. Zēni:
1.vieta Oskars Kapteinis
2.vieta Elgars Adelčs
3.vieta Armands Smirnovs
Sievietes:
1.vieta Elīza Zemitāne
2.vieta Sanita Pastere
3.vieta Ruta Rakstiņa
Vīrieši:
1.vieta Nauris Kapteinis
2.vieta Elvijs Kapteinis
3.vieta Armands Dzenis

BASKETBOLA METIENI:
Bērni:
1.vieta Ralfs Aleksandrovs
2.vieta Markuss Aleksandrovs
Sievietes:
1.vieta Sanita Pastere
2.vieta Elīza Zemitāne
3.vieta Lelde Ziemele

Vīrieši:
1.vieta Nauris Kapteinis
2.vieta Armands Dzenis
3.vieta Ingus Anšēvics
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Tūlīt jau pie durvīm klauvēs 1.septembris. Skolās, kā 
ierasts, vasarās tiek veikti uzlabošanas darbi. Arī 
Rugāju novada vidusskola ik gadu piedzīvo 
patīkamas pārmaiņas savā izskatā. Taču, lai skola būtu 
darba kārtībā visu gadu, kādam ir jāuzrauga, lai viss 
darbotos kā nākas. Rugāju skolai ir savs saimniecisko 
lietu pārzinis Imants Briedis.

Cik darba gadi jau ir aizvadīti strādājot par skolas 
saimnieku Rugāju novada vidusskolā? 
12 gadi.

Un kā jūsu ceļš atveda līdz šim darbam? 
Ļoti tradicionāli – tika izsludināts konkurss, es pieteicos un 
uzvarēju, tā arī nokļuvu šeit un sāku darbu. 

Ja jūs nestrādātu šajā darba vietā, kādā sfērā tad jūs 
darbotos? 
Noteikti, ka būtu uzņēmējs. Darbotos lauksaimniecībā, 
zemnieku saimniecībā. Kaut kā taču maize jāpelna. (smejas)

Darbs ir morāli vai fiziski smags?
Patiesībā jau gan morāli, gan fiziski smags, jo ikdienu ir 
jāuzņemas liela atbildība.

Kāds ir jūsu darba ritms? 
Darba ritms: atnāku uz darbu, pārbaudu telpu stāvokli – 
silts vai auksts, pārbaudu ēdnīcu – kādā kārtībā ir iekārtas, 
vai tās funcionē tā, lai ēdiens tiku pagatavots, uzraugu arī 
katlu māju, kanalizāciju, apgaismojumu, jumtus, apkārtnes 
uzturēšanu kārtībā. Neviena diena darbā jau nav vienāda, 
katru dienu notiek kas savādāks.

Kas vēl ir jūsu pārziņā?
Man ir jārūpējas par nepārtraukta mācību procesa norisi. 
Jāgādā par siltumu, par telpu uzturēšanu kārtībā, par ūdens 
apgādi, par apkārtējās teritorijas sakārtošanu, par 
ugundrošības noteikumu ievērošanu plus visa 
dokumentācija. 

Katrā darbā taču gadās kuriozi, kā ir ar jums? 
Kuriozi gadās visādi – kāds krānu neaizgriež un sanāk 
muļķīga situācija, kāds zāles pļāvējā eļlas vietā ielej 
benzīnu, gadās, ka aizkaru stangas tiek piekārtas šķībi.
 
Pietiek laika, lai atpūstos? 
Laika jau nekad nav, bet es dejoju deju kolektīvā brīvajos 
brīžos. Šovasar ar deju kolektīvu biju Horvātijā. 

Un kā? 
Forši! Bija ekšens! Horvātijā 10 gados pirmo 
reizi uzlija tā, ka pilsētas applūda. 

Jums ir kāds hobijs?
Makšķerēšana. Lauku mājās ir savs dīķis, tur 
ielaistas karpas. Vē aizraujos ar tehnisko 
mehāniku. 

Tūlīt jau klāt jaunais mācību gads, vai 
plānotie sakārtošanas darbi būs paveikti?  
Man jau šķiet, ka nekad taču nav tā, ka visu 
var izdarīt, vienmēr jau paliek kāds darbs, 
kuram pietrūcis laika. Vasara skolā bija 
saspringta. Tika veikti nozīmīgi remontdarbi 
– atremontējām internāta istabiņu, ģeogrāfi-
jas kabinetu, uzlikām jaunu grīdu bērnudārza 
piecgadīgo un sešgadīgo telpā, ievilkta siltā 
apkure un izremontēta skolas bēniņu telpa. 
Taču skola jau ir gatava jaunajam mācību 
gadam un bērnu uzņemšanai (smaida). 

Ko vēlēsiet skolēniem 1.septembrī?
Labu veselību, izturību, protams, atbildīgu 
izturēšanos pret skolas mantu! (smaida) 
Jāvēl arī optimisms un iemācīties nečīkstēt 
par grūtībām. Mans moto: no katras 
bezizejas ir vismaz 10 izejas, tikai tās ir 
jāatrod!

TEKSTS: Agrita Luža
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Sirsnīgi sveicam Betiju Kočāni un 
Egonu Mogiļevcevu dēlu  Tomasu auklējot.

Sūtām saulaina saulesstaru 
Rugāju novada domei, Sociālās aprūpes 

priekšniecei Sarmītei Pērkonei, sociālajām 
darbiniecēm Anitai Gavarei, Anitai Evertei par 
enerģisko darbu un mīlestību ikdienā. Aprūpes 

centra pavārēm par garšīgo mielastu, kā arī 
mūsu mīļajām aprūpētājām par sirsnīgo, akurā-

to darbu. Lai Dieva svētība, veselība un dzīves 
prieks Jums visiem.

Domicella Ruduka, Ausma Zeķīte
Veronika Aleksejeva

Rugāju SAC darbinieku, vadītājas un iemītnieku paldies 
visiem ziedotājiem un labvēļiem, kas sniedz palīdzīgu 
roku un atbalstu aprūpes centram svētkos un ikdienā.

Vislielākais paldies novada domei par atbalstu, paldies 
Aivaram Cibulim, Jānim Ločmelim un viņa 

strādniekiem. Neizsakāms paldies GNOSJO HARPER 
labdarības organizācijai par atbalstu un ziedojumiem, ar 
kuru palīdzību šovasar iegādājāmies jaunu ledusskapi un 
saldētavu, kur varam saldēt un uzglabāt svaigas ogas un 

dārzeņus aprūpes centra iemītniekiem.
Sirsnīgs paldies Leonam Vozņesenskim par dāvinātajiem 
ābeļu stādiem, tagad mums ir iestādīts jauns augļudārzs.

Paldies ziedotājiem Irēnai Svilānei, Inesei Kočānei, 
Valijai Freimanei, Ilonai Rizenai, Birutai Vanagai, 

Elzai un Dainai Tutiņām, Annai Nikolajevai. Paldies 
Tihomirovu ģimenei par dāvinātajām upenēm.

Neizsakāms paldies mūsu lielākajam ziedotājam Sandrai 
Paiderei, kura ir nodrošinājusi aprūpes centru ar gurķiem 

gan vasarā, gan arī konservēšanai ziemai.
Būsim pateicīgi, ja ziedosiet ābolus, augļu, ogas un 

dārzeņus, arī rudens periodā. 

SAC Rugāji vadītāja S.Pērkone Rugāju novada vidusskolas PALDIES Ingai 
un Natālijai Garajām par pirmsskolas bērnu 
ēdināšanai dāvinātajām ērkšķogām un Zožu 

ģimenei - par kabačiem. 
Ar pateicību pieņemsim arī citus dārza labumus. 

Pateicamies Rugāju novada vidusskolas abu 
ēdnīcu pavārēm Valentīnai Sproģei un Oksanai 

Gusevai un viņu čaklajām palīdzēm par 
pasakaini garšīgo ēdināšanu 

bērnu nometņu laikā. 
Nometņu vadītājas 

Mārīte Orniņa un Sanita Anckina

Rugāju novada vidusskolas skolēniem tiek nodrošināti:
-ceļa izdevumi uz skolu, kā arī iespēja dzīvot skolas internātā        - Rugāju novada domes naudas balvas par augstiem sasniegumiem
-pabalsts mācību piederumu iegādei;                                               mācībās
                                                                                                        -brīvpusdienas u.c.

Pirmoreiz Latvijā licencēta izglītības programma 
vidusskolai - SPORTA REKREĀCIJA!
Mācību priekšmetu ietvaros Tu trīs gadu laikā:
-pilnveidosi zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi;
-pilnveidosi pats savu fizisko sagatavotību;
-radīsi izpratni par to kā izveidot treniņu plānu 
sev un citiem;
- iemācīsies organizēt sporta pasākumus.
Iespēja iegūt sporta tiesneša sertifikātu. Profesionāla 
mācību vide - moderns stadions, sporta zāle,
trenažieru zāle - audzēkņiem bez maksas!

Papildus iespējas:
-mācīties komerczinības un iegūt 
Uzņēmējdarbības akadēmijas 
apliecību “Uzņēmējdarbības 
pamati“
-autovadītāju apmācības kursi;
-fakultatīvi apgūt vācu un franču 
valodu;
-piedalīties daudzveidīgos interešu 
izglītības pulciņos un skolēnu 
pašpārvaldes darbā
-piedalīties starptautiskos projektos 

Vidusskolēniem piedāvājam
3 vispārējās vidējās izglītības 
programmas:
- vispārizglītojošā
- neklātienē
- JAUNUMS! - profesionāli 
orientētā virziena programma ar 
sporta rekreācijā


