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KURMENĪTE

Uz vienu dienu “Iesaukti dienestā“
         Lazdukalna      pagasta     saieta    namā   jau    ceturto   reizi    norisinājās
amatierteātru salidojums, taču šoreiz visnotaļ militārā atmosfērā. Dienests – tas 
nav   tikai   formas   tērps,   ierocis   vai    interesants    piedzīvojums.    Tas    ir 
atbildīgs un smags darbs, kuru pilda karavīrs, ugunsdzēsējs, policists, robežsargs, 
zemessargs vai citas militārās profesijas pārstāvis. Militārais dienests nosaka ne 
tikai pienākumus un uzdevumus, bet arī tiesības. Visi šie iepriekš minētie punkti 
tiek   atspoguļoti    Militārajās    pavēlēs.    Tāpēc,   sākoties   pasākumam,  vadī-
tāji, Jānis Rakstiņš un Kristīne Melnace, aicināja klātesošos klausīt Rugāju no-
vada Kapteines 2016. gada 22. oktobra pavēlei Nr. 22 “Par aktieru, režisoru 
un skatītāju uzņemšanu dienestā”. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likum-
došanu un jaunajiem ministru kabineta noteikumiem, visi klātesošie uz vienu 
dienu, 22.oktobri, tika iesaukti dienestā, lai kopīgi vērotu 12 amatierteātru un 
dramatisko kolektīvu skečus par sadzīviskām un militārām tēmām.
          Pasākumu atklāja mājinieki – dramatiskais kolektīvs „Zibšņi” - ar režisores 
Arnitas Rakstiņas skeču „Policists un riteņbraucējs”, parādot, ka arī policista 
amata pienākumu pildītājiem ikdienā gadās visai interesanti notikumi.
       Savukārt Rubeņu ciema dramatiskā kolektīva skečs „Bābu bataljons” at-
gādināja, ka sievietes ir spējīgas uz visu – arī uz dienēšanu zemessardzē. Kā 
pati režisore Mudīte Maslova atzina:” Teātrī tāpat kā armijā ir jābūt disciplīnai, 
paklausībai, augstākai varai paklausībai, augstākai varai - šajā gadījumā, tas ir 
režisors.   Jābūt   ļoti   labai   fiziskajai    sagatavotībai,   jo  reizēm  izģērbjamies, 
saģērbjamies un skrienam ātrāk nekā armijā!”
        Taču, piemēram, vienība „Perdinovas Izidors” par amatierteātri saka, ka 
tajā var darboties visi tie, kam ir tāds aicinājums, dažiem tas var būt ceļa sākums 
uz lielo skatuvi. Dienesta sākumā arī visi ir iesācēji, bet, ja vēlas, var kļūt par 

profesionāļiem. Šie aktieri parādīja to, kā dzīves situācijās rodas gan humors, 
gan anekdotes.
             Esot dienestā var būt arī tā, ka dienēt no vienas pilsētas tevi pārceļ uz citu. 
Tad ir jādomā arī par to, ar kādu transportu nokļūt uz jauno dienesta vietu. Tas 
var būt auto, moto, kā arī tas var būt vilciens, kurš brauc maršrutā Rīga – Zilupe. 
Pasākumā to pierādīja Rogovkas amatierteātris un režisore Maruta Miščenko 
skečā „Ceļojums ar vilcienu Rīga - Zilupe”. Paši aktieri par dienestu un teātri 
saka: ”Komandas darbs, disciplīna, turēt doto vārdu, aktierim pilnveidot savu 
meistarību, tā teikt, nopelnīt uzplečus”.
       Pasākuma laikā tika noskaidrota atbilde uz jautājumu, kas notiek, kad 
satiekas divi dienestā esoši cilvēki – viņi noteikti runā par dienestu un jaunā-
kajiem   uzdevumiem.   Atbildi uz šo jautājumu sniedza Viļakas  kultūras nama 
dramatiskais kolektīvs skečā „Baumas”. Pats kolektīvs dienestā un teātrī saska-
ta šādas kopīgas līdzības: kolektīva vadītājs ir kā komandieris. Disciplīna dod 
darba rezultātu – sasniegt mērķi. Esam atbildīgi par to, kurš ir mūsu kolektīva 
daļa – nelaimē nekad neatstājam.
           Nav    noslēpums,   ka   militārie   spēki   prasa  daudz  un dažādu mācību 
materiālu apgūšanu. Tā arī Gaigalavas pagasta sabiedrisko aktivitāšu centra 
“Strūžānu skola” amatierteātris “Tādi Šādi” ar režisori Jolantu Mihailovu skečā 
“Zināšanu pārbaude” vēlēja skatītājiem – „Lai jums vienmēr būtu pareizās   at-
bildes   uz   uzdoto   jautājumu!”
           Ja Tu esi sācis dienēt, tad tas ir uz mūžu, taču dienēt militārajos spēkos var 
tik ilgi, cik gadi un veselība ļauj. Dažreiz   vecumu  uz  pirmā  acu  skatiena nav 
nemaz tik viegli noteikt. Par to pastāstīja Dricānu kultūras nama amatierteātris 
“Siebrineicys” ar skeču “Lai sapyust vacums”. Turpinājums 9.lpp.
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Rugāju novada domes 2016. gada 20.oktobra 
sēdē pieņemtie lēmumi 

Labdien Jūsmājās oktobrī!

    Zeme rotāta košiem lapu paklājiem, salna ietērpusi to baltā 
sarmas mētelī, kas nepārprotami liecina, ka dzīvojam īstā rudens 
mēnesī.
      Oktobris iesākās ar skolotāju godināšanu viņu profesionālajos 
svētkos. Kā ierasts, uz mācību stundām devās “jaunie skolotāji”, 
tajā skaitā arī no domes darbiniekiem. Kolēģi mēģināja iejusties 
pedagogu amatā, pasniedzot dažādus mācību priekšmetus dažāda 
vecuma skolēniem. Arī   es  devos  uz  sociālo  zinību  stundu  pie 
ceturtās klases skolēniem. Daru to jau trešo gadu, un salīdzinot var 
secināt, ka klases un skolēni ir ļoti atšķirīgi.
         14. oktobrī bija iespēja pabūt pasākumā par godu bāriņtiesas 
20 darba gadiem.Visa pasākuma laikā cauri vijās  sirsnīga  svēt-
ku  atmosfēra,  teikti  paldies vārdi darbiniekiem, kas ikdienā dara  
smago darbu. Svētkos tika godināta mūsu bāriņtiesas priekšsēdētā-
jas vietniece Vija Aleksejeva,  saņemot Labklājības ministrijas 
valsts sekretāra pasniegto atzinības rakstu. Šī iestāde izaugusi soli 
pa solītim, laika gaitā mainījušies  uzdevumi,  ko  nākas  risināt  
bāriņtiesas  darbiniekiem. Šobrīd nākas saskarties ne tikai jautā-
jumos par bērnu tiesību problēmām, bet arī ar problēmām, kas 
skar ģimenes, kad ģimenes locekļi izbrauc no valsts - kas notiek ar 
bērnu, kā uzraudzībā viņš nonāk. Kopējā problēmu risināšanā tiek 
iesaistītas ārvalstis, to bāriņtiesas. Ikdienā šīs jomas darba darītā-
ji pateicības vārdus dzird vismazāk, viņiem ir jāpieņem pareizie 
lēmumi, lai nekavējoties palīdzētu grūtībās nonākušām personām.
     Laiks steidzas ātri, darām ieplānotos darbus, skolas virtuves 
ēkas remontdarbi tuvojas nobeigumam, kas pēc  līguma plānots 
līdz oktobra beigām. Iepriekšējā mēnesī esam sakārtojuši un at-
jaunojuši ielai un ceļa posmam virskārtas segumu.Vēl turpinās 
darbi uz pašvaldības ceļa posma Lieparos, kur tiek rakti grāvji, 
liktas caurtekas, lai varētu veidot ceļa profilu, un ceļš būtu izbrau-
cams dažādos laika apstākļos.
        Atsākusies darba sezona pašdarbības  kolektīviem. Lazdukalna 
Saieta namā jau  ceturto gadu pēc kārtas notika amatierteātru sa-
lidojums, kas ir kupli apmeklēts gan no dalībnieku, gan skatītāju 
puses.
      Tuvojas novembris, valsts svētku mēnesis, kad svinēsim mūsu 
valsts dzimšanas dienu.Vēl līdz tam Rugājos, Lāčplēša dienā, tiks 
atklāta piemiņas plāksne brīvības cīnītājiem.
        Novembrī svinēsim skaistu jubileju Rugāju novada jauktajam 
korim - ir pagājuši  55 gadi, kopš kori vada diriģents Pēteris Su-
darovs.
        Aicinu  iedzīvotājus  novembrī  būt savas  valsts patriotiem un  
lietot mūsu valsts simboliku. Šis ir īstais brīdis piespraust pie 
krūtīm lentīti, uzvilkt mastā karogu un justies lepniem par mūsu 
valsti. Saposīsim savas sētas svētkiem,  lai var sagaidīt svētkus 
ar padarīta darba sajūtu. Lai gaišas domas, sekmīgi darbi, mūsu 
valsts dzimšanas dienu sagaidot!

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU, INSTITŪCIJU VADĪTĀJU UN DOMES 
ATBILDĪGO DARBINIEKU APMEKLĒTĀJU 

PIEŅEMŠANAS LAIKU PRECIZĒJUMI

 Rugāju Jauniešu iniciatīvu -
 interešu centra koordinatore
 MARUTA PAIDERE
 Tālrunis: 27829435
 E-pasts: maruta.paidere@rugaji.lv

Otrdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.

(Liepu iela 4 - 1, Skujetnieki, 
Lazdukalna pagasts)

Katra mēneša otrajā un ceturtajā 
pirmdienā plkst. 800 - 1600

 DACES 
 PAIDERES - TRUBŅIKAS
 ģimenes ārsta prakse
 Tālrunis: 64546703
 Darba laiks: no plkst. 800 - 1600

 
(Liepu iela 4, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

900 -   1300

800 -   1200

1500 - 1900

900 -   1300

900 -   1300

Apmeklētājus pieņem: 

 
 
 No 2016. gada 17. oktobra 
 Rugāju novada domes 
 projektu vadītājas pienākumus pilda
 LINDA KADAKOVSKA
 Tālrunis: 28675648
 E-pasts: projekti@rugaji.lv

 (Kurmenes iela 48, Rugāji)

 Pirmdienās

 Otrdienās

 Trešdienās

 Ceturtdienās

 Piektdienās 

 Apmeklētājus pieņem:
no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

no plkst.

900 -   1230 

1300-  1600

900 -   1230 

1300-  1600

900 -   1230 

1300-  1600

900 -   1230 

1300-  1600

900 -   1230 

1300-  1600

Apstiprināja noteikumus Nr.5/2016 “Par pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides A programmu saskaņošanu Rugāju novadā”.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.10/2016 „Grozījumi Rugāju novada 
domes 2016. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2016 „Par Rugāju 
novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”’’.

Apstiprināja Rugāju sporta centra nolikumu. Atzina par spēku zaudējušu 
2010. gada 25. februāra „Rugāju novada profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādes “Rugāju sporta centra nolikums””.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.8/2016 „Par ielu nosaukuma zīmju, ēku, tel-
pu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tū-
risma objektiem izvietošanas kārtību Rugāju novadā”.

Apstiprināja Rugāju novada domes noteikumus Nr.6/2016 „Grozījumi Rugāju 
novada domes 2013. gada 23. septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju no-
vada pašvaldībā””.

Nolēma nodot bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 3864 001 0094, kas sastāv no zemes vienības kadastra 
apzīmējuma 3864 001 0094 - 11.84 ha platībā, valsts funkcijas īstenošanai – 
valsts nozīmes meliorācijas būvju uzturēšanai.

Nolēma izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Kurmenes ielā 20-1, 
Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, nosakot īres maksu EUR 2.18 (divi 
euro un 18 centi) mēnesī.

Nolēma mainīt lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 
002 0084 – 10.16 ha platībā, no zemes, ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), uz – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

Nolēma slēgt nomas līgumu, par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0254 – 7,5 ha platībā, iznomāšanu. 
Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 
15 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 
iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.

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

800 - 1600

800 - 1600
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AS “Sadales tīkls” informē par aktualitātēm

         AS “Sadales tīkls” darbinieki uz ikgadējo sanāksmi, 2016.gada 3.oktobrī,    aicināja pašvaldību pārstāvjus, lai informētu par plānotajiem elektropārvades 
līniju rekonstrukcijas projektiem 2017.-2019.gadā, kā arī citām aktualitātēm un atbildēja uz jautājumiem.
          Kurus elektropārvades līniju rekonstrukcijas darbus plānot nākamajos gados, AS “Sadales tīkls” nosaka,  izvērtējot elektropārvades līniju fizisko nolietojumu. 

Plānoto investīciju apjoms, EUR 2017 - 2019

Plānotie investīciju projekti 2017. gadā

  SP “Rugāji” rekonstrukcija Egļusala, Rugāju pagasts, 
  Rugāju novads
  KP “Rugāji” ierīkošana, Rugāji, Rugāju pagasts, 
  Rugāju novads
  20 kV EPL pārbūve līnijā BL-29 L-3252, Strazdiņi, Rugāju
  pagasts, Rugāju novads
  20 kV EPL pārbūve līnijā BL-29 no atdalītāja B-29-4 līdz 
  atdalītājam B-29-3, Rugāju pagasts, Rugāju novads
  20 kV EPL pārbūve līnijā BL-29 no KP “Daugasne” līdz 
  T-3230, Rugāju pagasts, Rugāju novads

Apraksts

          Viens   no   aktuālākajiem    jautājumiem,   kas  sanāksmē    izraisīja 
diskusijas, bija elektronerģijas izmaksu pieaugums patērētājiem. AS 
“Sadales tīkls” pārstāvji  uzsvēra, ka viens no pirmajiem soļiem ir klientus 
pievērst    lielāku     uzmanību   energoefektivitātei   un   efektīvai   elektro-
tīkla jaudu izmantošanai, tādēļ ikviens klients var rūpīgi izvērtēt, vai viņu 
objektos esošais elektrotīkla pieslēgums nākotnē būs nepieciešams un vai 
elektrotīkla pieslēguma jauda ir optimāla. 
  Kā   arī   AS “Sadales   tīkls”   pārstāvji   aicināja   izmantot  mājas 
lapā internetā: www.sadalestikls.lv pieejamo informāciju par jautājumiem 
saistībā ar elektrotīklu jaudas izmantošanu, kā arī tarifu noteikšanu. 

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore 
Daina Tutiņa

Klienti rūpīgi izvērtē nepieciešamo elektrotīkla jaudu. 
No jūnija saņemti vairāk nekā 19 tūkstoši pieteikumu 

jaudas samazināšanai.

                AS “Sadales tīkls” ik nedēļu saņem vidēji 1 500 pieteikumus elektrotīkla 
jaudas   samazināšanai  gan  no  mājsaimniecībām,  gan  juridiskajiem klientiem, 
un   klientu  aktivitāte    apliecina,   ka    klienti   rūpīgi   izvērtē  sava   īpašuma 
energoefektivitāti   un    izvēlas   iespēju   efektīvi lietot sava elektrotīkla pieslē-
guma jaudu. Ieguvēji pēc sadales sistēmas pakalpojumu tarifu līdzsvarošanas 
ir klienti, kuri elektrotīkla pieslēguma jaudu lieto efektīvi, savukārt klientiem, 
kuri pieslēguma jaudu izmanto neefektīvi vai elektroenerģiju nelieto nemaz, ir 
izmaksu pieaugums.
       Elektriskā pieslēguma jaudu savos īpašumos var pārskatīt gan māj-
saimniecības, gan juridiskie klienti – kokapstrādes, lauksaimniecības, rūp-
niecības u.c. nozaru uzņēmumi. AS “Sadales tīkls” apkopotā informācija 
liecina, ka uzņēmumi patērē vidēji tikai 10% no pieprasītās jaudas, tātad 
elektrotīkla    infrastruktūras    rezerves   ir  daudz   lielākas  par   faktisko 
nepieciešamību.   Nereti   jau   vēsturiski   uzņēmumam   projektā  ir  pieprasīts 
elektrotīkla pieslēgums ar jaudas rezervi, bet reāli tā netiek izmantota, jo ik-
mēneša maksājums agrāk nebija saistīts ar pieprasītās jaudas apjomu, bet gan 
norēķini notika pēc faktiski patērētā elektrības daudzuma. Ieviešot līdzsvaroto 
sadales tarifu sistēmu  un palielinot fiksētās maksājuma daļas īpatsvaru, situāci-
ja ir mainījusies, tādēļ uzņēmumi, kam ir lielas jaudas rezerves, var pārskatīt to 
nepieciešamību. 
- Informāciju par pieslēguma jaudas efektīvu izmantošanu var iegūt pie 
tirgotāja vai AS “Sadales tīkls”
Lēmums par elektrotīkla jaudas samazināšanu katram klientam jāpieņem pašam. 
Klienti, kuri ir izvērtējuši, ka elektrotīkla jauda objektā neatbilst elektroenerģi-
jas patēriņam un vēlas to samazināt, var iesniegt savam elektroenerģijas tirgotā-
jam vai AS “Sadales tīkls” pieteikumu elektrotīkla jaudas samazināšanai, kas   
ir  bezmaksas    pakalpojums.      Kā    papildrīku    nepieciešamās    elektrotīkla 
jaudas   aprēķināšanai   klienti   var   izmantot   AS   “Sadales  tīkls”  mājas  lapā 
www.sadalestikls.lv pieejamo elektrotīkla jaudas aprēķināšanas kalkulatoru vai 
saņemt konsultāciju, sazinoties ar tirgotāju vai AS “Sadales tīkls”.
- Apvienojot   pieslēgumus,   var   samazināt  kopējās  izmaksas  par elektro-
  enerģiju
AS “Sadales tīkls” saskaras ar gadījumiem, kad klientam vienā īpašumā ir 
vairāki elektrotīkla pieslēgumi un vairāki elektroenerģijas skaitītāji, piemēram, 
lauku īpašumā, kur ir atsevišķs pieslēgums mājai, saimniecības ēkai, pagrabam, 
garāžai. Pēc sadales sistēmas pakalpojumu tarifu līdzsvarošanas klientam par 
katru šo pieslēgumu ir jāmaksā fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu, 
tomēr klientiem ir iespēja izmaksas samazināt, apvienojot šos pieslēgumus, 
tādējādi samazinot kopējās izmaksas par elektroenerģiju.
- Uzņēmumiem efektīvi izmantot elektrotīkla pieslēguma jaudu, kopējās 
izmaksas par elektrību samazinās
Sadales   tarifu   struktūra   juridiskajiem   klientiem  ir  līdzsvarota,  samazinot 
elektroenerģijas piegādes maksu par 10 līdz 25% un palielinot no pieslēguma 
jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru. Juridiskajiem klientiem jau līdz šim 
elektrotīkla pieslēguma jauda ietekmēja maksājumus par elektroenerģiju, jo bija 
ieviesta   fiksēta  maksa  par  pieslēgumu, taču  no 1.  augusta  šī proporcija palie-
linājās   no  10%  uz 40%  un 60%. Līdz  ar  to  klientiem, kuri  elektrotīkla pie-
slēguma jaudu izmanto neefektīvi ir izmaksu pieaugums. Piemēram, divu lauk-
saimniecības uzņēmumiem pieprasītās jaudas ir vienādas – 100 ampēri (A), 
taču viena uzņēmuma mēneša patēriņš ir 3 megavatstundas (MWh), bet otra 
– 14 MWh. Tādējādi pirmā uzņēmuma patēriņa efektivitāte ir tikai 7%, kamēr 
otra – 31%. Efektīvākajam uzņēmumam rēķins samazinās, kamēr tikai ar 7% 

patēriņa  efektivitāti  strādājošajam  uzņēmumam  izmaksas  pieaugs.  Uzņēmu-
miem, kas strādā, piemēram, sezonāli, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas noteiktajā kārtībā ir iespēja īslaicīgi līdz pusgadam pilnībā pārtraukt 
elektroapgādi saviem objektiem un pēc tam to atjaunot, sedzot tikai faktiskās 
izmaksas par skaitītāja plombēšanu 29-54 eiro apmērā. Tiem uzņēmumiem, 
kuri šobrīd nav efektīvi un ir nolēmuši optimizēt savu pieslēgumu jaudu, 
bet, iespējams, kļūdīsies ar tās samazinājuma lielumu, AS “Sadales tīkls” 
līdz 2017.gada 31.jūlijam  saglabās  iespēju pieslēguma jaudu  atjaunot 
sākotnējā apjomā.
- Plānojot jaunu pieslēgumu,  rūpīgi   jāizvērtē   nepieciešamā  elektrotīkla
  jauda
Lai nevajadzīgi nesadārdzinātu jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas vai 
elektrotīkla jaudas palielināšanas izmaksas, AS “Sadales tīkls” aicina klientus 
rūpīgi izvērtēt nepieciešamo elektrotīkla jaudu, jo no pieprasītās elektrotīkla 
jaudas ir atkarīga maksa par pieslēguma ierīkošanas pakalpojumu, t.i. izmak-
sas, kas nepieciešamas konkrētā pieslēguma nodrošināšanai, jo izmaksas, kas ir 
saistītas ar elektrotīkla izbūvi vai rekonstrukciju sedz AS “Sadales tīkls”.  Tāpat 
AS „Sadales tīkls” sedz izdevumus proporcionāli klientu pieprasītajai jaudai, 
kas ir saistīti ar esošo un perspektīvo lietotāju elektroietaišu pieslēgšanu pie 
jaunizbūvējamās elektrotīkla daļas. Ierīkojot pieslēgumu ar nepieciešamo jaudu 
līdz 100A, klients maksā 50% no pieslēguma maksas, bet otru pusi sedz AS 
“Sadales tīkls”. Pieslēgumiem virs 100A klients sedz visu pieslēguma maksu, 
bet 5 gadu laikā, efektīvi izmantojot pieprasīto pieslēguma jaudu, klientam ir 
iespēja    pilnā   apmērā    atgūt   elektrotīkla   pieslēguma  ierīkošanā ieguldītos 
līdzekļus.
- AS “Sadales tīkls” mājas lapā www.sadalestikls.lv ir pieejams Slodzes 
aprēķina kalkulators.
Kalkulators ir paredzēts mājsaimniecību klientiem un, to izmantojot, Jums ir 
iespēja aprēķināt un novērtēt Jūsu īpašumā esošo vai nepieciešamo elektrotīkla 
jaudu, plānojot jaunu elektrotīkla pieslēgumu. Kalkulators veic aprēķinu, balsto-
ties uz Jūsu norādīto elektroiekārtu skaitu un to jaudu. Veicot aprēķinu, kalku-
lators var piedāvāt vairākus tehniskos rādītājus, kurus ieteicams izvēlēties Jūsu 
esošajam vai plānotajam elektrotīkla pieslēgumam un šādā situācijā Jums jāiz-
vērtē nepieciešamā elektrotīkla jauda, ņemot vērā Jūsu elektroierīču lietošanas 
paradumus,   piemēram,  cik   elektroierīces   Jūs  lietojat  vienlaicīgi.  Pārsvarā 
vienas  fāzes  elektrotīkla  pieslēgumi  tiek  nodrošināti  dzīvokļos.  Ar  šāda  pie-
slēguma  jaudu  pietiek,  lai  apmierinātu visas ikdienas vajadzības – ieslēgtu ap-
gaismojumu, darbinātu veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi, televizoru, 
gludekli,  elektrisko  tējkannu  un  citas  ierīces.  Savukārt,  trīsfāžu pieslēgums 
raksturīgāks jaunajos daudzdzīvokļu namu projektos un privātmājās, jo ta-
jās tiek lietotas elektroierīces, kurām nepieciešama lielāka elektrotīkla jauda, 
piemēram, siltumsūkņi vai elektriskie caurplūdes ūdens sildītāji. Kalkulatoram 
ir informatīvs raksturs un tas negarantē pilnīgi precīzu nepieciešamās jaudas 
aprēķinu, tādēļ Jums individuāli jāizvērtē elektroierīču lietošanas paradumi un 
to darbībai nepieciešamā jauda. Iespējams, ka esošā pieslēguma jauda ir pārāk 
liela, vai gluži otrādi – rodas vajadzība pēc lielākas pieslēguma jaudas. 

Informācija no: AS “Sadales tīkls”

2018. gads2017. gads KOPĀ 2017 - 20192019. gads
RUGĀJU NOVADS 133 200 (2 objekti)480 100 (5 objekti) 999 300 (13 objekti)386 000 (6 objekti)
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Skolēnu skaits Rugāju novada vispārizglītojošās skolās

Izglītības iestāde
Skolēnu  skaits pa klasēm 01.09.2016. Skolēnu 

skaits  
01.09.2016.

Skolēnu 
skaits  

01.09.2015.

Skolēnu 
skaits  

01.09.2014.
9.8.7.6.5.4.1. 3.2. 12.11.10.

  Rugāju novada Eglaines 
  pamatskola 

111276588 75 --- 69 69 74

  Rugāju novada vidusskola 16 16 21 16 12 15 15 9 14 15 13 12 174 172 169
  Kopā  24 21 28 24 17 21 22 21 25 15 13 12 243 241 243

Izglītības programmu īstenošana 
Rugāju novada izglītības iestādēs 

      Ilgi tika diskutēts, kā arī pašvaldības pārstāvji vairākkārt tika aicināti  uz 
sarunām ar Izglītības ministriju, arī toreizējo Ministru prezidenti Laimdotu 
Straujumu, lai analizētu, kāds būs valsts budžeta finansējuma apjoms pedagogu 
atalgojumam, piedāvājot jaunos modeļus un to ietekmi uz pašvaldību budže-
tiem. 
     Vasarā tika apstiprināti jaunie noteikumi par pedagogu atalgojumu, kas 
atnesa daudz neskaidrību, un  vēl visu septembri pašvaldībā un skolās valdīja 
neziņa. Valdība mērķdotācijas apmēru pedagogu atlīdzībai pēc jaunā modeļa  
apstiprināja tikai 30.septembrī. Neskatoties uz to visu, mācības skolās notika, 
lai arī tas ir prasījis papildus līdzekļus novirzīt no pašvaldības budžeta. Ieskatam  
neliels pārskats par izglītības programmu īstenošanu novada izglītības iestādēs, 
kā arī informācija par izglītojamo skaitu.  

Vispārējā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība
      Arī jaunajā modelī mērķdotācijas apmēra noteikšana balstās uz skolēnu 
skaitu katrā no izglītības programmu pakāpēm, t.i. 1.-6.klase, 7.-9.klase, 10.-
12.klase, kā rezultātā tiek noteikts pedagogu  likmju skaits un piešķirts finansē-
jums. Statistikas dati par skolēnu skaitu novada izglītības iestādēs rāda, ka ir gan 
samazinājums, gan pieaugums. Pēc jaunā modeļa tika noteikts lielāks skolēnu 
klašu piepildījuma normatīvs, līdz ar to naudas izteiksmē tas ietekmēja novada 
skolas, īpaši Rugāju novada Eglaines pamatskolu. Lai nodrošinātu mācību plā-
na īstenošanu, bija jāplāno apvienotās mācību stundas, kā arī direktoram un 
direktora vietniekam ir nepilnas darba likmes. Izglītības ministrija uzskata, ka 
pagarinātās dienas  grupas nodrošināšana ir sociālā funkcija, tāpēc finansējums 
netika  piešķirts  un  pašvaldība  pagarinātās  dienas  grupas  skolotāja  darba sa-
maksu šobrīd  finansē no pašvaldības budžeta. Normatīvajos aktos noteikts arī, 
ka, lai atvērtu 10.klasi ir jābūt 10 skolēniem klasē, savukārt 2017./2018.mācību 
gadā - 12 skolēniem.

Pirmsskolas izglītība
Bez īpašām  diskusijām ar pašvaldībām un nevērtējot ietekmi uz pašvaldī-
bu budžetiem, valdība nolēma palielināt arī pirmsskolas pedagogu algas. 
Ja piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanā  (Rugāju novadā – 27 bērni)

iesaistīto pedagogu algas sedz no valsts budžeta mērķdotācijas, tad pārējiem 
pirmsskolas pedagogiem – no pašvaldības budžeta. Bez tam šo pedagogu darba 
stundu skaits tika palielināts no 30 stundām uz 40 stundām nedēļā. Pirmsskolas 
pedagogiem, kuri vada nodarbības bērniem līdz 5 gadu vecumam, darba algas 
likme samazinājās, atbilstoši nepieciešamajam darba stundu skaitam.

Interešu izglītība 
Interešu izglītība ir neformālās izglītības sastāvdaļa, kas dod iespējas bērniem 
un jauniešiem attīstīt savu radošo potenciālu, lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Pro-
grammu prioritātes apstiprināja un programmu  izvērtēšanu veica  Rugāju no-
vada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 
aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām komisija (turpmāk tekstā – komisija), kuras sastāvā ir 
izpilddirektore Daina Tutiņa, Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde, 
deputāte    Olita    Loseva   un    izglītības   iestāžu    direktoru   vietnieces  Ilze 
Dobrovoļska un  Ilze Burka.

Komisija  interešu izglītībā Rugāju novadā 2016./2017. mācību gadā notei-
ca šādas prioritātes:
•Patriotisma un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana, gatavojoties Latvijas valsts 
simtgadei un akcentējot Latgales kongresa simtgades nozīmību;
•Izglītojamo individuālo kompetenču pilnveide, īpaši tehniskajā jaunradē;
•Iekļaujošās izglītības principu īstenošana;
•Skolēnu pašpārvaldes darbības aktualizēšana;
•Bērnu un jauniešu fiziskās attīstības veicināšana.
 
Balstoties uz skolēnu skaitu, valsts budžeta mērķdotācija  tiek piešķirta  arī 
pašvaldībām  interešu izglītības programmu realizācijai. 2016./2017.mācību 
gadā, laika periodā no 1.septembra  līdz 31.decembrim,  tie ir EUR 1014,65 
mēnesī  44 stundām nedēļā.

Komisijai vērtēšanai pedagogi iesniedza 32 interešu izglītības programmas. To 
izvērtēšanas procesā  katra programma  ieguva vidējo punktu skaitu, kā arī tika 
noteikts stundu skaits pieejamā finansējuma ietvaros. Komisijai nebija viegli 
izvērtēt, jo visas programmas svarīgas bērniem, taču rezultātā atbalstu guva pro-
grammas, kuras atbilda noteiktajām prioritātēm, pamatojumam un programmas 
satura kvalitātei. 

Bērnu skaits pirmsskolas grupās

Izglītības iestāde
Bērnu skaits 01.09.2016. Bērnu 

skaits  
01.09.2016.

Bērnu 
 skaits  

01.09.2015.

Bērnu 
skaits  

01.09.2014.
  Rugāju novada Eglaines pamatskola 
  Rugāju novada vidusskola

21 22 15

  Kopā  
47 53 56

Vecumā līdz 5 gadiem Vecumā 5 gadi un vairāk 

14 7
27 20
41 27 68 75 71

Komisijas priekšsēdētāja
Daina Tutiņa

Rugāju novada vidusskola 

 Tautas dejas (15-18 gadi)
 Tautas dejas (2.-4.klase)
 Robotika
 Radošā industrija – Skolas avīze
 Ekoskola – veselīgai sabiedrībai 
 Orientēšanās
 Solistu vokālā grupa
 Vokālais ansamblis „Pustonis” 
 Vokālais ansamblis „Tonis” 
 Mazo vokālistu grupa „Cālis” 
 Riteņbraukšana

 Interešu programma Stundu skaits 
nedēļā

2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

 Rokdarbi „Čaklie pirkstiņi” 
 Novadmācība
 Augsim Latvijai (mazpulks)

1
1
3

 Rugāju novada Eglaines pamatskola

 Tēvzemes patrioti (Tēvzemes mīlestība vanadzēniem)
 Programmēšanas pamati
 Papīra plastika un dizains
 Eko skolu programma „Ekoskola – nākotnes skola”
 Kokapstrāde
 Vokālais ansamblis
 Teātra pulciņš
 Ārstnieciskā vingrošana
 Solistu grupa
 Dejas „Active”
 Dejas

 Interešu programma Stundu skaits 
nedēļā

1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1

 Rugāju sporta centrs 
 Interešu programma
 Svarbumbu celšana 4

Stundu skaits 
nedēļā

Interešu programmas 2016./ 2017. mācību gadā 



Rugāju centrā tiks uzstādīta, konkursa kārtībā 
izvēlēta, Vides instalācija “Loba doba”

Vides  instalācijas objekts tiks uzstādīts teritorijā pie pašvaldības ēkas Kurmenes 
ielā 36, Rugājos (zemes vienības kadastra apzīmējums 38740120521

      Vides instalācijas objektam ir 
atvēlēta vieta  - Kurmenes ielā 36, 
Rugājos - tieši pretī autobusa pie-
turai.  Pašvaldība  jau  ir  izsludinājusi  
konkursu  un  ir uzaicināti mākslin-
ieki, vides uzņēmumi, akmeņkaļi, tēl-
nieki u.c., pieteikties ar idejas un izga-
tavošanas piedāvājumiem. Konkurss 
noslēgsies 25.novembrī. Vides in-
stalācijas objekta svinīga atklāšana ar 
vasaras lielkoncertu ‘Dziesma dabai” 
ir ieplānots 2017.gada jūlija beigās re-
konstruētajā Rugāju parka brīvdabas 
estrādē. Līdzīgi konkursi ir izsludināti 
arī  projekta  partneru pašvaldībās. Re-
zultātā 2017.gada vasarā Kārsavā taps 
vides instalācija par tēmu „Uguns sti-
hija”, Balvos – gaiss, Viļakā – ūdens, 
Baltinavā – zeme, bet Rugājos – vides 
instalācija “Loba doba”, kas varētu 
būt visu stihiju simbioze.
      Šobrīd notiek arī aktīvs darbs pie 
informācijas apkopošanas Ziemeļlat-
gales dabas ceļvedim, kas būs tūrisma 
maršruts dabas draugiem  ar  informā-
ciju    par       aizsargājamām     dabas

teritorijām, dabas parkiem un dabas 
takām, skatu torņiem, atpūtas vietām, 
muižu  parkiem,  daiļdārziem,  un  dažā-
diem dabai draudzīgiem pasākumiem, 
kas    tiek     rīkoti     novados.    Ziemeļ-
latgales dabas ceļvedis būs pirmais šāda 
veida izdevums, kas apkopo un izceļ 
Ziemeļlatgales piecu novadu dabas 
vērtības un objektus, ar mērķi pievērst 
cilvēku uzmanību dabai mums līdzās, 
stāstīt par ikdienā nepamanīto un ai-
cināt būt saudzīgiem.
    Vēl projektā uz pavasara pusi ir 
iecerēti dažādi vides apziņu veidojoši 
pasākumi gan bērniem, gan pieau-
gušajiem katra novada teritorijā, kas 
veicinātu ilgtermiņa atbildību pret ap-
kārtējo vidi.
Projekts “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb at-
klāj dabas pētnieku sevī” veltīts Latvijas 
simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides 
aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas finansiālu 
atbalstu.

Teksts, foto: Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības centra vadītāja

Mārīte Orniņa

       Projektā “ Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” ir uzsākti 
vairāki pasākumi. Par Vides aizsardzības fonda piešķirto finansējumu Rugāju 
ciema centrā tiks uzstādīta konkursa kārtībā izvēlēta Vides instalācija “Loba 
doba” ( latviski- “Laba daba”) , kā cildinājums Latvijas un īpaši Ziemeļlatgales 
dabas skaistumam un daudzveidībai un būs veltījums Latvijas simtgadei. Šā-
das vides instalācijas mērķis ir pievērst  Latvijas sabiedrības uzmanību dabas 
aizsardzībai, kā arī aicina pētīt un iepazīt dabas vērtības mums apkārt.

Īstenots  projekts  “Laiks  nākt ar jaunām idejām”

    Īstenojot projektu, tika uzlabota jau-
niešu centra darbība, radīti labvēlīgi 
apstākļi radošai attīstībai, veicinātas 
jauniešu inciatīvas, uzklausītas jaunas 
idejas, sekmēta jauniešu līdzdalība lē-
mumu pieņemšanā, kultūras un sporta 
pasākumu organizācijā un dalībā. No-
risinājās darba grupas sanāksmes, veik-
ti organizatoriskie pasākumi, izvēlēts 
un iegādāts inventārs (āra nojumes, 
saliekami galdi un soli, spēles - flor-
bols, šautriņi, jogas paklāji, kancelejas 
preces darbnīcām), organizētas radošās 
nodarbes un pasākumi, atbilstoši darba 
plānojumam. Iegādātais inventārs tiks 
izmantots arī turpmāk organizētajos 
jauniešu centra un  novada pasākumos.
       Nodarbju mērķis: veidot un stiprināt 
jauniešu valstsgribu un piederības 

sajūtu Latvijas valstij un veicināt jauniešu 
uzņēmību,  iniciatīvas, ideju realizāciju, 
kā arī komandas darbu un saliedētību. 
Daudzveidojot aktivitātes, jauniešiem 
radās lielāka iespēja piedalīties pašiem 
un iesaistīt īpaši atbalstāmās jaunatnes 
grupas - sociālā riska grupas jauniešus.
  Projekta īstenošanas kvalitāte un 
mērķauditorijas apmierinātība tika 
novērtēta ar ideju uzklausīšanu mutiski, 
rakstiski, elektroniski. Apkopojums tiks 
izvietots ideju stendā.
    Kvalitātes rādītājs – aktivitāšu ap-
meklētība, jauniešu centra apmeklētāju 
skaits audzis par 25-30%.
     Tiešie ieguvēji: jaunieši un vecāki - 
patriotisma jūtu labvēlīga audzināšana 
neformālā gaisotnē; vasaras brīvais laiks 
tiks izmantots lietderīgi; pašvaldība – 

Projekts “Laiks nākt ar jaunām idejām” tika īstenots laika posmā 18.04. - 30.09.2016.

Rugāju   novada   svētku  ietvaros,  šogad,   norisinājās  arī   radošās  darbnīcas  Līgas
Kravales vadībā. Iespēju iegūt hennas zīmējumu izmantoja gan lieli, gan mazi. 

attiecīgi   samazināsies   pašvaldības   budžeta   līdzekļu   apmērs,   novada 
sabiedrība - uzlabojoties jauniešu dzīves uzskatiem, augs viņu dzīves kva-
litāte, notiks arī viņu sociāli ekonomiskā izaugsme; valsts – Latvijas jau-
niešu valstsgribas un piederības sajūtas veicināšana savai valsti caur ne-
formālās izglītības aktivitātēm; jauniešiem attīstās pilsonisks dzīvesveids, 
jo tiek veicinātas viņu iniciatīvas un līdzdalība sabiedriskajā dzīvē.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Iegādātais inventārs tiks izmantots arī turpmāk organizētajos 
jauniešu centra un  novada pasākumos. 

Teksts, foto: Rugāju Jauniešu 
iniciatīvu - interešu centra 

vadītāja Līga Kravale
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PASKATĪTIES UZ PASAULI 
AR BĒRNA ACĪM
Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu 20 gadu dar-
bību, Labklājības ministrs Jānis Reirs un 
LM valsts sekretārs Ingus Alliks, 14.ok-
tobrī, svinīgajā pasākumā pasniedza Lab-
klājības ministrijas (LM) atzinības raks-
tus tiem bāriņtiesu darbiniekiem, kas ar 
godprātīgu un nesavtīgu darbu nodrošina 
bāriņtiesu darbību ikdienā, kā arī godināja 
tos, kuri piedalījušies bāriņtiesu sistēmas  
izveidošanā  un  turpina  to  darīt arī

šobrīd.  Par     ilggadēju    un   pašaizliedzīgu 
amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un 
profesionālu darbu bāriņtiesā labklājības 
ministrs Jānis Reirs ar labklājības minis-
tra atzinības rakstu apbalvoja 16 bāriņtiesu 
pārstāvjus. Savukārt ar LM valsts sekretāra 
atzinības rakstu par ilggadīgu, pašaizliedzīgu 
un nesavtīgu darbu bāriņtiesā apbalvoja 48 
bāriņtiesu pārstāvjus.

Labklājības ministrijas valsts sekretāra atzinības rakstu par ilggadīgu, pašaizliedzīgu 
un nesavtīgu darbu bāriņtiesā saņēma arī Rugāju novada bāriņtiesas priekšsēdētā-
jas vietniece VIJA ALEKSEJEVA. Intervijā viņa atzīs, ka vissvarīgākais cilvēkam ir 
ģimene. “Esmu pārliecināta, ka es netiktu pāri visiem pārbaudījumiem, kas manā 
dzīvē ir bijuši, ja man nebūtu bērnu. Es vienkārši kaut kurā brīdī salūztu.” Varbūt 
skaļi teikts, bet 17 gadu laikā, Vijai ir izdevies mainīt daudzu bērnu un ģimeņu lik-
teņus. Sarunā dzirdu to sapratni, to iedrošinājumu un atbalstu, kuru ik dienu var 
sniegt bāriņtiesa tiem, kam tas ir vajadzīgs.

Kāda   ir   Rugāju   novada   bāriņ-
tiesas vēsture?
Bāriņtiesas darbu Rugājos pirmsāku-
mos vadīja Nellija Stērniece. Taču, 
mainoties   prasībām   par    izglītību, 
pienākumus pārņēmu es. Sāku strādāt 
1999. gada 1. aprīlī. Nākošgad šajā 
darbā jau būšu pilngadīga. Nellija 
man ļoti daudz ko iemācīja. Pakāpe-
niski tika apgūtas sfēras, kas vajadzī-
gas, lai strādātu šo darbu. Laika gaitā 
ir mainījušies bāriņtiesas sastāvi. 
Pašreiz, no sākotnējā sastāva, esmu 
palikusi tikai es.

Un par tādu uzticību bāriņtiesas 
darbam     saņēmāt      Labklājības 
ministrijas valsts sekretāra at-
zinības rakstu. Kā jūs uztverat šo 
apbalvojumu?
Laikam jau ar lepnumu. Ar sajūtu, 
ka paveiktais ir novērtēts, jo darbā 
ielikts ļoti daudz enerģijas, spēka, 
emociju, arī veselības. Bet es citādāk 
neprotu. Darbu daru ar visu sirdi, 
citādāk nekā. Priecīga biju par to, 
ka domes vārdā pasniedza tās puķes, 
kas man ir vismīļākās – gerberas 
(smaida).

Strādājot 17 gadus bāriņtiesā, jau 
zināt, ka lēmumi, kas jāpieņem 
pildot šos darba pienākums, nav 
viegli.
Ir daži lēmumi, kuri ir smagi, bet 
tiek pieņemti viegli tāpēc, ka visa 
informācija liecina vienā virzienā un 
nav nekā, kas liecinātu par pretējo. 
Tādos gadījumos esam pārliecinātas 
un viss ir kārtībā. Protams, lēmuma 
saturs nav viegls, bet pieņemt to lē-
mumu ir vieglāk šādās situācijās. 
Kad kaut kur parādās pretrunīga in-
formācija, par lēmumu ir jāspriež, 
jādomā. Tāpēc jau ir tas bāriņtiesas 
sastāvs, kurā katram no locekļiem ir 
sava pieredze. Viņi uz šo jautājumu 
var paskatīties katrs ar savu redzēju-
mu.

Kopā droši vien ir vieglāk izlemt ko un kā darīt.
Jā, paskatāmies informāciju, liekam galvas kopā un domājam. Gribas, lai kāds 
pasaka priekšā kā labāk darīt. Esmu pat ņēmusi talkā savus bērnus. Protams, nemi-
not par kuru bērnu vai ģimeni iet runa. Man vienkārši vajadzēja jaunieša un bērna 
viedokli, lai nesanāk, ka spriežam tikai no pieaugušā pozīcijām. Strādājam bērnu 
interesēs, tāpēc svarīgi, kā domā bērni un jaunieši. 

Kā jūsu pašas bērni uztver to, ka mamma strādā bāriņtiesā?
Atceros vienu gadījumu, kad braucu apsekot kādu ģimeni un mans dēls Artūrs 
prasīja, kad es viņam parādīšot, kā izskatās mamma, kura atstājusi savus bērnus. 
Pēc kāda laika sēdējām kafejnīcā un es atpazīstu sievieti, kurai ar tiesas lēmumu 
pirms pieciem gadiem atņemti bērni. Kad es viņam parādīju šo sievieti, viņš ar 
tādu sašutumu skatījās uz mani un teica: ”Bet  viņa  taču  ne  ar  ko  neatšķiras  no 
citiem cilvēkiem!” Viņš, savā sešu gadu vecumā, bija sašutis par to, ka tas ir tāds 
pats cilvēks kā mēs (smaida). 

Arī bāriņtiesas darbs, tāpat kā jebkurš cits, prasa atbildību gan morāli, gan 
materiāli.
Notariālajās lietās viss ir vienkāršāk – atnāk cilvēks, tu viņam palīdzi saprast, ko 
darīt, izskaidro likumus, piedāvā variantus, ja vajag, tad palīdzi ar papildus in-
formāciju. Kas attiecas uz otru darba pusi – ministrija mani visu laiku ir lamājusi 
par vienu lietu – par to, ka velku termiņus. Bet man vienmēr ir gribējies cerēt, ka 
vecāki kaut kurā brīdī tomēr izrādīs interesi, lai bērns paliktu ģimenē. Tētis un 
mamma bērnam ir ļoti svarīgi, lai kādi viņi būtu. Tomēr, ir bijuši gadījumi, ka 
bērniem   “ap   pusaudža  vecumu”  jau  viss   ir   skaidrs  –  viņš  grib  projām  no 
esošās ģimenes. Viņš rēķinās, ka apstākļi būs sveši, viss savādāks, taču viņš ap-
zinās, ka grib prom. Ir bijuši gadījumi, ka bērns atnāk pie manis un saka: ”Jūs tiesā 
pārstāvēsiet manas intereses?” Nevis vecāki, bet es. Nu, neteikšu taču nē. Ja Tu esi 
ieguvis bērna uzticību, Tu nevari ar viņu spēlēties.

Jūs sakāt „Bet man vienmēr ir 
gribējies cerēt...”, tātad interesi 
tomēr izrāda reti?
Pa šiem visiem gadiem, tikai vienreiz 
mamma ir gribējusi atgūt savu bērnu 
atpakaļ, un caur tiesu arī atguva. Cit-
reiz jau tā lieta vecākiem tik maz in-
teresē, ka bieži vien vecāki pat nenāk 
uz tiesu. Ja vecāki negrib savu bēr-
nu audzināt, un mēs bērnam varam 
piedāvāt iespēju izaugt ģimenē, tad 
tas ir tikai godīgi dot iespēju bērnam 
augt ģimenē. Ir ļoti patīkami, kad 
bērns nonāk ģimenē, kurā viņu grib, 
saprot un audzina. Daudzu aizbildņu 
priekšā varu “noņemt cepuri” par to, 
cik ļoti viņi par aizbildnībā paņem-
tiem bērniem rūpējas un audzina. 

Bet tā robeža starp nosodījumu un 
palīdzību ir ļoti smalka.
Ļoti smalka, taisnība. Taču kas es 
tāda, lai nosodītu? Tētis un mamma 
vienkārši  izvēlas  savu  ceļu –  neau-
dzināt bērnu. Mēs taču esam tik 
dažādi! Varbūt viņam vai viņai vien-
kārši nepatīk bērni, un nosodīt kādu 
par to, ka viņam nepatīk bērni, bet 
viņam dzīve viņus ir dāvājusi? Tad 
jau labāk, lai bērns nonāk ģimenē, 
kurā viņam katru brīdi nebūs jājūtas 
liekam vai negribētam. Mums vien-
kārši ir jāizvērtē, jāsaprot situācija. 
Tāpēc mēs te esam. 

“Ir bijuši gadījumi, kad 
bērns atnāk pie manis un 

saka: ”Jūs tiesā 
pārstāvēsiet manas

 intereses?” Nevis vecāki, 
bet es. Nu, neteikšu taču 

nē. Ja Tu esi ieguvis bērna 
uzticību, Tu nevari ar viņu 

spēlēties.”
V. Aleksejevai kabinetā ir kāda ļoti mīļa vieta - šajā plauktā tiek glabātas 
dažādas piemiņas lietas, kuras viņai dāvinājuši bērni, kam palīdzēts. 
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It   kā   tad,   kad   tu   nestrādā   šo 
darbu, šķiet – nu, nevar būt, nekā 
tāda taču nav. Bet diemžēl ir, un 
gadījumi arī ir dažādi. 
Pirms laba laika bija gadījums, kad 
es nakts vidū braucu pie zīdaiņa, kurš 
mājās esot atstāts viens. Tagad mums 
ir pašvaldības policija vai dežūrdaļa 
Balvos, kas brauc uz izsaukumiem un 
skatās, kas tur notiek, taču toreiz jau 
tā nebija. Man nakts vidū piezvanī-
ja un teica, ka zīdainītis ir viens pats 
mājās, bet ārā taču ir mīnus 30 grādi. 
Un kā Tu nereaģēsi? Ir jābrauc. Tikai 
apmēram zināju, kur tā māja ir. Kad 
atradu un iegāju mājā iekšā, redzēju, 
ka bērns guļ, māja silta, putriņa ir 
un bez uzraudzības nav atstāts, viss 
kārtībā. Izrādās, ka tās bijušas tikai 
savstarpējās divu cilvēku attiecību 
nesaskaņas, lai otru kaut kādā veidā 
iegāztu. Tikai tāpēc, ka viens no 
partneriem bija aizgājis uz balli. Bet 
es nevarēju nereaģēt, jo kā  dzīvotu 
tālāk, ja kaut kas tiešām būtu noticis?

Bieži notiek šie „viltus izsauku-
mi”?
Tagad, kad ir pašvaldības policija, 
tad viltus izsaukumu ir daudz mazāk, 
jo uz policiju viltus zvanītāji skatās 
citādāk, un arī policija reaģē uz to 
citādāk.

Bijuši arī salīdzinoši traģiski gadī-
jumi?
Trakākais gadījums laikam bija, 
kad mani žņaudza, jo tad gan visa 
dzīve gar acīm paskrēja. Laimīgas 
sakritības   dēļ,   no   mājas izgāja sie-
viete, kas cilvēku vienkārši “izsi-
ta” no tā, ko viņš dara. Bet es jau 
nevarēju iedomāties, ka mājā, kurā 
nekad nebija nekāda apdraudējuma, 
kurā vienmēr laipni uzņēma, varē-
tu notikt tā. Jā, bija no mūsu puses 
norādījumi, aizrādījumi. Taču tad arī 
tā cilvēka stāvoklis nebija adekvāts. 
Toreiz es biju priecīga, ka savulaik 
policists Bernis man bija iemācī-
jis: “Vija, iebrauci pagalmā, apgriez 
mašīnu prombraukšanai” (smejas). 
Bet bijušas arī citas bīstamas situāci-
jas. Piemēram, mums pakaļ dzinās 
vīrietis ar ieroci.

Kā ar gandarījuma sajūtu, kad iz-
dodas palīdzēt?
Lielākā laimes sajūta ir tā, ja atrodi 
ģimeni, kurā bērnam ir labi. It sevišķi 
tie bērni ar kuriem ir daudz strādāts. 
Jo pusaudžu vecumā ir visādi. At-
ceros gadījumu, kad bērns ar kuru 
tika daudz strādāts, jau pieaudzis 
būdams,    atnāca    pie    manis     un 
teica:” Es nesaprotu, kā Jūs toreiz 
mani ar aizbildni izturējāt!” Es 
viņam toreiz atbildēju, ka tas jau ir 
mans darbs, bet lielāko pateicību ir 
pelnījis aizbildnis. Viņš smejoties 
teica: „Vija, Tev jau arī netrūka ide-
ju, kā mani ielikt rāmjos!” (smejas). 
Un tas ir tik jauki, kad pieaugušie 
bērni atnāk pie manis un mēs parunā-
jamies, viņi man prasa: „Nu, Vija, kā 
Tev iet?” Gandarījuma sajūta arī ir 
būtiskākais, kas mani vēl arvien no-
tur bāriņtiesas darbā.

Svinīgajā   pasākumā,   atzīmējot   Latvijas   bāriņtiesu   20   gadu  darbību,  Vija  Aleksejeva  saņēma  Labklājības 
ministrijas valsts sekretāra atzinības rakstu par ilggadīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu bāriņtiesā.

Jūs viņiem esat Vija, bet ir jau gadī-
jumi, kad bāriņtiesa paliek “to slik-
to” lomā.
Man laikam ir veicies, jo pārmetu-
mus nācies saņemt tikai no vecākiem. 
No bērniem – nav bijuši pagaidām. 
Man jau arī personīgā pieredze tāda 
- Artūram bija 4 gadi un Pāvelam 16, 
kad nomira viņu tētis. Piedalījos mā-
sas bērnu audzināšanā, jo māsa agri 
nomira – meitiņai bija 6 un dēlam 4 
gadiņi tad bija. Pieredze ir visāda, un 
esmu kaut kā tikusi galā. Roku nekad 
neesmu pacēlusi, balsi gan ir gadījies 
pacelt. Atceros vienreiz – nāku mājās, 
pārgurusi, ieeju istabā un skatos bērni 
bardaku sataisījuši. Toreiz gan biju 
gatava kliegt, bet vecākais dēls uzlec 
uz krēsla un saka: „Mammu, mēs Tevi 
mīlam!”   Nu,   kāda   tur   vairs  klieg-
šana! (smaida). Bet viņi respektēja to, 
ka man ir smags darbs. Vēlāk jau viņi 
zināja, ja mammai darbā grūta diena 
bijusi, jāpagatavo viņai kafija, jāļauj 
pusstundu nomierināties, ieiet dušā un 
nomazgāt emocijas nost. Tad es sāku 
runāt un darboties ar saviem bērniem, 
un viss ir kārtībā.

Komunikācija ar bērniem – tās vien-
mēr ir pozitīvas emocijas!
Man patīk bērni, it sevišķi tie, kas dara 
blēņas, jo viņi ir izdomas bagāti. Mani 
puikas ātri iemācījās būt patstāvīgi. 
Es negribu pat iedomāties to, ka man 
nebūtu bērnu. Un tagad, kad ir maz-
bērni, kuri man ir bezgala mīļi, esmu 
ļoti priecīga. Viņi ciemojas pie manis 
vai es braucu pie viņiem. Viņi man 
vienu dienu stāsta, kā tētis viņus mīl, 
kā mamma viņus mīl. Es viņiem saku, 
ka es arī viņus mīlu. Niķita uz mani 
paskatās uz un saka: “ A šotīte tev ir?” 
Es tā smējos: mīlestība jau mīlestība, 
bet tā  šokolāde arī ir svarīga! (smejas).

Kāda, jūsuprāt, ir bāriņtiesas darba 
nozīme?
Mēs turam rūpi par novada teritorijas 
bērniem   un    cilvēkiem,    kuriem    ir 
ierobežota   rīcībspēja   garīgu   traucē-
jumu dēļ. Sniedzam notariālus pa-
kalpojumus  Rugāju  novadā   deklarē-
tajiem     iedzīvotājiem.     Aizbildņiem 

un aizbildnībā esošiem bērniem ir tik 
neliels atbalsts no valsts! Iedomājies 
situāciju, kad man saka: „Bet paņēma 
taču radu bērnu”. Nu, labi, paņēma! 
Aizbildnis veltīs viņam savu mīlestī-
bu, savu laiku, bet, ja kādā brīdī 
viņam nepietiks līdzekļu, lai bērnu 
nodrošinātu ar nepieciešamo? Kā tad 
tālāk? Ļoti bieži tieši finansiālais as-
pekts ir izšķirošais, kāpēc neņem aiz-
bildnībā bērnus, jo tikai ar mīlestību 
un rūpēm bērnu nevar paēdināt un 
apģērbt. Mēs esam neliela pašvaldī-
ba ar tik lielu budžetu, cik nu tas ir, 
tomēr dome atbalsta novada aiz-
bildņus, kuru aprūpē ir 2 vai vairāk 
bērni.     No    mūsu   domes    tas    ir 
labs   žests,   jo   viņi   parāda,  ka  nav 
vienalga. Pabalsts - atlīdzība par aiz-
bildņa pienākumu pildīšanu ir 54,07 
eiro mēnesī neatkarīgi no aizbildnībā 
esošo    bērnu      skaita.        Pabalsts 
aizbildnim par bērna uzturēšanu ap-
mērs ir 45,53 eiro mēnesī. Atlīdzības 
par audžuģimenes pienākumu   
pildīšanu        apmērs      ir     113, 83 
eiro   mēnesī     neatkarīgi     no    tai   
audzināšanā nodoto bērnu skaita. Pa-
balsts audžuģimenē ievietota Rugāju 
novada bērna uzturam, apģērbam un 
mīkstā inventāra iegādei ir 145,00 
eiro mēnesī, kā arī vienreizējs pa-
balsts 145,00 eiro. Es uzskatu, ka 
bāriņtiesai vajadzētu valsts finansē-
jumu. Kā arī, būtu tikai normāli, ja 
valsts sniegtu adekvātāku atbalstu 
aizbildnībā esošiem bērniem.

Konsultējaties ar citu bāriņtiesu 
darbiniekiem?
Regulāri sazināmies, konsultējamies 
viens ar otru. Ar kolēģiem satie-
koties esam runājuši – ja pārāk dziļi 
ielaidīsi sirdī lietas, sadegsi un ne-
spēsi nevienam palīdzēt. Ne citiem 
bērniem, ne saviem. Ir jāzina robeža, 
cik ļoti satraukties, lai varētu normā-
li strādāt, bet arī lai izprastu cilvēku 
viņa situācijā. 

Atceros bāriņtiesas nometnes 
noslēgumu pagājušogad, Saipetnie-
kos – visi bijāt tik ļoti priecīgi un 
atpūtušies!

Tā ir, jo es savukārt atceros pirmo 
bāriņtiesas nometni Līgatnē. Mums 
lika zīmēt, es neatceros to tematu, bet 
atceros rezumē par zīmējumiem. Tie, 
kuri bija atpūtušies, zīmēja gaišās krā-
sas. Tiem, kam atvaļinājums tūlīt tikai 
būs, krāsu toņi bija tumšāki, jo milzīgs 
nogurums. Un atvaļinājums ir ļoti 
daudz mūsu darbā. Tagad, kad zinu, 
kas ir atvaļinājums, man tiešām sanāk 
atpūsties.   Jo   man   ir   cilvēks,   kurš 
aizvieto    un    ir    ļoti    zinošs    visās 
lietās, man nav par ko uztraukties, ka 
es kaut ko nezināšu. To smago lietu arī 
tagad netrūkst, bet Rasma (bāriņtiesas 
priekšsēdētāja) lietas pārzina tik pat 
labi, cik es. 

Kāda ir jūsu dzīves filozofija?
Priecājies par visu, par ko vien var 
papriecāties. Paskaties uz bērnu! Viņš 
atrod pazudušu mašīnas ritenīti, iziet 
ārā – ielec peļķē – kāda laime! Mums 
arī tas jāmācās. Vai mums mazāk 
problēmu būs, ja būsim rūpju nomākti?
Man ļoti svarīga ir ģimene. Esmu 
pārliecināta, ka es netiktu pāri visiem 
pārbaudījumiem, kas manā dzīvē ir bi-
juši, ja man nebūtu bērnu, krustbērnu. 
Es vienkārši kaut kurā brīdī salūztu. Jo 
bērni...Savulaik atnācu mājās un manī 
skatījās lielām acīm un gaidīja, ko es 
atnesu!(smaida). Tagad spēku dod ap-
ziņa, ka viņi man ir... lieli, izauguši. 
Un man ir burvīgi mazbērniņi. Un viņu 
pievienotā vērtība ir tā, ka viņi ir mani 
mazbērni.

Teksts: Agrita Luža
Foto: Agrita Luža un no personīgā arhīva

“Un tas ir tik jauki, kad 
pieaugušie bērni 

atnāk pie manis un 
mēs parunājamies, viņi 
man prasa: „Nu, Vija, 

kā Tev iet?” ”

INTERVIJA 
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Gatavo NORDPLUS projektu 
          Septembra       nogalē       Rugāju      novada          vidusskolas 
skolotājas   Iveta   Arelkeviča  un   Lolita  Krēbse  devās  vizītē    uz 
Örebro    ģimnāziju    Zviedrijā,    lai     strādātu     kopā    Zviedrijas, 
Lietuvas un Somijas skolotājiem un izveidotu kopīgu Nordplus 
sadarbības projektu 16-18 gadus veciem jauniešiem. Vizītes laikā 
ielūkojāmies ģimnāzijas darbā, apmeklējām sociālo zinību un angļu 
valodas stundas, salīdzinājām mūsu valstu skolotāju darba plānoju-
mu, apmeklējām Örebro dabas skolu.
         Projekta tēma “Connected by the Sea” ļaus izpētīt un izprast 
Baltijas un Ziemeļvalstu kopīgās saites. Plānoti divi galvenie temati- 
“Kultūra un vēsture”, kā arī “Baltijas jūras biotops un ekoloģija”. Šie 
temati liks jauniešiem dziļāk izprast savas valsts vērtības un saistīt 
tās ar citu valstu un pasaules kontekstu. 
         Viena no projekta kopīgajām vizītēm plānota Zviedrijā Got-
landes salā, kas ir nozīmīga vieta Baltijas jūras ekosistēmā. Taču at-
ceramies arī vēsturi, kad daudzi latvieši 2.pasaules kara laikā devās 
laivās pāri jūrai tieši uz Gotlandes salu. Arī vienas Örebro ģimnāzi-
jas skolotājas vecmāmiņa bija latviete, kura no Kolkas devās bēgļu 
gaitās  tieši  uz  turieni.  Vecmāmiņa  jau  ir  mirusi, taču   skolotājas 
mamma runā latviski, regulāri viesojas Latvijā un ir apsolījusi tikties 
ar mūsu jauniešiem Gotlandē. 
         Plānojot projekta aktivitātes, radās pārliecība, ka mūs un 
jauniešus sagaida nopietna sadarbība ar  Lietuvas,  Zviedrijas   un 
Somijas jauniešiem, kas ļaus iegūt vērtīgu pieredzi un zināšanas. 
Informācija par projekta finansējumu būs zināma 2017.gada vasarā. 
Ceram, ka 2017./2018. mācību gadā varēsim aktīvi darboties šajā 
jomā.

Teksts: Rugāju novada vidusskolas direktore Iveta Arelkeviča
Foto: no personīgā arhīva

Uzņem ciemiņus no Nīderlandes

         Rugāju novada vidusskola 17.oktobrī uzņēma viesus no Nīder-
landes, kas bija ieradušies projekta uzraudzības vizītē. 2015.gadā 
datorzinību centrs Roc van Twente uzdāvināja skolai datortehniku 
vairāku tūkstošu vērtībā. Tikšanās laikā sadarbības partneri   un   
Vidzemes   Augstskolas  fakultātes   dekāns   Aigars Andersons pau-
da gandarījumu, ka dāvana ir noderīga skolai un sniedz neatsveramu 
atbalstu mācību procesā. Arī skolēni bija pacentušies, sagatavojot 
priekšnesumus ciemiņiem. Dziesmas angļu valodā izpildīja Aman-
da Kočāne un Elīna Smoļaka (skolotāja Velga Smoļaka). Muzikālu 
priekšnesumu saksofona izpildījumā  sniedza   Alise   Romāne.   Rit-
vars   Dobrovoļskis, Astra Smirnova, Dmitrijs Daņilovs, Armands 
Smirnovs un Kristiāns Arulis nodemonstrēja, kā ir dejojamas lat-
viešu tautas dejas (skolotāja Astrīda Circene), bet Krišjānis Kočāns 
un Inese Loseva izspēlēja skeču angļu valodā par datortehnikas 
tēmu. Izskatījās, ka viesi bija patīkami pārsteigti, tāpēc mēs jau tagad 
gaidām nākošo tikšanos.

Teksts: Liene Pipure
Foto: no skolas arhīva

‘’Šovakar gribas man sapņot par visu, kas augstāks 
par torņiem’’
      21. oktobrī – pēdējā mācību dienā 
pirms brīvdienām - Eglaines 5.- 9. klašu 
skolēni pulcējās Dzejas kafejnīcā. Pasā-
kuma mērķis bija ielūkoties dzejnieka 
Aleksandra Čaka dzīves un daiļrades 
lappusēs. 27. oktobrī dzejas draugi 
atzīmēs A. Čaka 115. dzimšanas dienu. 
Eglainieši, skanot populārajai   dziesmai  
’’Tev’’,  iejutās kafejnīcas atmosfērā, kas 
bija tik pazīstama dzejniekam. 9. klases 
meitenes Beatrise un Iveta bija sagata-
vojušas prezentāciju, ar kuru iepazīstinā-
ja Beatrise Maslovska un Edijs Krivišs. 
Čaka dzejoļus runāja 9. klases zēni - Jānis 
Akmentiņš un Jānis Burka, Reinis Pede-
lis,  Mairis   Korklis,    Aleksejs    Maliņš, 

Edijs Krivišs, kā arī Elīna Burka,  Saman-
ta  Zizlāne  un  Emīls  Plušs no 8. klases. 
Klausītāji    guva     priekšstatu    par     dzej-
nieku – pilsētas  apdziedātāju,  kurš   roman-
tiku saskata gluži prozaiskās lietās,  viņš tiek 
saukts arī par Rīgas, mīlestības un strēlnie-
ku dziesminieku. Viņa iemīļotie dzejas tēli 
ir ielas, ābolu smarža, mēness, ielu spuldzes, 
dzeltenā krāsa, zelteris, auto, ormaņi.
        Nobeigumā visi, sākot ar skolotājām 
Aiju Ikstenu, Eviju Kindzuli, Ivetu Birkovu, 
Ivetu Socku, Antru Kikusti,  pievienojās 
dziesmai ’’Atzīšanās’’, bet Edijs visus uz-
runāja ar dzejoli ’’Sapņo’’.

Teksts: Rasma Zuša

Piedalās “Labo  darbu  nedēļā”

Piemēram, Rugāju novada vidusskolas 6. 
klases skolēni kopīgiem spēkiem sakopa 
Rugāju    parka       teritoriju,      savukārt, 
1. klases  skolēni  cītīgi grāba lapas pirms-
skolas korpusa apkārtnē. 4. klases skolēni 
kopā ar Ilzi Dobrovoļsku lasīja zīles 
mežacūkām, kuras pēc tam tika nogādātas 
Rīgas Zoodārzā. Taču, skolēnu pašpārval-
des prezidente Sanda Šapale kopā ar pārē-
jiem dalībniekiem, uzcepa gardus cepu-
mus, ar kuriem pacienāja skolas skolēnus 
un skolotājus.

Teksts: Agrita Luža
Foto: no skolas arhīva

        Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau astoto gadu organizē 
akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta 
palīdzībai,   kuras   sniegšanai   nav nepieciešams liels finansiālais ie-
guldījums. “Labo darbu nedēļu” akcijas mērķis ir mudināt ikvienu uz

labiem darbiem, parādīt, cik viegla, patīka-
ma un aizraujoša var būt palīdzības sniegša-
na un cik tā ir nozīmīga.
          Rugāju novada dome, Labo darbu 
nedēļas     ietvaros,     rūpējoties    par    savu 
skolu   audzēkņiem,    dāvināja   atstarojošās 
vestes. Rugāju novada vidusskolas un Rugā-
ju novada Eglaines pamatskolas 1. - 4. klašu 
skolēni   kopā     saņēma    88     atstarojošās 
vestes. Tuvojoties tumšajam rudens un zie-
mas laikam, atstarojošās vestes skolēniem 
būs ļoti noderīgas, lai bērni būtu pamanāmi 
un drošībā. Arī paši   Rugāju   novada   vidus-
skolas skolēni ar prieku  veica  labos  darbus. 
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Turpinājums no 1.lpp.    
Uz vienu dienu “Iesaukti dienestā”

Izmanto iespēju iejusties pedagogu lomās
       Katru   gadu,   oktobra    pirmā   svētdiena,   nozīmē    Pasaules    skolotāju 
godināšanu.   Latvijas   izglītības   iestādēs   katru   gadu  tiek atzīmēta Skolotāju 
diena, un arī Rugāju novada vidusskolas skolotāju kolektīvam, šogad, sagaidot 
skolotāju dienu, tika dota iespēja nedaudz atpūsties, jo mācību stundas pasniedza 
vieslektori. Jauno pedagogu lomās iejutās gan paši skolēni, gan vecāki, gan 
Rugāju novada domes darbinieki. 
      Rugāju novada domes izpilddirektore Daina Tutiņa, devās pie pirmsskolas 
grupiņas “Mārītes” audzēkņiem. “Mums bija kopīgs, bet arī sarežģīts uzdevums 
- iemācīties izgatavot krāšņas puķes no kreppapīra. Ar skolotājas Ingas un auk-
lītes Elīnas palīdzību uzdevumu pieveicām. Jāsaka, ka viegli nav, jo bērni šajā 
vecumā ir enerģijas pārpilni, jāmēģina noturēt viņu uzmanību. Visi bija droši, 
neviens no manis nenobijās, jo ir pieraduši pie manis, zinot, ka esmu Laumas un 
Kārļa mamma,” pastāstīja vieslektore. 
        Savukārt vieslektores Ievas Sīles, kura ir arī 1.klases skolēna Raita mamma,  
uzdevums bija novadīt pirmklasniekiem matemātikas stundu. Jaunā skolotāja, 
audzēkņiem bija sagatavojusi darba lapas, kuras pildot skolēni mācījās sa-
skaitīšanu un atņemšanu. “Iepazīstoties ar mani, skolēniem bija uzdevums no-
saukt savu vārdu un burtu skaitu tajā. Arī ar šo uzdevumu, tāpat kā ar pārējiem, 
skolēni tika galā. Mācību procesā iesaistījās visi skolēni un bija ļoti paklausīgi. 
Iespēju    vadīt   kādu   mācību   stundu   kā   vieslektorei,  labprāt izmantotu vēl 
kādreiz” atzina. I. Sīle.  
        Jau    trešo   gadu,   Rugāju   novada  domes  priekšsēdētāja Sandra Kapteine, 
dodas uz skolu, lai uz vienu mācību stundu kļūtu par sociālo zinību skolotāju. 
“Šogad sociālās zinības pasniedzu 4. klasei. Stundās sarunas parasti izvēršas 
interesantas, patīkami, ka skolēni mani atpazīst, zina kas ir mans tiešais darbs, 
ko daru ikdienā. Stāstīju viņiem, kāpēc ir vajadzīga pašvaldība un arī skolēni 
uzdeva dažādus, ar pašvaldību saistītus, jautājumus. Noslēdzot stundu vienmēr 
pajautāju, ko gribētu un kā mums Rugājos ļoti pietrūkst, un nemainīgi kāds sko-
las bērns nosauc lielveikala trūkumu mūsu novadā,” smaidot stāsta S. Kapteine.
     7. klases skolēni, kopā ar vieslektori Lauru Konivali, vizuālās mākslas stundā 
veidoja gaismas lukturīšus, izmantojot ikdienā lietojamu priekšmetu – stikla 
burkas. Vadot stundu, Laura novēroja, ka bērniem patīk aktīvi un radoši dar-
boties.   Kad   galarezultāts   bija  gatavs,  bērni  jau  bija  izdomājuši kam skaisto 
gaismas lukturīti dāvinās. “Šāda pieredze man ir pirmoreiz, taču domāju, ka viss 
izdevās un iespēja iejusties pedagoga lomā arī bija jauka. Esot vieslektoriem, 
tiek dota iespēja, savā veidā ēnot pedagoga profesiju,” uzskata L.Konivale.
    Iespēju iejusties žurnālistu, fotogrāfu un korektoru lomās, latviešu valodas 
stundā vieslektore Agrita Luža piedāvāja 9. klases puišiem un meitenēm. Kopā 
ar skolēniem tika uzrakstīta ziņa, par pašu skolēnu izvēlētu tēmu - mūzika 
9.klases telpā. Darbojoties kopā, skolēni iepazina žurnālista pienākumus un kā 
paši atzina - tie ir interesanti, bet sarežģīti. 
     Lasot Johana Volfganga fon Gētes lugu “Fausts”, droši vien zinām, ka viens 
no spilgtākajiem tēliem ir Mefistofelis. Tieši par šī tēla nozīmi lugā tika dis-
kutēts literatūras stundā pie 11. klases skolēniem. Kopā ar vieslektori Santu 
Pērkoni, skolēni strādāja grupās, veidojot savu Mefistofeļa tēlu ar labajām un 
sliktajām īpašībām. “Mācību stunda izdevās, jo skolēni bija ļoti aktīvi un ie-
saistījās grupu darbā,” atzina vieslektore. 
     Pie 12. klases skolēniem viesojās Jana Krilova, kura vadīja latviešu valodas 
stundu. “Visi skolēni uzmanīgi klausījās, piedalījās diskusijās un pildīja dotos 
uzdevumus. Patīkami pārsteigta biju par to, ka ienākot klasē, skolēni piecēlās 
kājās”. Vieslektore pastāstīja, ka mācību stundas ietvaros ticis pildīts latviešu 
tests, un skolēni tajā uzrādījuši ļoti labus rezultātus. 

Teksts: Agrita Luža 

Apskatāma izstāde “No Miķeļiem 
līdz Mārtiņiem”

             Septembris paskrējis vienā elpas vilcienā. Ir jau oktobris pāri pusei, 
vēl daži koki tērpušies rudenīgi košos tērpos. Oši, kastaņas lapu rotu ātrumā 
nometuši un gatavojas ziemas  pārbaudījumam.  Arī  dārzos  izaugušais glīti no-
vietots pagrabos, vai pārstrādāts dažādos salātos, sulās. Septembrī, kad zemi 
klāja zeltaino lapu klājums, nolēmām rīkot rudens ražas svētkus ar izstādi. 
Rugāju   Jauniešu   iniciatīvu  -  intrerešu  centrā,   Skujetniekos,  kopš   Miķeļ-
dienas    aplūkojama   mainīgā   rudens   velšu   izstāde   “No   Miķeļiem  līdz 
Mārtiņiem”, kuras noslēgums paredzēts Mārtiņdienā. 
          Šis rudens ir bijis ļoti ražīgs un dāsns. Ģimenes atnesa visdažādākos 
augļus, garšaugus, dārzeņus un krāšņus ziedus, kas izauguši pašu dārzā. Bija 
iespēja aplūkot interesantas kompozīcijas, ko veidojusi Vivita Voite ar meitām 
Saniju un Santu, Diāna Ruševica ar dēlu Robertu, Lidija Logina ar mazmeitām. 
Katra ģimene izpaudās kā nu vien mācēja ar interesantām, radošām kompozīci-
jām.   Visplašāk     izstādē    dižojas   vareni    izauguši    ķirbji.   Ar   skaistiem    
ķirbjiem    un   interesantu   dabas  veidojumu  izstādē padižojusies Veneranda 
Baltā, Rudīte Kuzmina ar āboliem un oranžkrāsas ķirbi. Silvija Deksne   atnesu-
si   lielu,   resnu    kāpostgalvu    un    sauleskrāsas   ķirbi.   Starp  visiem  ķirb-
jiem Vijas Cīrules dārza milzis - ķirbis. Vija Gaveniša piedāvājusi lielus sīpolus 
un interesantu, garu kabaci, kas izaudzis pašas dārzā. Protams vēl garšaugi, 
tomāti, burkāni, galda bietes papildina ražas klāstu. Pakāpeniski eksponāti tiek 
nomainīti un atnesti arī jauni, papildinot ar citiem dārzeņiem un veidotas kom-
pozīcijas,   dārzeņu   skulptūras.   Aicinām   ikvienu būt par dalībnieku un papil-
dināt mūsu izstādi ar saviem lieliem, interesantiem dārzeņiem no šī gada rudens 
ražas.   Rudens   ražas   bagātība  un pašu cilvēku izdoma palīdz veiksmīgi orga-
nizēt šādas izstādes ar radošu pieeju, iesaistot ģimeni un bērnus  kopīgi   radoši  
darboties.  Visus  dalībniekus  Mārtiņdienā  gaidīs pārsteiguma balvas, pašu ga-
tavoto salātu degustācija un protams neizpaliks arī zoss cepetis. Būsim priecīgi 
par katru iedzīvotāju, kurš līdz 10.novembrim ņems dalību izstādē!

Teksts, foto: Maruta Paidere

Dricānieši teātrī un dienestā saskata šādas kopīgas iezīmes: Dienestā ir jāprot 
dzīvot un izdzīvot, tieši tāpat kā uz skatuves. „Dāvājiet biežāk viens otram prie-
ku, domājiet gaišas un pozitīvas domas, smaidiet biežāk, tikai tad pasaule gaišā-
ka kļūs,” vēlēja aktieri.
     Pat esot dienesta formā, militārās personas drīkst iet veikalā un iepirkties. 
Tiesa gan, kā atzina pasākuma vadītājs Jānis Rakstiņš, tad, kad veikalā ieejot 
formā, pārdevējas ir ļoti laipnas. Taču ikdienā pārdevējām nākas piedzīvot arī 
emocionālu šantāžu no izvēlīgiem pircējiem. Līgo kultūras nama teātra kolek-
tīvs “Vieglu garu!” un režisore Biruta Tropa skečā “Emocionāla šantāža veikalā” 
ar krietnu devu humora apspēlēja šo situāciju. Savukārt amatierteātra dalībnieki 
saka, ka dienestā un teātrī saskata sekojošu līdzību: Teātrī un dienestā vienmēr 
jābūt možam, visu sezonu uzņēmīgam apmeklēt mēģinājumus, ar labu atmiņu, 
kustīgam, lunkanam, neiegāzt kolektīvu, iet ar devīzi- “Viens par visiem, visi 
par vienu!”
       Krišjāņu amatierteātris un režisore Inese Kalniņa ar skeču “Ļuce zina 
vusu”   skatītājiem atgādināja, ka dienestā ir vajadzīgs arī neliels spiegs. Kole-
ktīvs kādreiz ir    spēlējis skeču par dienēšanu armijā, tāpēc viņi zina, ka  aktie-
riem un karavīriem vienmēr jābūt apķērīgiem, ar labu humoru izjūtu, jāmācās 
daudz svešu tekstu, un vienmēr pa rokai jābūt krūzītei un glāzītei. Aktieri vēlēja 

atcerēties, ka kuģis negrimst, kad tas ir ūdenī. Kuģis grimst, kad ūdens ir tajā. 
Nav tik svarīgi, kas notiek Tev apkārt. Svarīgi ir, kas notiek Tevī!
        Nautrēnu pagasta Dekteru amatierteātra kolektīvs un režisore Ērika Bo-
zoviča uzskata, ka dienestā un teātrī ir svarīga darba laika sadale: iesildīšanās 
(grādi pēc izvēles), aktīva darbība (līdz 30 minūtēm), tad „rasslabons”. Skečā 
“Brīnumplāksteris” aktieri savdabīgi parādīja to, ka bieži vien dienesta smagums 
jānes vien pašam dienētājam, taču mūsdienās aptiekās varot iegādāties jebkādus 
brīnumplāksterus, lai dziedētu kādu vainu.
         Iespēju dienēt amatierteātru salidojumā ieguva arī Ilūkstes novada kultūras 
centra dramatiskais kolektīvs “ZIB … AKCIJA” ar režisori Indru Madarnieci. 
Viņi dienestā un teātrī redz kopīgu saikni tajā, ka abos darbība notiek pēc kāda 
režisora un scenārista rūpīgi sagatavota scenārija. Tieši tāpēc viņi uzskata, ka 
smaids, humora izjūta un labs garastāvoklis ļauj pārdzīvot ne tikai iesaukšanu 
bruņotajos spēkos. Šo dzīves filozofiju aktieri lieliski apspēlēja sagatavotajā 
skečā “Vienmēr gatavs …… ja kas”.
        Lazdukalna   amatierteātris  “Zibšņi”  kopā ar režisori Arnitu Rakstiņu, do-
doties dienestā, bija sagatavojuši skeču “Skaistuma   etalons”, jo  viņi  zina,  ka 
karavīram vienmēr ir jābūt skaistam un solīdam. Pasākuma noslēgumā 
Lazdukalna dramatiskais kolektīvs “Zibšņi” un režisore Arnita Rakstiņa, tika 
aicināti iesoļot zālē un svinīgi godināt savu jauno simbolu - karogu, kura autore 
ir Eva Leone.
       Atsaucoties uz aicinājumu un netaupot spēkus, laiku un līdzekļus, uz ie-
saukšanu dienestā bija ieradušās 12 vienības, kuras parādīja to, ka dienests nav 
vienkārši darbs, tā ir atbildība par sevi, par citu un par mūsu valsti.

Teksts: Agrita Luža
Foto (1.lpp.): Ineta Ikstena    
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 Atjaunotās piemiņas plāksnes atklāšana Latvijas Atbrīvošanas 
 cīņās kritušajiem rugājiešiem
        
           Pirmo reizi piemiņas plāksni rugājiešiem – Latgales partizānu pulka cīnītājiem, kas 1919. gadā un 1920. gadā piedalījās Rugāju un Latgales atbrīvošanas 
kaujās, atklāja 1937. gada 22. augustā  pie  Rugāju  valsts   sešklasīgās   pamatskolas   ieejas   durvīm,  to   organizēja   Rugāju  Aizsargu  nodaļa.   Plāksne  veltīta  
Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušajiem Rugāju pagasta karavīriem. To rotā devīze: “Labāk manu galvu ņēma, nekā manu Tēvu zemi!”. 
            Plāksnē   iekalti   22 Rugāju   pagasta  brīvības  cīņās  kritušo  partizānu vārdi: Jānis  Akmens,  Jānis Biezais, Jānis Dille, Antons Garais, Afanasijs Iļjins, 
Juris Jegorčenko, Kārlis - Leonards Krieviņš,   Donats Ķikusts, Jānis Kagainis, Jānis Naglis, Jezups Ozoliņš, Jānis Podiņš, Kārlis Pulkstens, Jānis Plešs, 
Pāvels Skangals, Pēteris Savičs, Jezups Studers, Otto Upatnieks, Jezups Voicišs, Aleksandrs Voicišs, Jānis Zacharāns, Aleksis Zacharāns.
         Šajā dienā laukumā pie pagasta (Pašreizējā bibliotēkas, pasta u. c. iestāžu ēka) nama notika parāde, kurā piedalījās aizsargi, aizsardzes un mazpulki. Parādi 
pieņēma aizsargu pulka komandiera palīgs Matcats. No parādes laukuma svinību dalībnieki gājienā devās uz Rugāju valsts sešklasīgo pamatskolu, kur pie ieejas 
durvīm piestiprināja Piemiņas plāksni ar 22 kritušo partizānu vārdiem. Plāksni iesvētīja luterāņu mācītājs M. Grīvāns un pareizticīgo priesteris Mazurs.
            Baigajā   gadā (1940. g.) šo  plāksni  ienesuši skolā, pielikuši  ar aizmugures pusi, izmantojot  kā  ziņojumu  dēli. Vācu   okupācijas  gados  plāksne  atradusies  
savā  vietā, bet  īsi  pirms  vācu  armijas  aiziešanas plāksni uznesuši skolas bēniņos un apbēruši ar smiltīm. Pateicoties šiem nezināmajiem patriotiem, plāksne ir 
saglabājusies. Atjaunojoties Latvijas Republikai, 1992. gada 2. septembrī  to, uzstādot pie Rugāju novada vidusskolas, iesvētīja katoļu priesteris A. Budže.
          Veicot skolas renovāciju, piemiņas plāksni bija nepieciešams noņemt. Tādējādi radās doma, ka plāksni vajadzētu iekalt akmenī un izveidot kā skaistu 
piemiņas akmeni, uzstādīt to kā paliekošu vēstījumu nākamajām paaudzēm Rugāju skvērā. Šobrīd jau ir ielikti pamati akmens uzstādīšanai. Šis atbildīgais darbs 
ir uzticēts Rugāju novada akmeņkalim Guntim Zalužinskim.
          Pateicoties uzvarai pār Bermonta karaspēku izšķirošajā kaujā Rīgā 1919. gada 11. novembrī, Latvijā tiek svinēta Lāčplēša diena, kad pieminam Latvijas 
brīvības cīņās kritušos varoņus. Par godu šai piemiņas dienai esam izvēlējušies atklāt atjaunoto un reizē arī jaunizveidoto piemiņas plāksni Latvijas Atbrīvošanas 
cīņās   kritušajiem   Rugāju   pagasta   karavīriem.  Aicinām   atsaukties  Atbrīvošanas  cīņās kritušo karavīru radiniekiem un dot par sevi ziņu  Rugāju muzeja 
vadītājai V.Vīcupai vai Rugāju kultūras nodaļas vadītājai G.Grigānei. Svinēsim Lāčplēša dienu kopā!

Rugāju novada muzeja vadītāja
Velga Vīcupa

 Aicinām iedzīvotājus 2016. gada 11. novembrī, Lāčplēša dienā, plkst. 14.00, 
 Rugājos, pulcēties pie Nacionālajiem brīvības cīnītājiem 1944. - 1956. gadā veltītā piemiņas akmens 

 (Pie Rugāju novada vidusskolas), lai noliktu ziedus un svecītes. 

Tad dosimies lāpu gājienā uz Rugāju skvēru, kur plkst. 14.20 notiks 
Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušajiem Rugāju pagasta karavīriem veltītās atjaunotās  

piemiņas plāksnes svinīga atklāšana.
Vēlams līdzi ņemt svecītes, lāpas un ziedus.

Rugāju novada pašdarbības kolektīvi tiekas 
pirms jaunā darba cēliena uzsākšanas

Vīru vokālais kvartets „Harmonijai Rīgai” patīkami pārsteidza 
pasākuma dalībniekus, izpildot „Barbershopmusic” stila dziesmas.

        Jau trešo gadu Rugāju novada kultūras nodaļas pašdarbības kolektīvi 
pirms lielā darba cēliena sākuma satiekas vienuviet, lai ar kopīgu pasākumu 
mestos iekšā   jaunajā sezonā, kura vienmēr ir pilna ar dažādiem pasākumiem 
un notikumiem.
            Šī gada pasākums bija īpašs ar to, ka pirms pašdarbības kolektīvu pasāku-
ma Rugāju Tautas namā visi interesenti tika aicināti uz koncertu, kuru sniedza 
četri dziedoņi un tādas atpazīstamas personas kā Arnis Miltiņš, Ārijs Šķepasts, 
Aldans Milzarājs un Salvis Sprūdžs, kuri ir apvienojušies vīri vokālajā kvartetā 
„Harmonijai Rīgai” un izpilda „Barbershopmusic” stila dziesmas. Klausītājiem 
bija iespēja gan klausīties fantastiskajā dziedājumā, gan pašiem dziedāt līdz. 
Pēc kvarteta koncerta turpinājās slēgtais vakars, kurā tikai aicināti piedalīties 
Rugāju novada pašdarbības kolektīvu dalībnieki.
         Šogad  pašdarbības kolektīvu pasākuma tēma bija kino. Katrs kole-
ktīvs  tika aicināts sagatavot priekšnesumu, kurā atspoguļotos kādas latviešu 
kinofilmas sižets. Pasākums neizpalika bez jautrības un smiekliem, jo mūsu 
pašdarbnieki bija ļoti oriģināli ķērušies klāt saviem priekšnesumiem, atdarinot, 
piemēram, gan lustīgo Paulīni un Līzbeti no kino filmas „Tās dullās Paulīnes 
dēļ”, kuru attēloja VPDK „Rugāji”, kuri rādīja savu interpretāciju par to kā 
Paulīne fotogrāfu precēt taisījās, savukārt Lazdukalna dramatiskais kolektīvs 
„Zibšņi”, gatavojoties savam amatierteātru pasākumam, kurš norisinājās 22.ok-
tobrī, bija iejutušies „iesaucamo” lomā, vēloties dienēt armijā, kas bija frag-
ments no filmas „Džimlai Rūdi Rallallā”. Rugāju dāmu vokālā ansambļa dāmas 
kā jau būdamas īstas solistes bija izvēlējušās fragmentu no filmas „Vajadzīga  
soliste”.  
        Pasākumā nekādi nevarēja iztikt arī bez kādas no Jāņa Streiča filmām, 
piemēram, fragmentu no filmas „Boņuks” centās attēlot Rugāju jauniešu deju 
kolektīvs   un    vadītāja    Astrīda   Circene,   Rugāju  jauktais  koris bija devies 
meklēt laimi kopā ar „Sprīdīti”, savukārt Benislavas etnogrāfiskais ansamblis 
atklāja fragmentu no filmas „Īsa pamācība mīlēšanā”. Bija iespējams vērot un 
pirtiņa”, kurus savos priekšnesumos atspoguļoja gan bērnu vokālā mini studija 
un  skolotāja  Velga  Smoļaka,  kas  bija  iejutušies  rotaļīgu  zaķēnu  lomā,  gan 

sieviešu deju kopa „Junora”, kuras attēloja zaķu mammu  un mazo zaķēnu  no-
darbes, neizpalika arī visiem labi zināmās ainas no „Emīla nedarbiem”, kuru 
attēloja senioru deju kolektīvs „Ezerrieksts” un aina no filmas „Mans draugs 
nenopietns cilvēks”, kuru izdziedāja Eiropas senioru sieviešu deju kolektīvs 
„Tonuss”. Liels pārsteigums visiem pašdarbības kolektīviem pasākuma sākuma 
bija kultūras nodaļas darbinieku sarūpētais pārsteigums – priekšnesums. Viņi 
bija iejutušies filmas „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” varoņu ādā un attēloja ainu 
no Lejasmātes dzimšanas dienas, kurā Jāzeps no visas sirds veltīja Raimonda 
Paula dziesmu „Mātei” jeb „Dziesma nenosalst”. Pasākums aizritēja ar raitu 
dejas soli līdz pat rītam, par kuru rūpējās muzikants Jānis Ločmelis no grupas 
„Sikspārnis”.

Teksts, foto: Santa Pērkone
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Rugāju jauktais koris kopā ar diriģentu Pēteri Sudarovu
svinēs 55 gadu jubileju
      Rugājiešu kordziesmas tradīci-
jas apzināmas jau pagājušā gad-
simta sākumā. Koris tolaik bijis ne 
vien Rugāju centrā, bet arī Upat-
niekos. Diemžēl par kora darbī-
bu un attīstību saglabājušas vien 
skopas liecības - ka tāds ir bijis. 
Nav pieejami dati ne par dalīb-
niekiem, ne diriģentiem. Zināms 
uzplaukums un kordziesmas ak-
tualizēšana Rugājos sākas 1961. 
gadā, kad kā mūzikas pedagogs 
Rugāju skolā darbu uzsāka arī 
pašreizējais   kora   goda   diriģents 
Pēteris Sudarovs.
     Tolaik korī dzied vairāk kā 40 
dalībnieku - ar daudzām spēcīgām 
vīru un sievu balsīm. Koris šos 
gadus diriģenta Pētera Sudarova 
vadībā ir bijis visu Latvijas un 
Latgales Dziesmu svētku dalīb-
nieku vidū. Savulaik piedalījies 
visās skatēs un, kā liecina diplo-
mi,   ieguvis     labas      godalgotās 
vietas. Pateicoties diriģenta P.Su-
darova uzņēmībai, koris spējis 
noturēties arī atjaunotās Latvijas 
pārmaiņu gados, kad citos pa-
gastos izjuka jauktie kori un citi 
pašdarbības kolektīvi. 1996.gada 
18. augustā pēc kultūras darbi-
nieces Guntas Grigānes iniciatīvas 
tika svinēta pirmā korim nozīmīgā 
jubileja – 35 gadi,  kopš   to  vada 

Pēteris Sudarovs. Un tā, ik pēc pieciem gadiem tiek 
atzīmētas kora pastāvēšanas jubilejas kopā ar diriģen-
tu. Šajos svētkos koristi ir kopā ar saviem draugiem no 
Ļaudonas, Litenes,Tilžas un Baltinavas koriem.
      2007. gada rudenī kora vadībā kopā ar Pēteri Su-
darovu iesaistījās jaunais, daudzsološais diriģents - 
Kaspars Freimanis, kura saknes meklējamas arī Rugāju 
pagastā. Rugāju koris vienmēr balstījies uz pamatsastā-
va dziedātājiem, kuriem koris ir jau “slimība” un dzīves 
nepieciešamība. Ir dziedātāji, kuri korī dziedājuši un 
dzied 20, 25 un pat 30 gadus. Dziesmu svētku gados 
jūtams   lielāks    dziedātāju   pieplūdums,  bet  ir   kora 
kodols apmēram 15 dziedātāju, kuri uztur dzīvības 
garu un paliek uzticīgi dziesmai arī tad, kad nav lielo 
Dziesmu svētku, kas patiesi priecē. Uzskatam, ka kora 
dvēsele ir un paliek visu cienījamais diriģents Pēteris 
Sudarovs,   ar   kuru   kopā   sagaidīta  arī  pusgadsimta 
skaistā kora jubileja - 2011.gadā. 
      Šogad, Lāčplēša dienā 11.novembrī pulksten 19.00 
Rugāju tautas namā, svinēsim kora 55 gadu jubile-
ju, kopš to vada maestro P.Sudarovs. Aicinām visus 
interesentus apmeklēt šo pasākumu, kuram šoreiz 
izvēlēts nosaukums “Tiekamies kastaņu rudenī”. Šo  
55 gadu laikā, Rugāju jaukto kori ar savām balsīm 
kuplinājuši ļoti daudzi dziedātāji, tāpēc esiet mīļi 
aicināti un gaidīti apmeklēt šo jubilejas pasākumu 
un tikties ar dziesmu draugiem visi bijušie kora 
dziedātāji.

                              
  Teksts: Rugāju novada kultūras

 nodaļas vadītāja
                                                 Gunta Grigāne

Foto:  no kultūras nodaļas arhīva

Lai koris skanētu kā viena kopīga un skaista balss

Runājam laikā, kad gatavojaties kora 
55 gadu jubilejai. Ar ko šī jubileja būs 
īpaša?
Ar to, ka daudz ko varēs atcerēties no ie-
priekšējiem kora pastāvēšanas gadiem.  
Sakopot visus labākos gadus un novērtēt 
to darbu kas ir paveikts, vietas, kur būts 
un dziedāts, kas redzēts un kas dzirdēts. 
Esam bijuši gan Latgales novadu dziesmu 
svētkos, gan Rīgas dziesmu svētkos, tā 
sevi bagātinājuši un iepazinuši mūsu 
valsts kultūru. Republikā jau mums nav 
nemaz tik daudz koru, kuri pastāv ik ilgi. 
Kori varbūt arī pastāv, bet mainās diriģen-
ti! (smejas). 

Kas ir būtiskākie iemesli, kāpēc Rugā-
jos vēl aizvien pastāv koris? Nomainī-
jušās tik daudzas paaudzes.
Grūti ir gājis, bet koris ir tiešām ilgi noturē-
jies. Zinu, ka no pašas pirmās Rugāju kora 

 Rugāju pagasta jauktais koris 20.gs. 80-tajos gados

 Koris skatē Balvos 2015. gada 2. maijā

 Rugāju jauktais koris 2008. gada Dziesmu svētkos Rīgā (diriģenti:  
 Pēteris Sudarovs, Kaspars Freimanis)

 Koristi Dziesmu svētkos Rīgā kopā ar bijušo Rugāju pagasta
 priekšsēdētāju Ritu Krēmeri

 Koris 50 gadu jubilejas pasākumā 2011.gada 28.oktobrī

paaudzes, palicis pavisam maz dziedātāju. Žēl, 
ka vidusskolā nav kora, kur jaunie dziedātāji 
varētu nostiprināt balsi. Kādreiz, kad strādā-
ju par mūzikas skolotāju, tad man bija tāda 
prakse – jau 2. klasē iegūt dziesmu skanējumā 
divbalsību. Katrā ziņā, korī ir jāiedziedas, 
jānoskaņo balss tembrs, jāpielāgojas pārējām 
balsīm, lai koris skanētu kā   viena  kopīga  un  
skaista balss. Kora vadīšana ir ļoti liels nervu 
darbs. Daktere jau man teica: “Nervozēt vajag 
mazāk!” (smejas)

Kas Jums savā darbā šķiet pats svarīgākais? 
Tas, ka vienmēr ir jābūt patiesam pret dziesmu 
un cilvēkiem. Ir jāsaprotas ar saviem dziedātā-
jiem, jāatdod visa enerģija, lai to dziesmu 
iemācītu pēc iespējas ātrāk, labāk un efektīvāk. 

Mūziķi saka, ka, lai dziesmu nodziedātu 
patiesi labi, tā ir jāiemīl un jāizprot. Kā ir ar 
kora dziesmu repertuāru? 
Kora dziesmas tehniski ir grūtākas, bet tas ne-
maina   faktu,   ka   jebkura   dziesma   ir   jāsa-
prot, jāatklāj tās saturs un dziļā doma. Protams, 
ne jau vienmēr visi saprot, dažam iet grūtāk, 
dažam vieglāk, tas atkarīgs no cilvēka iekšējās 
pasaules. Biju koru diriģentu seminārā Rīgā, un 
tur bija republikas diriģentu koris, taču tur jau 
jaunie diriģenti vairāk dzied. Viņiem ļoti labi 
skan, bet lai tur dziedātu, vajag spēku un labu 
balss materiālu.

Mūzika un dziesma cilvēku savā ziņā audzi-
na un bagātina.
Tieši tā! Kad tu dziedi par dabu, tad it kā izjūti 
dabas skaistumu. Kad dziedi kaut ko, kas tev 
ir ļoti svarīgs, izdzīvo tās emocijas vēl vairāk.

Teksts: Agrita Luža
Foto: no kultūras nodaļas arhīva
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 Latvijā pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks svētdien, 
30. oktobrī, plkst. 4:00 (naktī no sestdienas uz  svētdienu), 

pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ. 
 Pāreja uz vasaras laiku atkal notiks   2017. gada 26. martā.

 Iet pa dzīvi un pamanīt,
 Kad otram esi vajadzīgs,

 Kad esi neaizstājams-
 Kā ūdens, kā gaiss, kā mājas.

 /I.Ziedonis/

 Sveicam Ināru Supi un Aldi Spriņģi 
kopīgu dzīves ceļu uzsākot!

Rugāju novada dome

 Bij divas sirdis reiz. Tad satikās-
 Kā spilgtas liesmas pēkšņi iedegās.
 Viens otrā pavērāties mulsi
 Un sapratāt, ka mīla atnākusi.
 /L.Vāczemnieks/

Vismīļākie sveicieni Alīnai Čakānei 
un Arturam Voitam Baltajā dienā!

Rugāju novada dome

Tuvākie kultūras pasākumi Rugāju novadā
 29. oktobrī plkst. 22.00 
 Rugāju tautas namā krāsainā Rudens balle kopā ar Kasparu Maku. 
 Ieeja: 22.00 - 23.00 – 3.00 euro, pēc 23.00 - 3.50 euro. Var ņemt līdzi 
 groziņus un rezervēt galdiņu, tālr.+371 283 848 55

 4. novembrī plkst. 19.00 
 Rugāju tautas namā dziedātāju Ingas un Normunda 
 koncertprogramma  „15  GADI  UZ  SKATUVES” un  albuma 
 „Munai Latgolai”  prezentācija. Pasākuma laikā būs iespēja
  iegādāties visus dueta izdotos albumus.  Biļetes iepriekšpārdošanā  
 no 26. oktobra 3.50 euro, koncerta dienā 4.00  euro.

 5.novembrī plkst. 22.00 
 Lazdukalna pagasta saieta namā balle kopā ar ansambli 
 “Ginc un   Es”.  Ieeja 3.50 euro.

 11. novembrī plkst. 19.00 
 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt diriģenta Pētera Sudarova  
 vadītā Rugāju jauktā kora 55 gadu jubilejas pasākumu „Tiekamies 
 kastaņu rudenī”. Īpaši aicināti atsaukties  un apmeklēt šo pasākumu 
 bijušie kora dziedātāji.

 11. novembrī plkst. 14.00 
 Aicinām visus pulcēties Rugājos pie Nacionālajiem brīvības 
 cīnītājiem  1944. - 1956.  gadā  veltītā  piemiņas akmens  (pie Rugāju  
 novada vidusskolas). Noliksim ziedus un svecītes. Tad dosimies lāpu 
 gājienā uz Rugāju skvēru, kur notiks Latvijas Atbrīvošanas cīņās 
 kritušajiem Rugāju pagasta karavīriem veltītās atjaunotās piemiņas 
 plāksnes svinīga atklāšana. Vēlams līdzi ņemt svecītes, lāpas un 
 ziedus.

 17. novembrī plkst. 13.30 
  Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt Latvijas Republikas  
  proklamēšanas 98. gadadienai veltītu pasākumu.

 19.novembrī plkst. 19.00
  Lazdukalna pagasta saieta namā  Latvijas Republikas  proklamēšanas 
 98.  gadadienai un Lazdukalna saieta nama 5. gadu jubilejas svinībām 
 veltīts pasākums.

 19.novembrī  plkst. 22.00 
 Lazdukalna pagasta saieta namā balle kopā ar Zinti Krakopu. 
 Ieeja 3.00 euro.

             

 
  PALDIES Rugāju novada vidusskolas 4.klases skolēna  
  Gunta Duļevska ģimenei par ozolzīļu nogādāšanu 
  Rīgas  Zoodārzā.

Rugāju novada kultūras nodaļas 
vadītāja Gunta Grigāne

2016. gada 1. novembrī plkst. 11.00
Balvu evanģēliski luteriskās draudzes mācītāja 

Mārtiņa Vaickovska vadītais dievkalpojums 
Sociālās aprūpes centra ,,Rugāji’’ zālē.

2016. gada 4. novembrī  plkst. 10.00 
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā 

Dievkalpojums “Дмитриевская 
родительская поминальная “

 Dievkalpojumi  NOVEMBRA mēnesī AUGUSTOVAS 
 Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

 02. 11. plkst. 12.00 (Visu ticīgo mirušo piemiņas diena)
 06. 11. plkst. 12.00 (I mēneša svētdiena)
 20. 11. plkst. 12.00
 27. 11. plkst. 12.00 (I Adventa svētdiena)

 Dievkalpojumi NOVEMBRA mēnesī SKUJETNIEKU baznīciņā

 01.11. plkst. 12.00 
 26.11. plkst. 12.00  (I Adventa svētdiena)


