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KKuurrmmeennīīttee    
Rugāju novada izdevums

Dievkociņi, biškrēsliņi 
Jaunu meitu Jāņu zāles; 
Puišiem oši, puišiem kļavi, 
Puišiem zaļi ozoliņi. 
                     (Latviešu tautas dz.) 
 

 
Lustīgu un jautru līgošanu visiem līgotājiem, īpaši sveicam Jāņus 

un Līgas. Lai Jāņu naktī ikvienam izdodas ieraudzīt papardi 
ziedam. 

 
Rugāju novada dome
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Kurmenes iela 48, Rugāju 
pagasts, Rugāju novads.  
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 AS „GE MONEY BANK” 
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Santa Voiciša,  
tālr. 25446474, 26107169,   
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Atbildīgā par izdevumu: 
Rita Krēmere, tālr. 
64521348. 
 
Tirāža:900 eksemplāru 

 
Pārpublicēšana tikai ar atļauju. 
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Līgo, līgo! 

 
Visapkārt smaržo tikko pļauts siens, 
saulīte karsē tā, ka ir jūtams- ilgi 
gaidītā vasara –atpūtas un lauku 
cilvēkam reizē arī lielais darba 
laiks ir klāt. Krāšņu kleitu, 
smaržīgu ziedu klēpju un diplomu 
pasniegšanas- izlaidumu laiks. 
Laiks kad jāizlemj kur doties 
vidusskolu absolventiem, kādu 
profesiju izvēlēties. 
Arī šī vasara būs rosīga, jau tagad 
novada iedzīvotājiem tiek 
piedāvātas dažādas aktivitātes, 
brīvā laika pavadīšanai. Darbību 
uzsāk  projekta ietvaros veidotās 
meistarklases-aizvadīta siera 
siešanas meistarklase, ar 
nepacietību gaidām pirtnieces 
ierašanos jūlijā, pilnā sparā 
darbojās šūšanas meistarklases. 
Jūnijā aizvadīsim Līgosvētkus, 
ievilksim elpu un gatavosimies 
novada svētkiem, kam sekos 
Mednieku festivāls, kas šogad 
norisināsies mūsu novadā. Vasara 
solās būt raiba un notikumiem 
bagāta. Atliek tikai katram 
izvēlēties sev tuvāko.  
Arī šogad sanāksim kopā Rugāju 
parkā, ciemu centros un lustīgi 
svinēsim Saulgriežu svētkus, ar 
vainagiem, sieru, alu un, protams, 
līgošanas neatņemamu sastāvdaļu- 
dziesmām un dejām. Līdz tam 
sakopsim savas sētas, lai līgotāji 
nepamanās aplīgot un svētkos 
iekšā. 
Lai lietus lāses netraucē izbaudīt 
vasaras skaistākos un krāšņākos 
svētkus. 
 

Ar sveicieniem , Santa Voiciša 

AICINĀM RUGĀJU NOVADA IEDZĪVOTĀJUS 
PIEDALĪTIES FOTOIZSTĀDĒ 
”LOBS AR LOBU SASATIKA”. 

 
Izstādi varēs apskatīt 30. jūlijā Rugāju parkā Rugāju novada svētku laikā. 

Gan vecākus, gan jaunākus foto attēlus par dažādām kopā būšanām ar 
kaimiņiem, radiem, draugiem - kāzas, kristības, sadziedāšanās un sadancošanās, 
siena, kartupeļu un mēslu talkām, cūku bērēm un citiem lustīgiem pasākumiem 
- lūdzam iesniegt līdz 22.jūlijam Rugāju, Tikaiņu, Skujetnieku un Lazdukalna 
bibliotēkās. Neskaidrību gadījumā jautājiet savam bibliotekāram. 
Lazdukalna bibliotēkā fotomateriāli tiks uzlikti izstādē pēc svētkiem, no 3. – 12. 
augustam. 
Skujetnieku bibliotēkā izstādi varēs apskatīt no 15.-22.augustam. 
Tikaiņu bibliotēkā 23.- 31.augustam. 
(Tuvāka informācija: Lazdukalna bibliotēka m.t.26320857; Skujetnieku 
bibliotēka mt.27808613; Tikaiņu bibliotēka m.t.25623664; Rugāju bibliotēka 
m.t.27858655 ) 
 

Izmanto iespēju – vidusskola vakarā ! 
2011./2012. m.g. Rugāju novada vidusskola 

pieaugušajiem  
( ar pamatizglītību ) piedāvā mācīties 

neklātienes programmas ( kods 31011013 ) 10. un 11. 
klasē. 

Mācību process notiek 2 reizes nedēļā darbdienu pēcpusdienās. Ievērojot 
neklātienes programmas specifiku, galvenā mācību forma ir konsultācijas un 
ieskaites, daļa jautājumu mācību priekšmetos pēc pedagogu un izglītojamā 
vienošanās tiek apgūti patstāvīgi. Tā kā skolā ir laba materiāli tehniskā bāze, ir 
bibliotēka, lasītava ar interneta pieslēgumu, atjaunota datorklase, varam 
nodrošināt atbalstu un apstākļus patstāvīgām mācībām.  

Aicinām uzdrošināties un izmantot iespēju mācīties, iegūt 
vidējās izglītības dokumentu, kas būs drošs priekšnosacījums 
savas karjeras tālākā veidošanā, personības pilnveidošanā. 

Sīkāka informācija – lietvede 28660692, direktore 27837505  
Dokumentu pieņemšana skolas kancelejā Kurmenes ielā 87, Rugājos. 

Uz tikšanos skolā, 
Inese Feldmane, 

Rugāju novada vidusskolas direktore 
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TAUREŅU VASARA 
 
Šovasar, no Vasarsvētkiem gandrīz līdz Jāņiem (12.-22.jūnijs) Rugāju 
novada vidusskolas telpās notiek vasaras diennakts nometne bērniem ar 
īpašām vajadzībām „Taureņu vasara”. Piedalās Balvu, Baltinavas, Rugāju 
novada bērni vecumā no 7-14 gadiem, pavisam 25 bērni. Nometni organizē 
Latvijas Bērnu fonds sadarbībā ar Rugāju novada domi. Ziedotājs fondam ir 
Latvijas Valsts meži, tādēļ 14.06. uz nometni bija atbraucis pats Cūkmens, 
lai tiktos ar bērniem, spēlētu spēles, dāvinātu dāvaniņas, fotografētos. Liels 
prieks bērniem bija par, iegūtajiem  Sivēntiņa zīmogiem un Cūkmena 
autogrāfiem.      

Nometnes „Taureņu vasara” dienas režīms ir sadalīts 
radošajās un datorzinību, sporta un atpūtas nodarbēs. 
Darbinieku kolektīvā ir audzinātājas un pulciņu 
vadītājas - zinošas, ar darba pieredzi mācību un brīvā 
laika organizēšanā, mediķis ar lielu atbildības sajūtu, 
jauka auklīte, darbīgs un profesionāls ēdināšanas 
kolektīvs, kā arī daudz labu, izpalīdzīgu līdzcilvēku 
vidusskolā - direktore, saimnieciskie darbinieki; sporta 
centra vadītājs; novadā - domes darbinieki. 

Rugāju novada dome finansēja novada bērnu 
dzīvošanas izdevumus, uz atklāšanu bija finansējusi 
visiem dalībniekiem T- kreklus un cepurītes ar 
nometnes logo un pirmajā dienā tika pasniegta dāvaniņa 
ar kancelejas precēm, milzīgs paldies viņiem par to.   
 

„Taureņu vasara” turpinās. Vēlamies, lai mūsu 
nometnes taureņi visas mūsu vēlmes, domas un idejas 
uznes augstu debesīs un palīdz tām īstenoties!  
 

Nometnes „Taureņu vasara” vadītāja  
Līga Kravale 

Foto: no L.Kravales personīgā arhīva 
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Projekta realizācija sākās 2010. gada 1.maijā .Projekts 
nodrošināja iespēju saņemt psiholoģisko un sociālo 
atbalstu, veicinot krīzes palīdzības pieejamību. „Rasas 
pērļu” speciālisti sniedza palīdzību ģimenēm un 
bērniem krīzes situācijās, nodrošinot bezmaksas 
sociālo rehabilitāciju psihologu un sociālo darbinieku 
ambulatoro konsultāciju formā, kopā 24 personām. 
Projekta ietvaros tika sniegta sociālā rehabilitācija 
vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušo bērnu 
pavadošajām nevardarbīgajām 10 personām. Katra 
projektā iesaistītā persona varēja saņemt 5 psihologa 
un 5 sociālā darbinieka konsultācijas.  
Informācijas pieejamības nodrošināšanai par projektu 
un nodibinājumu „Latgales Reģionālais atbalsta centrs 
„Rasas pērles” tika izdots buklets, iedzīvotāji iegūt 
informāciju par projekta piedāvātajām iespējām varēja 
no Ziemeļlatgales laikraksta „Vaduguns”, Rugāju 
novada laikraksta „Kurmenīte”, kā arī LRAC mājas lapā 
www.rasasperles.lv 
Projekta ietvaros tika izstrādāta vienas dienas 
apmācības programma izglītības iestāžu sociālajiem 
pedagogiem, psihologiem un pedagogiem. Apmācībā 
piedalījās pedagogi no bijušā Balvu rajona izglītības 
iestādēm. Projektu noslēdzošās aktivitātes ietvaros tika 
sniegtas zināšanas par vardarbības atpazīšanu, 
pazīmēm, sarunas veidošanu ar vardarbībā cietušu 
bērnu, lai identificētu problēmu, par pirmās palīdzības 
sniegšanu bērnam un rīcību ,rodoties aizdomām par 
vardarbību, kas tikusi vērsta pret bērnu. Tika spēlētas 
lomu spēles un analizēti sociālie gadījumi. 
Dalībnieki atzīmēja, ka reizēm nezin, kur lai vispirms 
vēršas pēc palīdzības šādās situācijās, dažkārt vietējie 
sociālie darbinieki nav atsaucīgi palīdzēt pedagogam.  

 

Skolās nav pieejami sociālā pedagoga pakalpojumi , arī 
psihologs strādā tikai dažās skolās. Mācību dienu 
vadīja LRAC’’ Rasas pērles’’ psihoterapeite A. 
Jurčenko, sociālās darbinieces S. Ķikuste un G. 
Ločmele. Analizējot sociālos gadījumus, pedagogi bija 
ļoti atsaucīgi un zinoši, uzsvēra, ka ,kopā esot, vieglāk 
atrast risinājumu jebkurai situācijai. Mācībās tika izcelta 
profesionāļu komandas darba nozīme. Noslēgumā 
LRAC’’ Rasas pērles ‘’ direktore I.Andža iepazīstināja 
klātesošos ar institūcijas darbību un rādītājiem. 
Apmācību apmeklētājiem bija iespēja ieskatīties centra 
ikdienā, gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem . 
Projektu „Preventīvais darbs vardarbības 
mazināšanai Latvijā un sociālās rehabilitācijas 
nodrošināšanai vardarbībā un prettiesiskās 
darbībās cietušiem bērniem un sievietēm” finansiāli 
atbalsta Sorosa fonds – Latvija. Plašāka informācija 
par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem 
pieejama internetā www.sfl.lv. 

   Lai smaržīgs Zāļu vakars, spožas ugunskura 
liesmas, skanīgas gada īsākās nakts dziesmas mūsu 
atbalstītājiem : Rugāju novada domes darbiniekiem 
un viņu ģimenēm,  Sandrai un Jānim Kapteiņiem, 
Ainai un Jānim Zvejniekiem Bērzpilī, visiem labas 
gribas cilvēkiem, kuri ir kopā ar mums darbos un  
domās! 
Mūsu īpašais sveiciens ,pirmo vārda dienu sagaidot, 
mazajam Jānītim un Pērkonu ģimenei.  
 

 

Nodibinājumā LRAC’’ Rasas pērles’’ noslēdzies projekts Nr.2010-EFCC-05 
„Preventīvais darbs vardarbības mazināšanai Latvijā un sociālās 
rehabilitācijas nodrošināšanai vardarbībā un prettiesiskās darbībās 
cietušiem bērniem un sievietēm” SFL projektu konkursa „Atbalsts krīzes 
palīdzības sniedzējiem” ietvaros
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Tradicionālā siera siešanas 
meistarklase projekta ietvaros 

Latviešu tradicionālie svētki –Jāņi nav iedomājami bez dzeltena 
siera rituļa. Jāņu siera recepte ir mantota no paaudzes paaudzē, 
jau izsenis tiek apdziedāta tautas dziesmās. Laika gaitā 
saimnieces ir papildinājušas savas zināšanas, mācījušās cita no 
citas dažādus knifiņus, izmēģinājušas pievienot garšvielas, 
ķimenes un pat rozīnes.  
Projekta ietvaros devāmies pie Guntas Grigānes mācīties siet 
sieru, lai jau šajos Jāņos varētu pacienāt mājiniekus un viesus ar 
pašu gatavotu kārumu.  
Gunta mums mācīja trīs sieru receptes un ar tām dalāmies ar 
Jums. 
 

 
 

Guntas Grigānes sieru  receptes 
1.Tradicionālais siers 

Nepieciešams:  
1,5- 2,00 kg biezpiena 
8 litri pilnpiena 
14 vistu olas 
sāls 
ķimenes 
Pagatavošana: 
Ielej10 litru  katlā 2 kausus ūdens, un karoti vārāmās sāls, uz 
uguns ļauj katlā ūdenim uzvārīties, tad pielej 8litrus pilnpiena, 
kuru, ik pa brītiņam, maisu, lai piens nepiedeg. 
Ņem biezpienu, ar rokām labi iztrin, lai nav gabalā, pieber sāli, 
ķimenes, piesit klāt 14 vistu olas un visu masu samīca , līdz tā 
kļūst viendabīga. Sagatavotā masa stāv , līdz  pilnpiens katlā ir 
sasniedzis tuvu vārīšanās temperatūru, apm. 90 grādus. Tad ar 
vienu roku liek pa saujiņai katlā sagatavoto biezpiena masu, ar 
otru roku nepārtraukti maisa. Kad visa masa iejaukta katlā , 
turpina maisīt, kamēr pilnpiens un biezpiens veido kopīgu masu 

un atdalās no sūkalām, kā es saku , ja katla 
viducī paceļas vulkāniņš var droši celt nost 
no uguns , mirklīti lai pastāv. Pa to laiku 
sagatavoju bļodu ar marlīti, kurā  lies sieru. 
Salej sagatavoto masu, izviļā marlītē, aizsien, 
liek bļodā, uzliek dēlīti un virs tā slogu. Sieru 
vēlams noslogot vismaz 6stundas. Noņem 
slogu, atsien marlīti, sieru viscaur apsāla, 
ietin tanī pat marlītē, un atstāju vismaz divas 
stundas. Kad izņem no marlītes, liek 
ledusskapī vai vēsā telpā, lai siers apžūst. 
Tas ir gatavs ēšanai. 
 

2.Ātrais diļļu siers 
Nepieciešams 
9 litri pilnpiena 
6 vistu olas 
Smalki sagrieztas zaļas dilles 
etiķis 
vārāmā sāls 
Pagatavošana: 
Ielej10 litru  katlā 2 kausus ūdens, un karoti 
vārāmās sāls, uz uguns ļauj katlā ūdenim 
uzvārīties, tad pielej 9 litrus pilnpiena, kuru 
ik pa brītiņam maisa, lai piens nepiedeg, 
Sakuļ bļodā  6 olas, ...turpinājums 6.lpp...  



Meistarklase________________________________________________________ „Kurmenīte”06.2011 

-6-                                                                                                                                                            © 2011,Rugāju novada izdevums           

turpinājums no 5.lpp... kurām pievieno šķipsniņu sāls, tad tās 
nepārtraukti maisot iejauc pilnpiena katlā. Sakultās olas 
pievieno pilnpienam tam vēl esot viegli siltam. 
Ik pa brīdim maisot , sagaida to brīdi, kad piens ir tuvu 
vārīšanās procesam, apm. 90 grādu temperatūrai. Pievieno 
dilles. Lej klāt etiķi 3 līdz 4 ēdamkarotes un maisa, līdz piens 
atdalās no sūkalām, atkal sagaida „vulkāniņa pacelšanos”  un 
ņem nost no plīts, lai pastāv apm.15 minūtes. Tālāk tas pats, 
kas iepriekšējā receptē. Šo sieru var gatavot arī ar ķimenēm, 
dažādu dārzeņu sausajām garšvielām, ķiplokiem utt., Kas nu 
kuram garšo.  
Liekot lietā izdomu var variēt dažādi, gluži kā es, pati 
izdomāju nākošā siera recepti. Kad gribas kādu saldu našķi 
pie pēcpusdienas kafijas vai tējas, noderēs nākošā siera 
recepte, kuram devu šādu nosaukumu  
 

3. Ātrais saldais siers 
Nepieciešams 
8 litri pilnpiena 
6 vistu olas 
6 ēdamkarotes cukura 
Pus tējkarote  vaniļas cukura 
200 grami žāvētu rozīņu 
200 grami žāvētu aprikožu vai plūmju 
etiķis  
Pagatavošana: 
Ielej10 litru  katlā 2 kausus ūdens, un  šķipsniņu sāls, uz 
uguns ļauj katlā ūdenim uzvārīties, tad pielej 8 litrus 
pilnpiena, kuru ik pa brītiņam maisa, lai piens nepiedeg, 

Sakuļ bļodā  6 olas, kurām pievieno apm.6  
ēdamkarotes cukura un vaniļas cukuru, tad tās 
nepārtraukti maisot iejauc pilnpiena katlā. Sakultās 
olas pievieno pilnpienam tam vēl esot viegli siltam. 
Nomazgā karstā ūdenī žāvētos augļus -aprikozes vai 
plūmes – sagriež, iejauc katlā ar pilnpienu. 
Ik pa brīdim maisot , sagaida to brīdi, kad piens ir 
tuvu vārīšanās procesam, apm. 90 grādu 
temperatūrai. Lej klāt etiķi 3 līdz 4 ēdamkarotes un 
maisa, līdz piens atdalās no sūkalām, atkal sagaidu 
„vulkāniņa pacelšanos” un ņem nost no plīts, lai 
pastāv apm.15 minūtes. Tālāk tas pats, kas pirmajā 
receptē, tikai nesālīt, bet apcukurot. 

Lai tiem , kas gatavos un ēdīs – Labi garšo! 
 
Paldies visiem, kas piedalījās meistarklasē. 

AICINĀJUMS! 
Aicinām atsaukties labas gribas cilvēkus, kuri 

„Skreines” projekta aktivitātēm labprāt ziedotu 
restaurēšanai un atjaunošanai senas lietas un 
mēbeles, kā arī pašaustus audeklus, linu vai 

kokvilnas diegus, rokdarbus. 
Īpaši lūdzam piedāvāt steļļu komponentus un 

piederumus - šķietus (ķemmes), nīšu un velku kokus. 
 Varbūt ir stelles darba kārtībā, kuras uz laiku var 

aizdot meistarklasēm? 
Ielūkojieties māju bēniņos un neļaujiet kodēm un 
ķirmjiem sabojāt mantu, kurai var piešķirt „otru 

dzīvi”!  
Jau iepriekš, mīļš paldies par atsaucību! 

Sīkāka informācija pie: 
M. Orniņas  - 26355954 vai 64546674 

L.Krēbses  -  28337653 
I.Feldmanes  - 29106301 

 Foto: S.Voiciša 
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Siltajās vasaras vēsmās un Vārnienes viļņu 
šalkās 2011. gada 11. jūnijā ir aizvadīts Rugāju 
novada vidusskolas 9. klases izlaiduma vakars 

 „ Dzīve pēkšņi kā jūra ir tapusi...” 
Šajā dienā mirdzošus sapņu un cerību 

gliemežvākus plaukstās nesa 19 absolventi. Šo 
brīdi ar nepacietību gaidīja gan paši skolēni, 
gan vecāki, gan skolotāji, jo viens ražīga darba 
cēliens nu ir noslēdzies. Katrs no absolventiem 
sevi iztēlojās par kādu nereālu, ar jūru saistītu 
tēlu, piemēram, - kāds vēlējās būt gliemežvāks, 
jo tajā vienmēr izveidojas kas vērtīgs – jūras 
pērle, cits atkal vēlējās būt koraļļu rifs, jo tas ir 
brīvs un mierīgs, viena meitene vēlējās būt jūras 
zvaigzne, jo viņa grib dzīvot interesantu un 
pārsteigumiem bagātu dzīvi...Svinīgā vakara 
noslēgumā absolventi savas sajūtas un emocijas 
pauda dziesmā „ Krāsaini sapņi”.  

 

Paldies visiem, kuri mums palīdzēja un palīdzēs arī 
turpmāk savus krāsainos sapņus pārvērst īstenībā! 

Audzinātāja Emerita Maslovska 

Pēdējais jaunums – 25 vanadzēni un 3 jaunietes, bijušās vanadzītes no 13. līdz 15. jūnijam aktīvi darbojās 12. TDV salidojumā 
Rekavā. Kā allaž, par šo pasākumu eglainiešiem ir liela interese, jo tās parasti ir aizraujošas, izzinošas un  sporta aktivitātēm 
bagātas dienas. Arī šoreiz bija gan pārgājiens uz Balkānu kalniem, gan ekskursijas uz Stiglavas gravu un saimniecību „ Kotiņi ”, 
gan disenītes, „ apslēptās mantas ” meklēšana, gan konkurss: „ Vanadziņš un Vanadzīte 2011”, gan atmiņu ugunskurs, lāpu 
gājiens uz Balto krustu un dziesmas, gan „ Rekovas dzintara ” vadībā, gan vietējā jaunieša Raimonda ģitārspēles pavadījumā. 
Salidojumā ļoti braši startēja arī jaunākie Eglaines vanadzēni -  1. un 2. klases bērni, kā arī tie, kuri pirmo reizi devās uz šādu 
pasākumu. Salidojumā iemācījāmies pīt skalu grozus, darināt rotaslietas – krelles un rokassprādzes no stikla bumbiņām un 
auduma, uzpīt no diegiem krāsainas „ draudzības ” rokassprādzes, varēja mācīties īpašas „ zēnu dejas” un vēl daudz ko citu, 
atbilstoši vēlmēm. Starp 7 jaunuzņemtajiem vanadzēniem, 4 bija mūsējie. Mājās tika pārvesti diplomi, prieks par jauniegūtajiem 
draugiem, jaukas atmiņas par dažādajiem piedzīvojumiem, patīkams nogurums un alkas  pēc nākamā salidojuma.  

 Foto: A.Stalidzāne. Anna, Zaiga, Kerija, Eduards – viena 
no daudzajām eglainiešu stafetes komandām, jo ikviens 

labprāt izmēģināja spēkus   
dažādajās aktivitātēs. 

Foto: A.Stalidzāne. Čaklās skolotājas palīdzes – Linda un 
abas Arnitas.Liels paldies jaunietēm par ieguldīto darbu, 
esot kopā ar Eglaines vanadzēniem ! 

 

Vanadzēnu
salidojums 
Rekavā 

 
 
Anita Stalidzāne
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Foto: G.Grigāne.Veselības un sociālo pakalpojumu centra 
apmeklējums , kopā ar vadītāju Marutu Paideri(viducī) 

Kultūras nodaļas ziņas 
Gunta Grigāne 

 
25. maijā notika kārtējā novada Kultūras nodaļas 
izbraukuma sanāksme. Šoreiz tā notika Skujetnieku ciema 
bibliotēkā pie Valdas Šmagres .Savu sanāksmi sākām ar 
novada ciemā esošo iestāžu :Veselības un sociālo 
pakalpojumu centra, feldšerpunkta, Interešu un izglītības 
centra ”Kopā”, kur pašreiz ir arī bibliotēka apmeklējumu 
.Protams, emocionālu baudījumu guvām apmeklējot 
jaunizveidoto Skujetnieku baznīciņu, pa kuru mūs laipni 
izvadāja un pastāstīja Antoņina Greiškāne. Atliek tikai 
priecāties par uzņēmīgajiem, strādīgajiem un radošajiem 
Skujetnieku ciema ļaudīm , kuri varbūt daudzreiz negaida, 
ka viņiem iedos ko gatavu, bet dara paši. Paldies Jums par 
to un  laipno uzņemšanu! 

Turpinām aizsākto tradīciju 
 
Emocionāla gandarījuma pārņemti 29. maijā Rugāju Romas 
katoļu baznīcā varējām baudīt mūsu novada pašdarbnieku 
sniegto garīgās mūzikas koncertu Šādi koncerti mums jau 
izveidojušies kā neatņemama sastāvdaļa un vajadzība.  Mēs 
maija mēnesī dziedam un spēlējam Jaunavas Marijas un 
Dieva godam, kad mēs ar mūzikas palīdzību pasakāmies 
par mums sniegtajām dāvanām, lūdzam veiksmi un 
izdošanos mūsu jauniem darbu cēlieniem Lielu paldies par 
labo sadarbību sakām mūsu draudzes prāvestam Albertam 
Budžem. Par speciāli gatavotajiem repertuāriem, paldies 
jums katram un ikvienam novada pašdarbnieki un kolektīvu 
vadītāji: Rugāju jauktajam korim. Beņislavas 
etnogrāfiskajam ansamblim, Balvu mūzikas skolas Rugāju 
filiāles akordeona klases audzēkņiem, garīgo dziesmu 
vokālajam ansamblim „Sonāte” un Rugāju dāmu vokālajam 
ansamblim. Lai mums skan dziesmas un mūzikas skaņas arī 
turpmāk! Foto: G.Grigāne.Mirklis Skujetnieku baznīcā kopā ar tās kopēju 

Antoņinu Greiškāni 

 
Foto: G.Grigāne,Rugāju dāmu vokālais ansamblis. 

 
Foto: G.Grigāne. Rugāju jauktais koris, kā allaž koncertē baznīcas 
balkonā 
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1941. gada 14. jūnija izsūtīšanai – 70 gadi 
  Rugāju novada muzeja vadītāja 

 Velga Vīcupa 
 
    1941. gada 14. jūnijs mūsu tautas apziņā apzīmogots 
ar melno krāsu. Tajā dienā no Latvijas deportēja 15425 
iedzīvotājus. No tiem vairāk kā 3750 bērnus līdz 16 
gadiem, no ģimenēm atšķirti 5263 vīrieši. Tie bija 
patriotiski noskaņoti Latvijas pilsoņi-inteliģence, 
literāti, augstskolu pasniedzēji, uzņēmēji, pazīstami 
politiķi, Latvijas valsts un bruņoto spēku amatpersonas. 
Padomju vara uzskatīja šos cilvēkus  par bīstamiem 
ienaidniekiem, jo tie bija Latvijas turīgākie, izglītotākie, 
okupācijas varai vismazāk pakļāvīgākie  cilvēki. Tos 
izsūtot, Latvijas sabiedrībā paliktu galvenokārt 
pakļāvīgi, paklausīgi un iebiedēti ļaudis, kuri nevarētu, 
neuzdrošinātos un neprastu pretoties PSRS politiskās 
mašinērijas pārspēkam. Bija nepieciešams likvidēt 
jebkādu vietējās pretošanās iespēju. Turklāt vēl 
vajadzēja brīvus līdzekļus un mājas, kur izmitināt 
iebraucējus no PSRS. 

 
  Foto: G.Grigāne, Piemērotas ,skaistas tautas un garīgās dziesmas 
atceres pasākumā  skanēja garīgo dziesmu ansambļa „Sonāte”un 
Beņislavas etnogrāfiskais ansambļa izpildījumā. Fotogrāfijā visu 
atceres  pasākuma dalībnieku kopbilde. 
 Izsūtīja arī no Rugāju novada. 1941. gada 14. jūnijā no 
Rugāju pagasta izsūtīja šādus cilvēkus:   
 Aleksandrs, Anna, Andrejs, Jānis, Margarita Siliņi; 
 Ēriks, Helēna Līdumi 
       Aleksandrs, Tekla, Anna, Inga Rozenieki; 
       Lūcija, Anna, Inta, Ārija, Ilga Daukas; 
       Jānis Vaļuks; 
   Vilberts, Elvīra, Daila, Aija Krasnie. 
 Staņislavs, Ludviga, Kazimirs, Konstantīns 
Maslovski (Tolaik izsūtīti no Bērzpils pagasta). 
 14. jūnijā Rugāju skvērā pie genocīda upuru piemiņas 

 
Foto: G.Grigāne. Šo atceres pasākumu apmeklēja mūsu 
represētie(no kreisās puses): M.Stradiņa, P.Luksa, K.Maslovskis, 
D.Avotiņš 

akmens izsūtītajiem tika veltīts piemiņas pasākums.  
Uz to bija aicināti visi novadā dzīvojošie represētie- 
arī tie, kuri izsūtīti 1949. gada 25. martā vai 
izsūtījumā dzimuši. Rugāju novada Lazdukalna 
pagastā tie ir: Lidija Logina, Margita Leone, 
Anna Sūniņa, Biruta Bleidere, Imants 
Madernieks, Dzintars Kupčs, Mirdza 
Krištopova. 
Rugāju pagastā: Inta Tiltiņa, Genovefa 
Kindzule, Natālija Višņakova, Edgars Barinskis, 
Valentīna Garbacka, Palmira Luksa, Dainis 
Avotiņš, Antonija Veitula, Vladimirs Maslovskis, 
Jānis Ekhards, Konstantīns Maslovskis, Jānis 
Zušs, Margarita Stradiņa 
    Pasākumu ar sirdi aizkustinošām dziesmām 
kuplināja Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis un 
sieviešu vokālais ansamblis „Sonāte”. Rugāju 
novada domes vārdā represētos godināja novada 
domes priekšsēdētājas vietniece Sandra Kapteine. 
Sāpīgajās atmiņās piekrita pakavēties izsūtījumu 
pārcietusī Margarita Stradiņa, kuru no Rugājiem 
izveda tieši pirms 70 gadiem.  

   

 
 

Foto: G.Grigāne. Mēs noliecam galvas un noliekam ziedus visu upuru 
priekšā, šoreiz ziedus noliek Rugāju novada domes priekšsēdētājas 
vietniece Sandra Kapteine. 
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Informācija  par tuvākajiem pasākumiem 
  
23. jūnijā no pulksten 22:30 Rugāju parkā Līgo svētku 
svinēšana kopā ar grupu „Vilks”no Gulbenes.Ieeja brīva. 
24. jūnijā pulksten 20:00 Rugāju parkā Baltinavas 
dramatiskā kolektīva „Palādas” izrādes „Ontons i 
Anne” jaunākās 8.daļas izrāde. Ieeja Ls 1,50., bērniem 
līdz 12 gadiem Ls 1,00 
2. jūlijā pulksten 18:00 Rugāju parkā deju festivāls 
„Lustīgs šur, lustīgs tur”, piedalās deju kolektīvi no 
dažādām Latvijas vietām. Ieeja brīva. 
2. jūlijā pulksten 22:00 Rugāju parkā Zaļumballe ar 
grupu ‘’Bruģis”, ieeja no 22:00 -23:00, pēc tam  Ls 2,00 
un Ls 2,50. 
16.jūlijā pulksten 11:00 Rugāju parkā Bērnības svētki 
Rugāju novada 2006.gadā dzimušajiem bērniem .  
16.jūlijā pulksten 20:00 Rugāju parkā Jaunības svētki 
Rugāju novada 1993. gadā dzimušajiem  jauniešiem. 
16.jūlijā no pulksten 22:00 Zaļumballe kopā ar ansambli 
„Vēja radītie”  ieeja no 22:00 -23:00, pēc tam  Ls 2,00 un 
Ls 2,50. 
No 28. -30. jūlijam  Rugāju novada svētki „Lobs ar lobu 
sazatika”, ar izbraukuma aktivitātēm 28. un 29. jūlijā 
Skujetnieku, Tikaiņu, Lieparu un Beņislavas ciemos, 
noslēguma pasākumiem 30. jūlijā Rugāju ciemā. Svētku 
ietvaros kā allaž aktivitātes visām gaumēm un vecumiem. 
Kā jauninājums Sarkano braucamrīku aktivitāšu 
paplašināšanai būs Sarkanais glamūrs , kas sevī ietvers 
piedalīšanos sarkani tērptos tērpos jebkuram interesentam 
liekot lietā izdomu.  
Tādejādi tiks organizēts ne tikai sarkano braucamrīku 
parādes brauciens, bet arī gājiens. Lai kuplinātu šo 
aktivitāti ne tikai no privātpersonu puses, bet arī 
organizācijām, te jau laikus lūgums padomāt arī novadā 
esošajām iestādēm par sevis parādīšanu un dalību šajā 
pasākumā. Tāpat lūdzam sarosīties ne tikai fotogrāfus, 
bet arī tos, kuriem mājās glabājas vecākas un jaunākas 
fotogrāfijas par dažādiem kopā būšanas pasākumiem ar 
kaimiņiem, draugiem, radiem un foto no senākām siena 
un mēslu talkām, cūku bērēm un citiem pasākumiem. 
Fotogrāfijas var sākt  iesniegt Rugāju, Lazdukalna, 
Tikaiņu un Skujetnieku bibliotēkās. 
30. jūlijā svētki sāksies jau agri no rīta ar makšķerēšanas 
sacensībām Rugāju ūdenskrātuvē. Interesentus lūdzam 
pieteikties līdz 20. jūlijam 
Svētku dienā kā allaž piepūšamās atrakcijas, sportiskas 
un citādas aktivitātes arī bērniem. Vakara koncerts , kurā 
piedalīsies daudzi vieskolektīvi. 
Svētki noslēgsies ar nakts Zaļumballi , kurā spēlēs grupa 
”Klaidonis” ”, ieeja no 22:00 -23:00, pēc tam  Ls 2,00 un 
Ls 2,50. Sīkāka svētku programma būs pieejama Rugāju 
mājas lapā www. rugaji.lv,  izdales apkārtrakstos, 
nākamajā „Kurmenītes” numurā , afišās, arī „Vadugunī” 
  

                                  Rugāju novada Kultūras 
nodaļas vadītāja G.Grigāne 

 

Tautas deju karuselī 
    Rugāju novada vidusskolas mazi un lieli dejotāji aizvadījuši 
darbīgu sezonu. Pēc centīga darba mācību gada garumā ir rezultāts 
-  apgūts plašs repertuārs.  
     27. maijā 1.-3. un 7.-9. klašu deju kolektīvi devās uz Balviem , 
lai piedalītos starpnovadu skolu jaunatnes radošajā festivālā „Sapņu 
karuselis”. 
     Tiem, kas dejoja pirmo gadu, tā bija pirmā uzstāšanās uz tik 
lielas skatuves. Diena bija gara un diezgan nogurdinoša. 
Mēģinājumi sākās no rīta un, ar nelieliem pārtraukumiem, 
turpinājās visu dienu, bet vakarā-gājiens un koncerts. Tomēr visiem 
pietika spēka. Koncertā kopā ar uztraukumu - vai viss izdosies ?-
bija arī gandarījums- mēs varam! Paldies par darbu un izturību 
dejotājiem un arī skolotājām Agitai Kukurānei, Initai Koļcovai, 
Sanitai Ciukorei.  
             Paldies vecākiem, kas palīdzēja sagatavoties. Svētku 
gājienā mazās meitenes nesa Gabriēlas mammas Dainas Gavares, 
bet zēni -  Daniela mammas Mairitas Romanovskas sagatavotos 
skaistos puķu pušķīšus. Paldies  visiem vecākiem, kas atrada laiku 
atbraukt un noskatīties koncertu! 
     28. maijā 7.-9. klašu deju kolektīvs mēroja ceļu uz Jēkabpili, lai 
piedalītos Tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”- „Zem 
sprīdīša cepures”. Šāds festivāls katru reizi notiek citā Latvijas 
pilsētā. Rugāju bērni ir dejojuši Cēsīs, Rēzeknē, Valkā, Preiļos. 
Šogad  festivāls pulcēja 4420 dalībniekus no visas Latvijas, 
piedalījās 205 tautas deju kolektīvi. Pēc svētku gājiena rugājieši 
festivāla lielkoncertā Krustpils saliņā izdejoja kopīgu programmu ar 
Balvu un Viļakas novada skolēniem. Vakarā pēc koncerta – lustīga 
sadancošanās kopā ar visiem festivāla dalībniekiem. 
   Paldies Jurim Bleideram par atsaucību un uzraksta „Rugāju 
novads” izgatavošanu! 
         Pateicoties skolotājai Anitai Stalidzānei, kura kopā ar mums 
bija Jēkabpilī, atmiņai no šīs dienas paliks daudz dažādu 
fotomirkļu. Jauki, ka kopā ar mums brauca un palīdzēja dejotāju 
mammas  Ilze Janiša un Vija Circene.   
   Novēlu visiem saviem dejotājiem vasarā labi atpūsties un uzkrāt 
spēkus jaunai sezonai! 
 
                                                          Deju skolotāja Astrīda Circene 

Foto: A.Stalidzāne,Dejotāji Jēkabpilī koncertā 
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Karstā un svelmainā 12. jūnija dienā 
Rugāju pludmalē bija  pulcējušies smilšu 
volejbola cienītāji. Rugāju novada smilšu 
volejbola čempionāta 1. posma rezultāti: 
 1. vieta OK ( Oskars Pugačs, Kaspars 
Bogdans), 
 2. vieta Tāvs/Dāls (Arvīds Zalcmanis, 
Edijs Zalcmanis),  
3. vieta Sapieri (Kristaps Pugačs, 
Armands Bogdans)  
Nākamie posmi : 
25.06. Skujetnieki,  
02.07. Skujetniekos notiks Jaukto pāru 
smilšu volejbola sacensības. Sākums 
11.00 
10.07. Lazdukalns sacensību sākums 
11.00 

ES, 
Kurmītis , kurš dzīvo Rugāju parkā aicina jūs nākt atpūsties uz parku un baudīt dabas burvību. Taču nav 
patīkami vērot kā dažiem no jums ir izveidojusies tendence parkā ko ne vien salauzt, plēst tukšās stikla pudeles 
un izsvaidīt pa parku, nomest tukšās saldējumu un čipsu pakas kur pagadās pa visu parka teritoriju. Bez tam 
no jūsu vidus atrodas arī zagļi, kuriem gribas nozagt kādu elektrības lampiņu, vada gabalu vai kontaktu. 
Šogad, nupat arī viens garnadzis no 15. uz 16. jūniju atļāvās izzagt un izpostīt dobēs stādītās puķes. Eh, kā es 
viņu gribēju noķert aiz rokas un piesiet pie koka citiem par biedinājumu, bet nepaspēju tik ātri izrakties 
virszemē . Atliek tikai vēlēt – nu, lai jums tās skaisti aug. Turpmāk laikam lūgšu elektriķi, lai arī vadiem ir 
pastāvīgi pieslēgta strāva, tad vadu zaglis paliks notikuma vietā. Ja tā turpināsies nāksies uzstādīt novērošanas 
kameras. Varbūt labāk tomēr , ja jums nav par ko pašam iegādāties kādu elektrības lampiņu vai puķes, 
atnāciet uz novada domi – cerams iedos, bet nezodziet un nesagādājiet liekas klapatas tiem cilvēkiem, kuri 
rūpējas par parka labiekārtošanu un sakoptību .Ceru uz labošanos turpmāk. 
                                                                                                                Parka Kurmītis  

 

Smilšu volejbola pirmais posms aizvadīts 
Lauris Krēmers

 
☺ 

Kur zem zariem tumsa turas, 
Papardīte zeltu auž, 

Aizklīdis no ugunskura, 
Jānītis zem lazdas snauž. 

 
Foto: L.Krēmers 
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Pateicība 

 
Rugāju novada vidusskolas tehniskie 

darbinieki saka paldies Inesei Feldmanei par 
dāvāto iespēju aizbraukt ekskursijā! 

 
 

 Rugāju Sieviešu biedrība '' Ūdensroze" 
sirsnīgi pateicas novada domei par atbalstu 

braucienam uz Amatnieku gadatirgu. 
Paldies jaukajiem šoferīšiem un visiem, kas 
atsaucās aicinājumam piedalīties braucienā.

Kapusvētki 
 
Sudarbes kapos 25.jūnijā 13.00 
Cūkusalas kapos 25.jūnijā 15.00 
Cepurnieku kapos 25.jūnijā 15.00 
Kamoļkalna kapos 26.jūnijā 12.00 
Kraukļevas kapos 2.jūlijā 14.00 
Stōmeru kapos 2.jūlijā 15.00 
Vilkavas kapos 2.jūlijā 16.30 
Dubļukalna kapos 9.jūlijā 14.00 
Vārnienes kapos 9.jūlijā 15.00 
Garosilu kapos 16.jūlijā 13.00 
Reibānu kapos 16.jūlijā 15.00 
Upetnieku kapos 16.jūlijā 13.30 
Silenieku kapos 16.jūlijā 14.30 
Grūzīšu kapos 16.jūlijā 15.30 
Bolupes kapos 16.jūlijā 16.30 
Pokratas kapos 16.jūlijā 11.00 
Gaiļakalna kapos 17.jūlijā 16.00 
Lieparu kapos 23.jūlijā 12.00 
Čušļu kapos 23.jūlijā 14.30 
Mastarīgas kapos 6.augustā 15.00 
Dekšņu kapos 20.augustā 12.00 

Sveicam 
 
Vai Jānīti, Pēterīti, 
Kam tekat vienu ceļu? 
Man balsīte aizsmakusi, 
Nevar' abus nolīgot. 
 
Sveicam mūsu diriģentu Pēteri vārda dienā! Vēlam 
lustīgu līgošanu ar saldu alu, gardu sieru, jautriem 
dančiem un skanīgām līgo dziesmām un no Jāņiem 

līdz Pēteriem! 
 
                                            Rugāju kora dziedātāji 

 

Afiša 
 
23. jūnijā plkst 21.oo Jāņu 
ugunskuru degsim Skujetnieku 
ciemā. Nāciet, brauciet visi - 
mūzika "mūsu"', bet alus un siers 
"Jūsu".  Ciemos ierodamies 
gaidāma  kāda Jāņu meita, kas 
izmeklēs sev izredzēto, lai ietu 
laimi meklēt papardēs! Tiks 
sumināti arī Jāņi un Līgas. Spēlē 
ansamblis "Melodija", darbosies 
arī bufete. 


