
© 2013, Rugāju novada izdevums                                                                                                                                                        - 1 -              

 
 

2013. gada Jūnijs                                                                                                                 05(86) 

   Līgo, līgo! 
    Vasara straujiem soļiem iet uz priekšu, vienā mirklī visapkārt viss ir saziedējis, te 
smaržu virpulī ierauj ceriņkrūms, te vienā mirklī attopies jasmīnu reibinošajā mākonī. Kur 
laiks tā steidzās? Vai tiešām vasara nevarētu aizķerties līdz decembrim? Tik daudz ko 
gribas paspēt, izbaudīt un sajust . 
     Pēdējo divu nedēļu laikā aktuālākais jautājums, kas tiek uzdots satiekoties ar paziņām 
draugiem, radiem- „Kur līgosiet?” Šķiet, izdzirdot šo jautājumu tikai tiek apjausts cik Līgo 
vakars ir tuvu. Tas liek aizdomāties-tiešām, kur svinēt? Piedāvājumu klāsts ir nebeidzams, 
tiek rīkoti līgo nakts pasākumi teju katrā ciemā, pilsētās, lauku sētās. Lai svētki būtu 
izdevušies un atšķirtos no parastas nedēļas nogales, sameklējiet sev kaut ko vairāk par 
ballīti ar alus kausu un šašlika iesmu. Uzvelciet raibus tautu brunčus, pamēģiniet sasiet 
savu Jāņu sieru ar ko pacienāt draugus, uzvijiet viskošāko vainagu sev un visvarenāko 
Jānim. Vainags, no trejdeviņām puķēm un zālēm pīts, ir kā maģisks aplis, kas pasargā no 
nelaimēm un slimībām, atvaira nelabvēļus. Vainags veidoja apli, un tāpat kā Jāņu siers un 
Jāņu uguns simbolizē sauli. Noticiet maģiskajam spēkam un pamēģiniet šogad zāļu dienā 
salasīt tējas zāles pret visvisādām kaitēm un redzēsiet, ziemā Jūs neslimosiet. Ejiet pēc 
meijām un iededziet savu jāņuguni, pie kuras jāņubērniem sildīties! Dziediet līgo dziesmas 
un izdejojieties līdz saullēktam. Bet ja tomēr paliek pavisam garlaicīgi, ejiet meklēt 
papardes ziedu, kas zina varbūt izdosies, tad Jūs zināsiet visus pagātnes un nākotnes 
noslēpumus. Ir valstis, kurās vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijas ir izzudušas, 
neļausim tām iznīkt mūsu zemē, kopsim un nodosim nākamajām paaudzēm līgo nakts 
burvības zelta atslēgu. Lai deg silti jāņuguns! 
                                                                                                                                    S.Voiciša
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Saruna jasmīnziedu laikā... 

      Neprātīgi smaržīgi zied jasmīni un peonijas. Daba šogad mūs pārsteigusi ar straujo gadalaiku miju. Arī pašvaldību 
vēlēšanas cilvēkos rosinājušas  dažādas emocijas. Būtiskas izmaiņas mūsu- Rugāju novada pašvaldībā ir iemesls domām 
un jautājumiem. Arī man. Tādēļ atsaukties sarunai lūdzu novada  ilggdējo vadītāju Ritu Krēmeri.   
 
         -  Kā Jūs raksturotu savas šī pavasara sajūtas? 

-   Ja jāatbild vienā vārdā, tad- satraukums. Taču nu jau ir iestājies 
zināms atvieglojums, un manī palēnām iemājo miers. Priecājos par 
strauji  atnākošo vasaru- viss zied, smaržo.  

- Zinu, ka neesmu vienīgā, kuru pārsteidza Jūsu lēmums- nekandidēt 
šajās pašvaldību vēlēšanās. Kāpēc tā? Kas tam par iemeslu? 

-   Tāda viena vai  īpaša iemesla šim lēmumam nav. Jāatzīst, ka tas, 
neapšaubāmi, ir ļoti nopietns solis manā dzīvē. Tas ir nācis 
pamazām, ar laiku. Sešpadsmit gadi pašvaldības vadītājas amatā- 
tas ir daudz. Vienkārši- jūtos sevi šajā darbā izsmēlusi. Redzu, ka 
mums ir jauni un spējīgi cilvēki, kuri var stāties manā vietā, darīt šo 
darbu ar lielāku atdevi.    

- Ja pašai priekš sevis būtu jāuzraksta atskaite par šo dzīves posmu, 
ko Jūs ierakstītu ailītē „Ieguvumi”? 

-   Pašai priekš sevis?... Šis man ir bijis nepārtraukti spraigs un 
pilnvērtīgs dzīves posms. Vesela universitāte. Es tajā esmu ļoti 
daudz ko mācījusies tieši saskarsmes ziņā. Kontaktējoties ar 
iedzīvotājiem, ar kolēģiem- citu pašvaldību vadītājiem, uzņēmējiem, 
lauksaimniekiem, dažādu valsts struktūru pārstāvjiem. Tā ir milzīga 
pieredze, ko nevar iegūt nevienā augstskolā. 
    Bet vispār, šis amats nav tā vieta, kur varētu domāt par sevi. Apzinos, ka esmu dzīvojusi un strādājusi ar 
milzīgu atbildības sajūtu. Pirmajā vietā man vienmēr bija darbs un tikai darbs. Neskatoties uz ģimenes 
vajadzībām, neskatoties, vai kalendārs rāda darbdienas vai brīvdienas. 

- Vadītāja darbs prasa pieņemt atbildīgus, dažkārt arī grūtus lēmumus. Arī Jūs noteikti ar tādiem sastapāties. 
-   Protams- nav maizes bez garozas. Pirmkārt, vadītājs ir atbildīgs par visu pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu 

darbu. Tādēļ jebkuram domes priekšsēdētājam, arī man, ļoti svarīga ir bijusi kadru izvēle. Ja iestādes vadītājs vai 
speciālists ir cilvēks īstajā vietā, tad arī domei daudz vieglāk strādāt un risināt jautājumus. 
   Ļoti smaga savulaik bija izvēle- vai veidot savu novadu, vai pievienoties , kas būtu bijis daudz vienkāršāk. Bija 
jāizšķiras. Un neviens tajā brīdi nevarēja zināt, ko dos viena vai otra izvēle. Par sava novada izveidi  paldies ir 
jāsaka pašiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kas iedrošināja domi pieņemt šo lēmumu, deva motivāciju un arī 
drosmi cīnīties. Un šodien ar pilnu atbildību varu teikt- uzskatu, ka šis bija pareizais lēmums. Mēs esam tikai 
ieguvēji, un esam pārliecinājušies, ka spējam pastāvēt. 
   Nepārtraukti tiek domāts par visiem- gan centros, gan viensētās dzīvojošajiem. Vai teritoriju varēs labāk 
pārredzēt un zināt cilvēku vajadzības tad, ja novada vadība būs Balvos? Te gribu ko teikt šodien lasītā laikraksta 
„Vaduguns”  anonīmajai zvanītājai. Mēs nedrīkstam dalīties rugājiešos un lazdukalniešos. Vienkārši- nedrīkstam. 
Mēs esam pārlieku maz, lai atļautos domāt tik ļoti  šauri un paļauties atsevišķu cilvēku viņiem vien zināmām 
ambīcijām. Ir jābūt ļoti vienotiem lai  varētu  pastāvēt. Un mēs to varam- vismaz ar šobrīd valstī esošajiem 
nosacījumiem, varam. Protam iegūt līdzekļus ne tikai no maziem, bet arī caur samērā lieliem projektiem. Pēdējo  
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četru gadu laikā finansu piesaiste Lazdukalna pagastā vien ir bijusi 1 217 114 Ls, un Rugāju pagastā 990 820 Ls. 
Mūsu nelielajam novadam tas nav maz. 

- Kuri Jums, kā pašvaldības vadītājai, ir bijuši prieka un gandarījuma brīži šajos gados? 
-   Tīri emocionāli, protams, diena, kad Saeimas komisija pieņēma lēmumu par Rugāju novada izveidi. Braucot 

kopā ar Lazdukalna pagasta priekšsēdētāju Ēvaldu Stērnieku, atceļā no Rīgas nepārtraukti skanēja priecīgi 
apsveikuma zvani un īsziņas. Rugājos cilvēki sapulcējušies pie pašvaldības, gaida, arī koris. Un dzied „Mazs bij 
tēva novadiņ(i)s”. Tas mirklis izdzēsa manī visas mokošās šaubas par lēmuma pareizību. Protams, arī mūsu 
pagasta uzvaras konkursos par sakoptāko pagastu. Šādi brīži dod ticību un spēku turpmākam darbam. 
      Bet kopumā šajos gados es  esmu bijusi gandarīta ar mūsu cilvēkiem. Šis vienmēr ir bijis visu kopīgs darbs. 
Viens tu nevari neko. Ja nav apkārtējo atbalsta, tad viss ir velti. Tad nav arī vērts ko darīt, domāt vai cīnīties. 
    Zināms gandarījums ir arī par šī gada  vēlēšanu rezultātiem. Paldies visiem, kas balsoja par „manu sarakstu”. 
Un vēl- lepojos, ka nevienās vēlēšanās visu šo sešpadsmit gadu laikā ne man, ne maniem domubiedriem 
iedzīvotāju cieņa un uzticēšanās nebija jāpērk par naudu. 

- Ko vēlēsiet jaunā sasaukuma domniekiem? 
-    Atskatoties varu teikt, ka nav bijis neviena „tukšā” gada. Varbūt ne straujiem soļiem, bet visu laiku ir notikusi 

mierīga un stabila augšupeja. Domājot par to, lai ir labi. Lai cilvēki būtu apmierināti, lai pakalpojumi 
iedzīvotājiem būtu arvien augstākā kvalitātē. Vienkārši jāturpina strādāt- pie abu novada skolu siltināšanas 
darbiem, pie aprūpes centra jaunā korpusa celtniecības. Jāpabeidz būvēt stadions un daudzi citi darbi. 
     Deputātiem novēlu aizmirst personīgās ambīcijas, godprātīgi  klausīt sava prāta un sirds balsij lai pieņemtu 
novada attīstībai vajadzīgus lēmumus. Apzināties savu personisko atbildību katras par jums nodotās vēlētāju 
balss priekšā. 

- Vai atklāsiet savus turpmākos plānus vai kādas ieceres? 
-    Nekādu īpašu plānu man nemaz nav. Atpūtīšos, strādāšu piemājas saimniecībā. Būšu kopā ar ģimeni, bērniem, 

mazbērniem. Man ļoti patīk puķes. Ceru, ka varēšu tām tagad veltīt daudz vairāk laika.  
  Taču noteikti nedomāju noslēgties mājas dzīvē vien. Vienmēr esmu bijusi sabiedriski aktīva. Būšu priecīga, ja 
kādreiz noderēs mana pieredze, vai, ja kādam varēšu palīdzēt kaut vai ar padomu. Noteikti apmeklēšu 
pasākumus. Arī tagad ar nepacietību gaidu Dziesmu svētku nedēļu, lai dotos uz Rīgu kā deju kopas „Ezerrieksts” 
dalībniece. Dzīve ir tieši tik skaista un piepildīta, cik tu pats to vēlies.  
                    

Sarunu pierakstīja A.Kukurāne  



Aktuāli___________________________________________________________„Kurmenīte”06.2013 
 

- 4-                                                                                                                                                         © 2013, Rugāju novada izdevums              

Ievērojamā dziedātāja Sonja Bishop viesojas „Rasas pērlēs” 
 

       Sonja Bišopa ir Somijā dzīvojoša zviedru dziedātāja, kas uz skatuves atrodas kopš 15 gadu vecuma un kļuvusi pazīstama kā 
popmūzikas, kantri, džeza un gospeļu izpildītāja. Viņa ir arī ļoti noslogota un pieprasīta profesionāla dziedāšanas skolotāja ar 
daudzu gadu stāžu . Sonja Bišopa ir ierakstījusi albumu ar 14 Raimonda Paula dziesmām angļu valodā. To vidū ir dziesmu „Viss 
nāk un aiziet tālumā”, „Mēmā dziesma”, „Laternu stundā”  un citas populāras Maestro dziesmu versijas. Kopā ar latviešu 
dziedātāju Amber (Aija Vītoliņa) Sonja Bišopa ir piedalījusies  Eirovīzijas atlases konkursā.  
       Tagad populārā dziedātāja ir kļuvusi par savu tautiešu labas gribas vēstnesi un 10.-11.jūnijā kopā ar fotogrāfu apciemoja 
bijušā Balvu rajona ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts, viesojās „Rasas pērlēs”. Centra bērniem bija iespēja uzdot jautājumus 
viešņai, atbildēt uz viņas jautājumiem, kopā nofotografēties. Pēc centra apskates Sonja Bišopa intervēja gan centra vadību, gan 
dažus centra iemītniekus, jo vāc materiālus grāmatai par Latvijas ļaudīm un to likteņiem. Dziedātājas mērķis ir izdot grāmatu, 
kurai pievienos speciāli sacerētas dziesmas kompaktdisku. No pārdošanas iegūtos līdzekļus Sonja Bishop plāno izmantot ģimeņu 
un krīzes centru atbalstam Latvijā.  
Sagaidot vasaras saulgriežus, mūsu īpašā pateicība par sadarbību un atbalstu iepriekšējā sasaukuma Rugāju 
novada domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei. 
     Vēlām dziesmotu Līgo vakaru visām novada Līgām un Jāņiem, visiem atsaucīgajiem novada iedzīvotājiem, bet 
Sandrai Kapteinei, Jānim Ločmelim , Anitai Evertei, Sanitai Čakānei, Daigai Morozai, Oļegam Aleksandrovam, 
Laurim Krēmeram, Valdim Blūmam, Aivaram Cibulim, Janīnai un Kristīnei Sergām, Anitai Gavarei, Svilānu 
ģimenei, Dzidrai Šmagrei, Annai Štekelei, Jeļenai Škaparei un  Dainim Dārzniekam  mūsu visskanīgais „Līgo, 
līgo!”  

LRAC Rasas Pērles 

Skolas ēku rotā freska 
Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle sadarbībā ar  biedrību 
„Piena Ceļš” studentu plenēra ietvaros Rugājus padarīja par vienu 
skaistu vietu bagātākus. Tika izpildīts izvirzītais mērķis- izveidot 
fresku uz vienas no Rugāju novada vidusskolas ārsienām. Freska ir 
mākslas darbs, kuru ar ūdenī izšķīdinātām krāsām glezno uz svaiga 
kaļķu apmetuma. Intensīva un radoša darba rezultātā mākslinieka 
un pedagoga Anatolija Zelča vadībā uz sienas tika atainotas 
vēsturiskas vietas un cilvēki, kas raksturo Rugājus. Mākslinieki 
iedvesmu smēlās Rugāju novada muzeja foto arhīvā. 
14. jūnijā notika svinīga freskas atklāšana un tagad to var aplūkot 
visi interesenti.                                                  
                                                             Teksts un foto: Santa Voiciša 

Noslēdzas Rugāju novada attīstības programmas 
1.redakcijas publiskā apspriešana 

 
No 29.aprīļa līdz 7.jūnijam Rugāju novadā norisinājās 
Attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1.redakcijas 
publiskā apspriešana. Skujetniekos, Benislavā un Rugājos 
6.jūnijā notika sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās 
iedzīvotāji varēja izteikt savu viedokli par šobrīd aktuālo un 
savu redzējumu turpmākajiem 7 gadiem.  
Viens no pašvaldības rīcības virzieniem ir uzņēmējdarbības 
vides attīstība, atbalstot esošos un veicinot jaunu uzņēmumu 
izveidi. Sanāksmes dalībnieki atzina, ka nepieciešams uzlabot 
valsts un pašvaldības ceļu stāvokli, lai atbalstītu esošos un 
topošos novada uzņēmējus. 
Lai novadā sekmīgi attīstītos tūrisma joma, nepieciešams 
papildināt esošo piedāvājumu ar jauniem apskates objektiem, 
jauniem pakalpojumiem, izveidot tūrisma maršrutus un dabas 
izziņas takas pa novada teritoriju. Stimulēt privāto iniciatīvu 
jaunu tūrisma objektu un pakalpojumu izveidošanai. 
Nepieciešams veicināt piemājas un zemnieku saimniecību kā 
apskates objektu pozicionēšanu ar tūristu līdzdarbošanos.  

Lai attīstītos mājražošana, nepieciešama vietējo produktu 
attīstības un konkurētspējas uzlabošana, mājražotāju tirdziņu 
popularizēšana.  
Kvalitatīvai izglītības, sporta un jaunatnes lietu attīstībai jāmeklē 
risinājumi izglītības programmu pilnveidei, jāveicina skolu 
sadarbība ar Jauniešu centriem.  
Turpmākajos gados jāpievērš uzmanība vides kvalitātes 
saglabāšanai un attīstībai, veicinot ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanu gan pašvaldības ēkām, gan privātmājām. Jādomā 
par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidi. Kaut gan 
novadā tiek nodrošināta atkritumu apsaimniekošana, 
nepieciešams veikt iedzīvotāju izglītošanu par atkritumu 
apsaimniekošanu.  
Jāmeklē risinājumi, lai sociālās palīdzības sniegšana risinātu 
sociālās problēmas novadā nevis cīnītos ar sekām. 
Pēc sniegto priekšlikumu apkopošanas tiks pieņemts domes 
lēmums par novada Attīstības programmas gala redakcijas 
nodošanu Latgales plānošanas reģionam. Paldies aktīvajiem 
novada iedzīvotājiem par izteikto viedokli! Tikai kopā mēs 
attīstām novadu!                          
                                                     Teritorijas plānotāja L.Kļaviņa 
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„Lobs ar lobu sazatyka” 
Sestdien, 8.jūnijā Rugāju novada Lazdukalna 

etnogrāfiskais ansamblis „Benislava” devās uz Līvāniem, 
kur notika XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētku ielīgošanas pasākums "Jōņa dīnu gaideidama". 
Pasākums sākās pie Līvānu novada kultūras centra, kur 
tika dziedātas dziesmas un teiktas uzrunas. Tad dalībnieki 
devās kopējā gājienā uz galveno pasākuma norises vietu, 
kur izskanēja folkloras koncerti, notika latgaliešu 
tradicionālo ēdienu degustācija, kā arī varēja apskatīt 
amatnieku radošo darbnīcu un Līvānu stikla fabrikas 
muzeju. Benislavas etnogrāfiskais ansamblis uzstājās 
1.zonā ar nosaukumu „Puškošonos sātu”, kur izdziedāja 
savu dziesmu programmu „Puķes mūžs un skaistums”. 
Mūsu etnogrāfiskā ansambļa dziesmu skanējums bija ļoti 
skaists un interesants, par ko klausītājiem bija liels prieks. 
Pasākuma izskaņā visi kolektīvi kopīgi nodziedāja dziesmu „Lobs ar lobu sazatyka”.  
                                                                                                       Sākusies pludmales volejbola sezona 

   Svētdien, 8. jūnijā, Rugājos norisinājās Rugāju novada čempionāta 
pludmales volejbolā pirmais posms. Sacensībās piedalījās 20 vīriešu 
komandas un viena „jauktā komanda”, un 3 sieviešu komandas. Šāds 
dalībnieku skaits ir viens no lielākajiem pēdējo gadu laikā. Pirmais posms 
bija aizraujošs un interesants, kā arī ilga no pulksten 10:30 līdz pulksten 
19:30, kas prasīja lielu izturību no spēlētājiem.Labākos rezultātus pirmajā 
posmā Rugājos vīriešu konkurencē uzrādīja un pirmo vietu ieguva pagājušā 
gada čempioni komanda „Team R”, otro vietu ieguva komanda „Čuu” un 
trešo vietu ieguva komanda „2A”. Sievietēm pirmo vietu ieguva komanda 
„Inga/Melnace”, otro vietu ieguva komanda „Vienreizējās’’ un trešo vietu 
ieguva „Dobrovoļska/Puļča’’. Nākamais Rugāju čempionāta posms      

norisināsies Rugāju novada Lazdukalnā 30. jūnijā.  
                                                                            Teksts un foto: Jānis Rakstiņš 
 Dalība Nordea minimaratonā 

2013.gada 18. maijā komandas „Mēs varam” jaunākie dalībnieki 
Agnese Sviklāne, Gabriels Brezinskis, Daniels Brezinskis un Loreta Sviklāne 
piedalījās Nordea minimaratonā bērniem. Tā ietvaros mazajiem sportistiem 
bija iespēja pārbaudīt spēkus, veiklību un attapību šķēršļu joslu pārvarēšanā, 
noskrienot īpaši veidotu 200 metrus garo maratona distanci. Visi veiksmīgi 
pievarējušie šo maratona distanci, saņēma īpašu medaļu un diplomu.  

Teksts un foto: Iveta Sviklāne 
Renāra Birkova pirmā svētā mise 

Priestera Renāra Birkova 
ordinācijas Sv. Mise notika 8. jūnijā,  Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē. Primīcijas Sv. 
Misi viņš svinēja 16. jūnijā  Bēržu Sv. Annas baznīcā,  Balvu novada Bērzpilī. 
Renārs Birkovs ir dzimis 1988. gadā. Viņa ģimene dzīvo Rugāju novadā, taču 
Renārs ir absolvējis Rīgas Katoļu ģimnāziju un Mazo semināru, kurā vidusskolēni 
varēja pārbaudīt savu aicinājumu un sagatavoties studijām Rīgas Garīgajā 
seminārā. Seminārā viņš iestājās 2007. gadā, norādot, ka priestera aicinājums viņš 
izjutis jau pie Pirmās Svētās komūnijas, bet pēc tam šī pārliecība stiprinājusies. 
Kopā ar viņu svēto misi celebrēja jaunā priestera kursa biedrs Ingmārs Zvirgzdiņš, 
Bērzpils draudzes prāvests Oļģerts Misjuns un priesteri Felikss Šnevels, Gaitis 
Dubults, Vjačeslavs Bogdanovs  un Rihards Rasnacis. Pēc primācijas 
dievkalpojuma jauno priesteri sveica  vecāki, vecvecāki, radinieki, Bērzpils 
draudzes locekļi un citi  svinīgā dievkalpojuma   dalībnieki, vēlot viņam Dieva 
svētību un aizgādību.  
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     Nordea Rīgas maratons 
  

19. maijā Rīgā norisinājās gada lielākais skriešanas pasākums 
Nordea Rīgas maratons, kas pulcēja vairāk kā 22 tūkstošus dalībnieku. 
Starp tiem bija arī komandas „Mēs varam” pārstāvji.  

Pirmā uz startu (kopā ar 4777 skrējējiem) 10 km distancei stājās 
Iveta Sviklāne un nedaudz vēlāk starts tika dots 5 km distances 
skrējējiem un nūjotājiem, kas kopskaitā bija 12 794, to vidū arī Jolanta 
Brezinska, Inese Brezinska un Daiga Brezinska. Izbaudot pasākuma 
pozitīvo atmosfēru, sportistes veiksmīgi finišēja un saņēma medaļas un 
ziedus.  

Teksts un foto: Iveta Sviklāne 
 

 „Plaukstas visiem kopā kļaujas, zināšanu pilnas 
saujas” 

(RNV logo sauklis) 
 

Jau otro gadu Rugāju novada vidusskolā mācību gada noslēgumā notiek 
Nomināciju pasākums. Arī šogad tika piešķirtas gan individuālas, gan 
kolektīvas nominācijas, kopumā tiks apbalvoti 49 nomināciju 
pretendenti, skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes pārstāvji vērtēja 
saņemtās pieteikuma vēstules un noskaidrojās labākie, radošākie, 
veiksmīgākie. Un šogad tie ir: 
Gada sirsnīgākais skolotājs - Margarita Lukstiņa; 
Gada gruntīgākais skolotājs - Emerita Maslovska; 
Gada enerģiskākais skolotājs - Astrīda Circene.  
Gada skolēns mācībās (pamatskolas posmā) - Eva Spriņģe, Deniss 
Daņilovs 
(pretendenti Dārta Stivriņa, Amanda Kočāne, Rihards Krilovs) 
Gada skolēns mācībās (vidusskolas posmā) - Gita Daukste 
(pretendenti Mārtiņš Štāls, Valts Vīcups, Guntis Mosāns) 
Gada klase mācībās – (pamatskolas posmā) 5. klase, 9. klase 
(vidusskolas posmā) 10. klase 
Gada progress - Virdžīnija Vīcupa 
( pretendenti Zandis Kadakovskis, Daira Janiša) 
Gada sportists - (pamatskolas posmā) Krišjānis Kočāns (vidusskolas 
posmā) Māra Štāle 
(pretendenti Dāvis Akmens, Kristaps Feldmanis, Edgars Krivišs) 
Gada kolektīvs - jauniešu deju kolektīvs (vad. A. Circene) 
(pretendenti 5. klase (audz. J. Ikstens), 10. klase (audz. V. Lancmane), 
skolēnu pašpārvalde (vad. E. Konivale))
Gada sabiedriski aktīvākais skolēns - Guntis Mosāns, Daira Janiša, 
Kristīne Jeromenoka 
(pretendenti Sintija Kaļva, Diāna Smoļaka, Laura Janiša, Elīna Loseva) 
Skolas vadības specbalva – Valtam Vīcupam par pašaizliedzīgu 
rīcību krīzes situācijā. 
 
Gada notikums – „Mazās skoliņas ” (bērnudārza) laukuma 
labiekārtošana 
(pretendenti „Skolas Popiela - 2013”, 11. klases uzvara „Skolas Popielā 
- 2013”, Sorosa fonda atbalstītais projekts „Mūsdienīga skola Rugāju 
novadā izaugsmei un konkurētspējai”) 
Skolai draudzīgākā ģimene – 
pirmsskolā – Līgas un Gata Cepurnieku ģimene; Evitas Sproģes un 
Gunta Garbacka ģimene; 
sākumskolā - Mairitas Romanovskas ģimene; 
pamatskolā – Tatjanas un Jāņa Kočānu ģimene; 

vidusskolā - Ilzes un Ilgoņa Janišu ģimene, Birutas 
un Andreja Paideru ģimene. 
Gada sadarbības partneris – Rugāju bibliotekāres 
Anita Magina un Evita Sproģe; 
Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļas 
mežzine Diāna Sietniece.  
Arī šogad skolēni un skolotāji mācību gada izskaņā 
saņēma diplomus, atzinības rakstus un arī pašvaldības 
sarūpētas pateicības balvas par sasniegumiem 
olimpiādēs, konkursos.  

Sirsnīgs paldies Rugāju novada vidusskolas 
skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem, 
skolēniem, Rugāju novada domes darbiniekiem, 
sadarbības partneriem - visiem un ikvienam par 
ieguldīto darbu, par sadarbību un skolas vārda 
popularizēšanu un godā turēšanu. Lai vasarā izdodas 
uzkrāt spēkus jaunam un ražīgam darba cēlienam!  

Rugāju novada vidusskolas direktore 
 Inese Feldmane 
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JAUKA BIJA JĀŅU DIENA 
PAR VISĀM DIENIŅĀM: 
LĪGO SAULE, LĪGO BITE, 

LĪGO VISA RADĪBIŅA. 
 

Priecīgus Līgo svētkus novada Līgām un 
Jāņiem! 

Saldenu alu, zeltainu sieru, klāt vēl jautru Līgo 
dziesmu visiem Rugāju novada ļaudīm! 

novēl Maruta Paidere un vēlētāju apvienība 
"ATBALSS" 

 
Pils iela 21, Alūksne, Alūksnes novadā, LV 4301 

tālruņi: 64381168, 26443798,  
e-pasts: aluksne@rpiva.lv 

Pieteikšanās studijām RPIVA Alūksnes filiālē  
no 8.jūlija līdz 16.augustam 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās: 
"Cilvēkresursu/Biroja administrēšana" ar 
specializācijas virzienu "Biroja 
administrators" vai „Personāla speciālists” 

nepilna 
laika 
klātiene 

2 gadi, 

3 
mēneši

"Komercdarbības organizācija" ar 
specializācijas virzienu "Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) speciālists" vai „Tirgzinības 
un tirdzniecības speciālists” 

nepilna 
laika 
klātiene 

2 gadi, 

3 
mēneši

„Darba aizsardzība”  nepilna 
laika 
klātiene 

2 gadi, 

3 
mēneši

 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programmā: 
"Skolotājs" - apakšprogramma "Pirmsskolas 
un sākumskolas skolotājs" 

nepilna 
laika 
klātiene 

4 gadi, 

3 
mēneši

„Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt 
vienu priekšmetu pamatskolā” 

nepilna 
laika 
klātiene 

4 gadi, 

3 
mēneši

„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” nepilna 
laika 
klātiene 

4 gadi 
3 
mēneši

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmā: 

„Organizācijas vadība”  

„Organizācijas vadība” (ar kvalifikāciju) 

nepilna 
laika 
klātiene 

1gads 
6 
mēneši 

2 gadi 
3 
mēneši

 

 

Rugājos atvērts SAULES VEIKALS 
14.jūnijā Rugāju centrā iedzīvotāji pulcējās uz jauna 
veikala atvēršanas svētkiem. Ierastā AIBES tīkla 
veikala telpās nu ir jauns veikals SAULES 
VEIKALS. Šis ir 63 atvērtais tīkla veikals. SAULES 
VEIKALĀ ir nopērkamas vairāk kā 5000 preces, kas 
pircējiem dod lielākas izvēles iespējas. Atklāšanas 
dienā veikalā rosība līdzinājās bišu stropam, ikviens 
vēlējās ielūkoties, novērtēt jauno veikalu. Dažubrīd 
veikalā bija tik garas rindas, ka grūti bija noticēt, ka 
neesam pilsētā. 
Visas dienas garumā pircēji varēja nodegustēt 
dažādas gardas ēdamlietas: konditorejas fabrikas 
Mõra produkciju, A/S “Laima ” jaunos saldumus, 
SIA „Lāči” maizi, Rēzeknes gaļas kombināta 
produkciju, A/S „Rīgas piena kombināts” 
krēmsierus, stiprinātos dzērienus un daudz ko citu 
garšīgu. Kā arī iepērkoties pie kases sagaidīja 
dažādas papildus pārsteiguma dāvaniņas no veikalā 
nopērkamās produkcijas.  

 
 

Santa Voiciša 
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Apveicam 
Varavīksnes košās krāsas 
Šodien katrā sirdī mīt, 
Jo pie mums tu atnākusi 
Esi, mazā, dvēselīt! 

Sirsnīgi sveicam 
 

Dzintru Kaļvu un Valdi Mickēviču meitiņu 
Elizabeti auklējot 

 
Rugāju novada dome 

Kultūras pasākumi 
 

22.jūnijā no pulksten 22:00 Rugāju parkā izlaiduma un 
Līgo svētku ielīgošanas Zaļumballe kopā ar grupu „ 
Ceļā „, ieeja brīva 
23. jūnijā no pulksten 17:00 Ladukalna pagasta 
„Saipetniekos” Līgo vakara pasākums ar tam 
raksturīgām dziesmām, dejām, rotaļām, atrakcijām un 
ugunskura aizdegšanu. 
23.jūnijā no pulksten 22 :00 Lazdukalna Saieta namā 
Līgo nakts balle, kopā ar grupu „Kontrasts”, ieeja brīva  
27. jūnijā no pulksten 18:30 Augustovas (Kapūnes) 
baznīcā Nemitīgās Palīdzības Dievmātes godināšanas 
svētki. Programmā: Garīgās mūzikas dziedājumi 
Dievmātes godam Rugāju jauktā kora sniegumā, Svētā 
Mise, kurā piedalīsies vairāki priesteri - Renārs 
Birkovs (jaunais priesteris dos savu svētību un piemiņas 
kartītes),Oļģerts Misjūns, Māris Laureckis, Jānis 
Kupčs, Fēlikss Šneveļs, Juris Kravalis. Notiks visu 
kopīga Dievmātes žēlastības izlūgšana un procesija. 
Rugāju novada dome nodrošinās transportu nokļūšanai 
uz šo pasākumu pa maršrutu Rugāji – Tikaiņi – 
Skujetnieki - Liepari – Beņislava – Kapūne, par laikiem 
sekot līdzi informācijai, interesēties novada domē. 
28. jūnijā no pulksten 22:00 Rugāju parkā Pēterdienas 
ielīgošanas Zaļumballe kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja no 
22:00 - 22:30 Ls 1,50, pēc  tam Ls 2, 00 
30. jūnijā  pulksten   13 : 00  Esiet aicināti Rugāju 
parkā uz kopīgu Rugāju novada  XXV Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XV Deju svētku  atklāšanas 
pasākumu , kura laikā notiks svinīga svētku karogu 
uzvilkšana mastā un ieskaņu koncerts 
1.jūlijā uz XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkiem dodas novada darba grupa un jauniešu 
deju kolektīvs 
2.jūlijā uz XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkiem dodas senioru tautu deju kolektīvs 
„Ezerrieksts” un deju kopa „Rugāji” 
3.jūlijā uz XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkiem dodas Rugāju jauktais koris 
5.jūlijā uz XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkiem dodas Benislavas etnogrāfiskais 
ansamblis 
19.jūlijā pulksten 20:00 Rugāju parkā uz Jaunības 
svētkiem aicināti 1995.gadā dzimušie Rugāju novada 
jaunieši 
19.jūlijā pulksten 22:00 Rugāju parkā Zaļumballe , 
kopā ar populāro grupu „Gints un es”, ieeja no 22:00 - 
22:30 Ls 2,00, pēc tam Ls 2,50 
20.jūlijā pulksten 15:00 Rugāju parkā uz Bērnības  
svētku svinībām aicināti 2008.gadā dzimušie Rugāju 
novada bērni. 

Vasaras svētki Rugāju pareizticīgo baznīcā 
23 jūnijā plkst. 16.00 
Lai jauka zāļu diena visu konfesiju ticīgiem! 

Labie vārdi 
Rugāju novada vidusskola un jauniešu deju 
kolektīva vadītāja saka PALDIES PAR ATSAUCĪBU, 
ATBALSTU UN IEGULDĪTO DARBU KOLEKTĪVA 
DALĪBNIEKU ĢIMENĒM- 

MARTAI GAILUMAI par atribūtu izgatavošanu 
dejām,  

ILZEI JANIŠAI, KRISTĪNEI DAUKSTEI, VIJAI 
CIRCENEI, VELGAI VĪCUPAI, MAIRITAI ŠTĀLEI 
par čaklu darbu tautu tērpu tapšanas procesā.  

 
Sirsnīgs paldies Rugāju bibliotekārēm Anitai un 
Evitai par jauki noorganizēto ekskursiju uz 
Skrīveru saldumu fabriku. Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas dalībnieki 


