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Būt stipriem, būt vienotiem… 
Rita Krēmere, 

novada domes priekšsēdētāja 

Lai arī daba šogad uz Ziemassvētkiem mūs nesteidzas vest 

pa balti sniegotām taciņām, un kupenām klātās eglītes 

pagaidām skatāmas vien apsveikuma kartītēs, gada baltāki 

svētki tomēr klauvē pie namdurvīm. Adventes vainagos 

vienu pēc otras iededzinot svecīšu liesmas, domājam par 

savu esību šajā pasaulē, pieklusinot darba steigu 

atskatāmies uz aizejošo gadu. 

Spītējot vēl neatnākušas ziemas pelēcībai, piektdienas 

pēcpusdienā balta un koša Rugājos iemirdzējās mūsu 

novada eglīte. Šādos brīžos, redzot bērnu patieso prieku un 

ticību brīnumam, sirdi piepilda gandarījums. Gandarījums 

par to, ka mēs, Rugāju novads esam, pastāvam. Ka, 

neraugoties ne uz skeptiķu prognozēm mazo novadu adresē, 

ne uz ekonomisko krīzi, tomēr spējam nodrošināt visas 

novada administratīvās funkcijas, uzturēt un attīstīt savas 

iestādes. Jā, mums ir pašiem savas skolas, savs aprūpes 

centrs, savi tautas nami un bibliotēkas, un mūsu bērni 

svētkos izrotā savas - Rugāju novada eglītes. 

 Ir gandarījums un lepnums par mūsu iestāžu vadītājiem un 

domes speciālistiem, kas ar atbildību veic savu darbu, kā 

arī par nevalstiskajām organizācijām, kas tāpat meklē un 

izmanto katru iespēju iegūt finansējumu dažādu projektu 

aktivitātēs. Šo cilvēku nesavtīgais darbs ir tas, kas ļāvis 

šogad vērt durvis Saietu namam Lazdukalnā, ar siltiem 

dzīvokļiem priecēt renovētās sociālās mājas iemītniekus 

Skujetniekos. Tas dod iespēju jebkuram apgūt vai papildināt 

savas amatu prasmes, izmantot jaunu aprīkojumu un 

mēbeles gan skolas kabinetos, gan Tautas namā un 

bibliotēkās. Tas ir reāls pienesums visas mūsu 

sabiedrības kopējam labumam, ko varam izmantot 

ikviens. Jā, šis, zināmā mērā, ir cīņas un iespēju 

laiks gan domājot katram par savas ģimenes, gan 

novada, gan valsts labklājību kopumā. Tādēļ jo 

īpašs gandarījums, ka esam varējuši dot 

līdzfinansējumu visiem jau veiktajiem un arī pašreiz 

realizācijā esošajiem projektiem, ka katrs 

pašvaldības budžeta ieguldītais lats atgriežas 

atpakaļ pie mums pašiem ar dubultu vērtību.  

Ar cieņu jāuzlūko tie cilvēki un ģimenes, kas arī 

ekonomiski grūtā laikā spēj uzturēt sevi, apgādāt un 

skolot savus bērnus, meklē un izmanto jebkuru 

iespēju pastrādāt, lai naudu varētu nopelnīt paši. 

Tie ir cilvēki, kas pazīst darba tikumu un māca to 

saviem bērniem. Šie cilvēki nepieprasa pabalstus no 

sabiedrības tad, kad viņu pašu rokas spēj strādāt. 

To arī novēlu nākamo gadu sagaidot gan katram no 

mums, gan novadam kopumā- būt stipriem, būt 

vienotiem un strādāt tā, lai nodrošinātu sevi un 

spētu stāvēt devēju pusē! 

Lai gaiši, miera pilni svētki ienāk mūsu sirdīs, mājās 

un ģimenēs! 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Rugāju novada Rugāju pagastā 
2011.gada 16.novembrī                                                                         
Nr.10/2011      
                 Grozījumi Rugāju novada domes 
2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.14/2010 

“Par pašvaldības nodevām Rugāju novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”  

12.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām”  
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta trešo daļu  

 
 Izdarīt Rugāju novada pašvaldības 2010.gada 

28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 “Par 
pašvaldības nodevām Rugāju novadā” (turpmāk tekstā – 
Noteikumi) šādus grozījumus:  

1. Noteikumu 3.1.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:  

“3.1. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās ir:  

3.1.1. Vienreizējās atļaujas izsniegšana tirdzniecībai 
publiskās vietās masu pasākumos: 

3.1.1.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem 
dzērieniem  - Ls 3.00, 

3.1.1.2. ar pārtikas precēm un alkoholiskajiem 
dzērieniem (izņemot mājās ražoto 
alkoholu) - Ls  10.00, 

3.1.1.3. ar rūpniecības un saimniecības precēm - Ls 
3.00, 

3.1.1.4. ar pašu ražoto produkciju – Ls 2.00. 

3.1.2. Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās 
vienai dienai: 

3.1.2.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem 
dzērieniem – Ls 1.00, 

3.1.2.2. ar pārtikas precēm un alkoholiskajiem 
dzērieniem (izņemot mājās ražoto 
alkoholu) – Ls 3.00, 

3.1.2.3. ar rūpniecības un saimniecības precēm Ls 
1.00, 

3.1.2.4. ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā) 
– Ls 1.00, 

3.1.2.5. ar pašu ražoto produkciju – Ls 0.50. 

3.1.3. Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās 
vienam gadam: 

3.1.3.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem 
dzērieniem – Ls 25.00, 

3.1.3.2. ar pārtikas precēm un alkoholiskajiem 
dzērieniem (izņemot mājās ražoto 
alkoholu)–Ls 130.00, 

3.1.3.3. ar rūpniecības un saimniecības precēm – Ls 35.00 , 

3.1.3.4. ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā) – Ls 
35.00 Ls. 

3.1.3.5. ar pašu ražoto produkciju – Ls 10.00.” 
2. Noteikumu 3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

„3.3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras 
tirgojas publiskās vietās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.” 

3. Papildināt Noteikumus ar 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“3.4. No nodevas par tirdzniecību publiskā vietā ar pašu ražoto 

produkciju ir atbrīvotas personas, kuras savu dzīvesvietu 
deklarējušas Rugāju novada administratīvajā teritorijā.” 

 
Paskaidrojuma raksts 

 Saistošajiem noteikumiem Nr.10/2011 
Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 28.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.14/2010 “Par pašvaldības nodevām 
Rugāju novadā” 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

2010.gada 28.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.14/2010 „Par pašvaldības 
nodevām Rugāju novadā” turpmāk – 
Saistošie noteikumi, veicami grozījumi, jo 
nepieciešams noteikt nodevas likmi par 
tirdzniecību publiskās vietās, paredzot 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vienai 
dienai, vienam gadam vai tirdzniecībai 
masu pasākumos. Līdz ar to nepieciešams 
izteikt Saistošo noteikumu 3.1. 
apakšpunktu jaunā redakcijā, grozīt 
Saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu un 
papildināt ar 3.4. apakšpunktu. 

2. Īss projekta 
satura izklāsts 

Saistošo noteikumu grozījumu projekts 
izstrādāts, lai noteiktu nodevas likmes par 
tirdzniecību publiskās vietās paredzot 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vienai 
dienai, vienam gadam vai tirdzniecībai 
masu pasākumos.  

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu 

 
nav 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uznēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

 
nav 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

 Par saistošo noteikumu piemērošanu var 
griezties Rugāju novada domē. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots 
www.rugaji.lv, pieejams Rugāju novada 
domē 
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Projekts "SPRĪDIS VESELĪBAI UN 
DZĪVOTPRIEKAM" Skujetniekos 

Maruta Paidere, projektu vadītāja 
Izmantojot iespēju 2011.gada martā Lazdukalna ģimeņu 
biedrība "Saulīte" izstrādāja un iesniedza divus projektus 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai(ELPLA) atklāta projektu iesniegumu 
konkursa pasākuma  "Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā" aktivitātē 5.1. un 5.2.
Šis projekts deva iespēju iegādāties trenažieru 
komplektu- velotrenažieris, skrejceliņš un magnētiskais 
trenažieris, frizētavai -  friziera krēslu, spoguli ar galdiņu 
un ratiņus piederumu novietošanai, šūšanas preču 
komplektu - šuvējas galds un šujmašīna, sadzīves 
priekšmeti - maizes krāsniņa, tējkanna, gludeklis, putekļu 
sūcējs un veļas automāts, kā arī biroja mēbeles centra 
aprīkošanai. Pēc projekta realizācijas iedzīvotāji var 
saņemt jaunus pakalpojumus un uzlabot jau esošos 
pakalpojumus. Centrā notiek kultūras aktivitātes un citas 
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes pēc interesēm 
dažādām grupām. Iedzīvotāji gūst labumu no šo 
aktivitāšu īstenošanas.Ir nodrošināta iespēja uz vietas 
saņemt veselības un sociālos pakalpojumus. Veselības un 
sociālo pakalpojumu centra aprīkošana Skujetnieku 
ciemā uz vietas ir jauninājums Rugāju novadā. 
Nodrošināsim veļas mazgāšanu uz vietas, duša, šuvējas 
un frizieres pakalpojumi pieejami pēc vajadzības jau visa 
gada garumā. Tā ir liela iespēja maznodrošinātajiem un 
visiem interesentiem izmantot pieejamos resursus.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 1814.58 latus, no 
kurām 10% novada domes līdzfinansējums. Liels paldies 
Rugāju novada domes deputātiem par līdzfinansējumu 
projektam. 

  
  

Foto: M. Paidere- Vivita un Ingus sacenšas galda spēlē. 

Projekts jauniešiem "NĀC UN DARBOJIES!"
 
Projekts tika iesniegts aktivitātē 5.2. Iekārtu ,tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu(tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības ,sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem. 
Ar projekta palīdzību papildinājām jauniešu centru ar jaunu 
aparatūru, galda spēļu komplektiem un datortehniku .Iegādāts 
lielformāta televizors, mūzikas centrs ,portatīvais dators un 
projektors, fotoaparāts-spoguļkamera. Dažādas galda spēles ,kā galda 
futbols un galda hokejs, spēle-Monopols ,daudzfunkcionāls spēļu 
galds ar 12 dažādām galda spēlēm uz tā. Centrā  pieejami jauni 
novusa un tenisa galdi.
Projekta rezultātā varam jauniešiem piedāvāt savādāku skatījumu uz 
jauniešu aktivitātēm :mūzikas klausīšanās stundas un dziedāšanas 
apmācības, izmantojot fonogrammas, iemācīties fotografēt, 
dokumentēt un veidot hronikas par novada dzīvi, izveidot ziņu listes 
par jauniešu darbību. Varēs organizēt jaunieši dažādas izstādes, 
diskusiju pēcpusdienas pēc dažādu TV pārraižu noskatīšanās. 
Organizēsim pieredzes apmaiņu un konkursus ar citu tuvējo pagastu 
jauniešiem. 
Piedaloties galda spēļu turnīros bērni un jaunieši attīsta prasmes, 
spējas un iemaņas sevis pilnveidošanā un pašapziņas celšanā. 
Projektā iegādātais aprīkojums nodrošinās ciema bērnu un jauniešu  
interešu centra "Kopā" ilgtspējīgu attīstību un darbību. Pateicoties 
projektam lauku bērni un jaunieši dažādos aktivitātes un pasākumus, 
attīstīs un popularizēs brīvā laika pavadīšanu.  
Projekta  īstenotājs: Lazdukalna ģimeņu biedrība "Saulīte".
Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 2603.04, no kurām  Rugāju 
novada domes 10% līdzfinansējums. Liels paldies novada domei par 
doto iespēju  un atbalstu projektam ar līdzfinansējumu.
Nāciet visi pie mums uz jauniešu centru "Kopā"!
 

Foto: V.Šmagre. Jaunieši diskutē ar centra vadītāju M.Paideri
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Foto: M.Paidere rotaļu laukums ar lapeni un slidkalniņu..  

doto iespēju iesaistīties projektā un piešķirtajiem 
līdzekļiem. 
Paldies Lazdukalna pārvaldei, Rugāju novada domei 
,iedzīvotājiem par atsaucību, līdzdalību rotaļu laukumu 
māju pagalmos labiekārtošanas darbā!  
Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi novada 
iedzīvotāji un novēlu arī turpmāk - Lai negurst rokas 
darbu darot un sirdīs nerimst radīšanas prieks! 

 
 Projekts "Mazo ""Rūķu" priekam!"

Projekta vadītāja Maruta Paidere 
                                                                              
Lazdukalna ģimeņu biedrība "Saulīte" šogad piedalījās 
Hipotēku bankas Klientu kluba "Mēs paši" rīkotajā projektu 
konkursā un īstenoja projektu Skujetniekos "Mazo" Rūķu'' 
priekam! " Projekts noslēdzās oktobra mēnesī. Realizējot šo 
projektu, ir sakopta teritorija un labiekārtota vide rotaļu 
laukumā "Labo darbu pietura" un daudzdzīvokļu māju 
pagalmos. Par projektā piešķirto naudu "Sapņu stūrīti" uzstādīta 
jauna lapenīte ar brūnu cepurīti un iegādāts skaists, dzeltens 
slidkalniņš mūsu mazajiem. Pašu spēkiem ir veikti vides 
labiekārtošanas darbi: salabotas un krāšņi nokrāsotas šūpoles, 
izgatavoti un uzstādīti 4 jauni soliņi un galdiņš,4 soliņi salaboti 
un nokrāsoti . Sakārtota smilšu kaste, noņemts pamats un 
atvesta jauna smilts. Projekts tika realizēts saskaņā ar darbības 
plānu un plānotajām aktivitātēm. Mūsu bērni un vecāki, 
jaunieši, kā arī iedzīvotāji aktīvi piedalījās projekta laikā un 
brīvprātīgajā darbā.No projekta īstenošanas guvušas labumu 
visas iedzīvotāju grupas, pirmkārt jau visi bērni ,kuriem ir 
ērtāka vide ,lai izmantotu rotaļu laukumu savām nodarbēm, 
vecākās paaudzes cilvēkiem ērta atpūtas vieta -lapenīte. Rotaļu 
laukums arī turpmāk tiks papildināts ar citiem elementiem. 
Laukumā darbosies radošās darbnīcas "Darīsim kopā" un citas 
brīvā laika aizpildīšanas iespējas. Paldies par atbalstu Hipotēku 
bankas Klientu kluba "Mēs paši" Balvu reģionālajai grupai par 

Reģistrēta jauna biedrība 
" MĒS PAŠI" 

 
    Šī gada 23.novembrī Uzņēmumu reģistrā 
ierakstītā  biedrība "Mēs paši" ar mērķi - veicināt  un 
attīstīt mūsdienīgu vidi un  sekmēt iedzīvotāju 
labklājību, izkopt latviešu tradīcijas un svinēt skaisti 
svētkus, jo lauki ir vide, kur vērts dzīvot." 
Iesaistīšanās dažādos projektos", kā uzskata 
biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Lesniece, "ir 
iespēja kā saglabāt lauku vidi, saprātīgi ieviešot arī 
mūsdienu iespējas, labiekārtot vietu, kur sanākt kopā 
,lai mācītos,pilnveidotos,radītu,sadarbotos.Lai būtu 
vieta, kur atgūt enerģiju un rast ierosmes, būt 
veiksmīgiem dzīvē ,darbā un sabiedrībā. Biedrība 
strādās pie tā, lai rosinātu mācīties, pilnveidoties un 
mēģinātu sevī atvērt tos burvju vārtiņus, pa kuriem 
var izpausties pašapziņa, personība, iekšējā brīvība 
un ieraudzīt fantastiskas iespējas, ko piedāvā dzīve 
laukos". Labie darbi un labdarības pasākumi, 
izstādes" Senās  prasmes meistaru skola", ko senči 
mācēja, ir jāturpina un vairāk jāpievēršas īstām 
lietām, jo  mēs latvieši esam ar to bagāti. Biedrība 
strādās, arī aicinot aktīvi šajā darbā iesaistīties lauku 
cilvēkus, ar vēlmi darboties un palīdzēt citiem un sev. 
Mums jāsaglabā šīs brīnumlietas un ikdienā jāpielieto. 
Apzināsim amatu meistarus savā apkārtnē un 
sekmēsim zināšanu nodošanu nākamām paaudzēm. 
Darbosimies kopā! 

Foto: M.Paidere, audēja  Ilze Lesniece ar savām noaustajām segām 
izstādē sieviešu konferencē. 

Ticējumi... 

       Ja cilvēks grib zināt savu nākotni, tad Ziemassvētku naktī 
jāapiet ap savu dzīvojamo ēku trīs reizes un pēc tam jāskatās 
logā, tur redzēs savu nākotni. 
     Dažādu ļaunumu novēršanai Ziemassvētku vakarā uz 
durvīm un sienām bija jāuzliek krusti, tad nenāca nedz 
slimības, nedz ļauni gari. 
     Lai būtu daudz naudas, tad Ziemassvētku vakarā melns 
kaķis jānes ap baznīcu.
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Lejam svecītes 
Santa Voiciša 

  Klusajā pirmssvētku laikā tik ļoti gribās ienest sirdīs 
un mājokļos vairāk siltuma un gaismas. Intuitīvi 
ilgojamies pēc dzīvās gaismas, ko sniedz sveces. Gan 
adventes vainagā dedzam sveces, gan vienkārši tāpat 
sev par prieku aizdedzam aromātiskās svecītes, kas 
piepilda istabu ar jauku aromātu. Ikvienam ir mājās 
svecītes, bet vai katrs no mums zina kā tās top?  
   Mazliet sniegotā sestdienā devāmies uz sveču 
liešanas meistarklassi projekta „Skreine” ietvaros 
Balvu mākslas skolas direktores Elitas Teilānes 
vadībā.  
Kā ievadlekciju noklausījāmies prezentāciju par 
svecēm, mazliet no sveču rašanās vēstures- sveces 
gaismu pazina jau 3 gadu tūkstotī p.m.ē. Sveces 
iedala- vaska, želejas, parafīna, stearīna, agrāk 
gatavoja arī tauku sveces. Iepazināmies ar sveču 
liešanas tehniku, smēlāmies idejas. Mūsdienās sveces 
vairāk kalpo noskaņas radīšanas, tās tiek gatavotas no 
dažādiem materiāliem, dažādu formu, krāsu un 
nozīmes. Bijām ieinteresēti un devāmies uz klasi, kur 
katliņos jau kusa bišu vasks un parafīns.  
    Vispirms apguvām sveču liešanu no bišu vaska, 
garo sveču liešana prasīja pacietību un apņēmību, jo 
tās tapa pakāpeniski pieaudzējot vasku slāni pa slānim 
- katram sanāca oriģināla svece. Tika lietas bišu vaska 
sveces mazākās un lielākās formiņas. Vaska sveces 
degot izdala patīkamu medus un propolisa aromātu un 
deg ilgāk kā parafīna sveces, kā arī stāvot ilgāku laiku 
kļūst arvien cietākas.  
   Nākošās tapa parafīna sveces. Ja bišu vaska sveces ir  
izlejamas tikai dzeltenā krāsā tad te nu izpaudās katra 
radošās dotības, tapa gan rozā, zaļas, dzeltenas, 
oranžas sveces, dažādu formu, gan lielas, gan mazas.  
Veidojām arī aromātiskās svecītes pievienojot rožu 
eļļu un izmēģinājām ar krāsām apzīmēt jau gatavas 
sveces. 
    Sveču liešana nav nemaz tik sarežģīta- 
nepieciešams ir parafīns vai vasks, dakts, krāsvielas un 
eļļas smaržai, dažādi dabas materiāli, pērlītes, 
gliemežvāki, lai padarītu svecīti interesantu un brīvs 
brīdis laika.     
Ikviens no mums aiznesa mājās pašdarinātas svecītes, 
kuru  liesmiņas sildīs mūs šajā svētku laikā.  
Gaišus un sirdssiltus svētkus Jūsu mājās! 
 

Dienās, kad Tu esi skumīgs, kad jūties tik nomākts, 

Tavs Eņģelis to zina 

Viņš maigi paņems Tevi savās rokās, 

Lai samīļotu Tevi un palīdzētu Tevi uzmundrināt. 

Tajās naktīs, kad Tu esi vientuļš un nav neviena pie kā griezties, 

Tavs Eņģelis to zina 

Viņš maigi ietīs Tevi savos spārnos, 

Lai mierinātu Tevi un atgādinātu, ka vienmēr būs Tev blakus. 

Un tais dienās, kad esi laimīgs un visas lietas kārtojas vienkārši lieliski, 

Tavs Eņģelis to zina 

 
Foto: 
S.Voiciša 
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Ekskursija uz Eiropas Parlamentu 
Vita Daukste, 12.klases skolniece 

 
Pirms diviem gadiem, kad es vēl mācījos 10.klasē, 

piedalījos „Andreja Eglīša Dzejas svētku” skatuves runas konkursā 
Balvos. Tā kā mans sniegums žūrijai patika, tad viņi deva man 
iespēju startēt 2010.gada 25.septembrī runas konkursa finālā, kurš 
notika Rīgā. Uzstāšanās Rīgas konkursā bija tik veiksmīga, ka es 
iekļuvu laureātu kārtā, kā arī ieguvu balvu- Eiropas Parlamenta 
deputāta Roberta Zīles apmaksātu 3 dienu ceļojumu uz Briseli. 
 Paldies jāsaka literatūras skolotājai Evijai Konivalei, kura 
sagatavoja mani Andreja Eglīša dzejas konkursam, jo tas deva tik 
brīnišķīgu un neaizmirstamu ceļojumu.  

 Kaut arī jau bija pagājuši divi gadi, ilgi gaidītais ceļojums 
notika šogad, no 6.- 8.decembrim. Pēc gandrīz 3 stundu ilga 
lidojuma ar lidmašīnu, beidzot nonācām Beļģijas galvaspilsētā- 
Briselē. Lidostā mūs sagaidīja Roberta Zīles palīdze Guna Zaķe-
Baltā, kura mūs laipni aizveda uz Eiropas Parlamentu. Tur mēs 
noklausījāmies EP apmeklējumu un semināru nodaļas vadītājas 
Lauras Zandersones sagatavoto prezentāciju par Eiropas 
Parlamenta darba kārtību, kurā uzzinājām ļoti daudz interesantas 
informācijas par EP darbu. Pēc tam tikāmies ar pašu LNNK/TB 
deputātu R.Zīli, kurš izrādīja lielo sēžu zāli un uzdāvināja mums 
nelielas dāvaniņas- Eiropas konservatīvo un reformistu grupas 
piezīmju blociņu, pildspalvu, somiņu u.c. lietas. Pēc Eiropas 
Parlamenta apmeklējuma mums bija brīvais laiks, kuru varējām 
izmantot, lai apskatītu Briseli naktī. Briseles ieliņas bija skaisti 
izdekorētas atbilstoši Ziemassvētku noskaņām. Mirguļojošas 
lampiņu virtenes un Ziemassvētku eglītes bija skaisti izrotātas un 
mirdzēja krāšņās rotās. Nākošajā dienā mums bija vēl vairāk laika, 
lai apskatītu Briseles skaistākos un ievērojamākos apskates 
objektus. Mums nebija gides, tāpēc ar kartes palīdzību varējām paši 
apskatīt Briseli. Ļoti grezna un skaista bija Sv.Gudulas katedrāle, 
pie kuras, kā par izbrīnu mums visiem, ziedēja narcises. Briseles 
Grand Palace (vēsturiskajā laukumā, kurš agrāk bija tirgus 
laukums), bija uzstādīta mazā Betlēme, taču pašā vakarā šajā 
laukumā notika gaismas izrādes. Protams, kas gan būtu bijis 
Briseles apmeklējums, bez bildes kopā ar mazo, slaveno- Čurājošo 

puisēnu (Manneken-Pis). Jāteic, ka mazais puisēns lika 
mazliet vilties savu izmēru dēļ- viņš bija apmēram kaķa 
lielumā. Beļģi ļoti lepojas ar saviem tradicionāliem 
ēdieniem- moules (mīdijas), kā arī viņi sevi uzskata par 
tiem, kuri izdomājuši French fries (frī kartupelīšus). Vēl 
viņi lepojas ar savām daudzajām alus šķirnēm, piemēram, 
Kriek un Gauze, kas ir alus šķirnes ar dažādu augļu garšu 
un ne tikai (ķiršu, persiku, citronu, zemeņu, aveņu un pat 
šokolādes alu! ) Briselē bija pat muzejs, kurā varēja 
apskatīt 206 alus šķirnes! Būdama Beļģijā, es nobaudīju 
beļģu vafeles (gaufeles), kuras atšķīrās no latviešu 
priekšstata par vafelēm- tās ir daudz biezākas, kā arī tiek 
ceptas ar dažādām garšvielām un tiek dekorētas ar šokolādi, 
putukrējumu un augļiem. Žēl, ka jau trešajā dienā mums 
nācās teikt -uz redzēšanos skaistajai Briselei, jo bija 
pienācis laiks doties mājās. 

Man ļoti patika ceļojums uz Briseli, un jūtos 
gandarīta par to, ka drīz atkal tur došos, jo, piedaloties 
vēstures konkursā ,,Es un brīvība”, balvā esmu saņēmusi 
braucienu uz Briseli.  

Foto: 
V.Daukstes 
personīgā 
arhīva, 
Eiropas 
parlamenta 
ēkā. 

Svētku egle Lazdukalnā. 
 Ligita Kalnēja 

 Neskatoties uz to, ka ziema šogad skopojas, un neapklāj 
laukus un mežus ar balto sniega sagšu, Ziemassvētki tomēr strauji 
tuvojas. Ar ticību labajam, gaišajam un Ziemassvētku baltajam 
brīnumam, 16. decembrī pie Lazdukalna saieta nama pulcējās 
mazi un lieli lazdukalnieši, lai piedalītos lielās svētku egles 
iedegšanā. Katrs varēja ņemt dalību svētku egles greznošanā, 
iekarot tās zaros paša sarūpētus rotājumus.  Padzirdējusi, ka 
Lazdukalnā tiks iedegta svētku egle no savām rūķu mājām  bija 
atsteigusies arī Rūķīte Sārtvaidzīte, cienastā līdzi nesot saldumus 
un smaržīgas piparkūkas. Pēc kopā nodziedātas dziesmas „Reiz 
mežā dzima eglīte” egle iedegās visā spožumā, kad egle bija 
iedegta Rūķīte Sārtvaidzīte posās atpakaļ uz rūķu mājām, 
aizbildinoties, ka te neesot sniega, bet mazie lazdukalnieši 
mēģināja pārliecināt viņu, lai nedodas projām, jo drīz būs svētki 
un viņi esot iemācījušies daudz dziesmas, dzejoļus un ludziņas. 
Mazā Ērika pat Rūķītei Sārtvaidzītei rādīja uz saieta nama jumtu 
un teica: „Ja tā labi ieskatās, tad uz jumta drusku sniegu var 

redzēt”. Tā nu bērnu pierunāta Rūķīte Sārtvaidzīte solījās 
būt ar bērniem arī svētkos. 
 Tagad saieta nama pagalmā gaiši deg svētku egle ar 
savām gaismiņām iespīdot katra lazdukalnieša sirdī, un 
darot gaišus Ziemassvētku gaidīšanas mirkļus. 
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„Rasas pērļu” Ziemassvētku vēstījums. 
 Santa Everte 

  
Rasas pērlēs Ziemassvētki tiek ļoti gaidīti. Kaut arī šogad 
visdrīzāk svētku rītā logos redzēsim nevis leduspuķes, bet 
mirdzošas rasas pērlītes, nenoskumsim, jo zinām, ka šogad 
esam labi pastrādājuši un dāvanas noteikti būs! Tas, ko gribam 
vēl līdz svētkiem paspēt – atskatīties uz pagājušā gada 
veiksmēm un neveiksmēm un saprast, kas jādara citādāk, lai 
mūsu mājās būtu vēl labāk un mierīgāk, uzsist viens otram uz 
pleca, ieskatīties acīs un, neskatoties ne uz ko, pateikt – 
priecājos, ka esam satikušies! 
 Pateicoties Gunitas un Ingus uzņēmībai, visu pagājušo 
gadu „Rasas pērļu” ikdienu interesantāku darīja projekta 
„STOPKRĀNS vardarbībai” aktivitātes, kuru ietvaros tika 
papildināts arī sporta inventārs gan ar mazajiem velosipēdiem 
un ķiverēm, gan bumbām un citām brīvajam laikam 
piemērotām lietām.  
 Visa gada garumā RP komandu papildināja „Jauniešu 
darba prakses” dalībnieki-Ēriks, Gita, Līva, Līga un Mairita, 
pie kuriem gada laikā ļoti pierasts, kuri bijuši neatsverams 
palīgs sociālajiem audzinātājiem, RP bērnus mīļojot un 
auklējot. Ēriks „Rasas pērļu” mājaslapā paspējis izveidot arī 
vietni FORUMS, kur visi bijušie un esošie RP iemītnieki tiek 
aicināti ieskatīties, lai padalītos ar to, kā viņiem klājas pēc tam, 
kad atgriežas savās vecajās vai jaunajās mājās.  
 Sociālie audzinātāji-Līga, Jana, Inese, Lūcija, Marina, 
Sarmīte, Ingus, Nauris, Elmārs, kuri bērniem uz laiku ir mīļās 
mammas un tēti, visa gada garumā ir rūpējušies par to, lai 
bērnu ikdiena būtu sakārtota un interesanta. Esam piedzīvojuši 
gan netradicionālas modes skates, gan Talantu šovus, gan 
tradicionālo svētku svinības, kuros bērni atklāj pārsteidzošus 
talantus gan pieaugušajiem, gan paši sev. Visa gada garumā 
audzinātāji kopā ar bērniem ir rūpējušies par to, lai RP arī 
garām braucējiem vēstītu par to, kādus svētkus svinam vai 
gaidām. Arī šobrīd sniega bumbas logos palīdz mums visiem 
sajust svētku baltumu, ko daba šogad nedāvā. 
 Visi „Rasas pērļu” ciemiņi, kuri šogad viesojušies pie 
mums, gan ASV fonda „Bērni pirmajā vietā” pārstāvji, gan 
Kanādas vēstnieks Latvijā, gan mūsu draugs Inta Beyeler no 
Francijas, „Māras centra” komanda no Rīgas, saņēmuši 
simboliskas dāvaniņas vai apsveikumus no mūsu bērniem, ko 
viņi gatavojuši kopā ar sociālajiem audzinātājiem. 
 Konsultāciju daļas speciālisti – Sandra, Gunta, Aloida, 
Anda, Gunita, Santa, rūpējušās par to, lai sociālās 
rehabilitācijas process kļūst pilnīgāks un bērnu interesēm 
atbilstošāks un lai mūsu sadarbības partneri arvien labāk izprot 
mūsu darba specifiku un palīdzību, ko varam vai nevaram 
piedāvāt. Tikusi organizēta Atvērto durvju diena speciālistiem, 
ar kuriem jau sadarbojamies, aicināti ciemos policijas 
darbinieki no Rēzeknes un Balviem. Ņemta dalība 
Nodibinājuma Centrs „Dardedze” organizētajās konferencēs, 
projektos, kampaņās un apmācībās, kur ne tikai gūtas jaunas 
zināšanas, bet ir bijusi iespēja arī dalīties pieredzē ar kolēģiem 
no līdzīgiem atbalsta/krīžu centriem visā Latvijā. 
 RP no citiem līdzīgiem centriem Latvija atšķiras ar to, 
ka mums ir savs dārzs. Kopš šī gada pavasara arī siltumnīca un 
arvien košākas puķudobes. Tas nozīme arī to, ka „Rasas pērļu” 

iemītniekiem un darbiniekiem nav iespējams izvairīties no 
dārza sēšanas un novākšanas talkām, no apkārtnes sakopšanas 
talkām. To visi arī darām, jo zinām, ka pēc labi padarīta darba 
mūsu saimniecības daļas vadītāja un medmāsiņa Sanita, ko 
bērni mīļi dēvē par „medusmāsiņu”, kopā ar saviem palīgiem 
Anitu, Ingu, Inesi, Edgaru, Daci, Svetlanu, vienmēr mums un 
mūsu viesiem sagādās gardas pusdienas tīrās un kārtīgās telpās. 
 Mūsu direktore Ilze un grāmatvede Olga rūpīgi 
sekojušas līdzi tam, lai mums vienmēr visa pietiktu. Direktore 
gada nogalē ir panākusi to, ka Latgales reģionālais atbalsta 
centrs „Rasas pērles” ir saņēmis sabiedriskā labuma 
organizācijas statusu. Tā kā mums ir draugi, kuri labprāt kaut 
ko ziedo, priecājamies, ka tagad mūsu labvēļiem būs iespēja 
saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus. 
 Šī gada laikā arvien vairāk esam pārliecinājušies par to, 
ka situācijās, kad nepalīdz nekas cits, var palīdzet tikai 
mīlestība. Mīlestība pret bērniem, mīlestība pret to, ko darām 
un mīlestība vienam pret otru. Īsta mīlestība neliek rīkoties 
nepareizi! Novēlam ikvienam peldēties Mīlestības okeānā un 
uzkāpt Mīlestības Everestā!  
Mīlestības pilnus svētkus un visu nākošo 2012. gadu!   
       
     
Visiem novadniekiem sirsnīga pateicība par sapratni 
un atbalstu! Visa gada garumā mūsu draugi ir bijuši Rita 
Krēmere, Sandra Kapteine, Anita Everte, Jānis 
Ločmelis, Lauris Krēmers, Valdis Blūms, Oļegs 
Aleksandrovs, Romāns Romanovskis, Daina Tutiņa, 
Gunta Grigāne, Anita Gavare, Aivars Cibulis, Rugāju 
novada vidusskola, Eglaines pamatskola, Rugāju aptieka 
„Jumis”, Irēna un Juris Svilāni, Sandra Paidere, 
Jolanta Brezinska, Janīna Serga, Ināra un Jāzeps 
Indriki, Ieva Koškina, Skaidrīte Garā, Ļubova Silkāne, 
Roberts Božs, Iveta Švekere, Vija Berne, Līga Liede, 
Guna Leišavniece, Vineta Jākobsone, Velta Adelča, 
Irina Jegorčenko, Inese Lazdiņa, Zane Stikiņa, Sanita 
Kukurāne, Velta Kravale, Zinaida Feldmane, Guntis 
Zaharāns, Anna Seikstule, Bernadeta Petrova, Vineta 
Kukurāne, Anna un Ivans Nikolajevi, Skaidrīte Puļča, 
Svetlana Puka, Maija Vidomska, Jānis Lesnieks, 
Neatkarība Balt, Saipetnieku saimnieki. 

 



„Kurmenīte”’12.2011_________________________________________________________Skolas ziņas 

© 2011,Rugāju novada izdevums                                                                                                                                                             -9-          

no 1.kl. līdz 12.klasei. Tirgū arī notika visādas jautras 
izdarības, jo tirgus policija likuma ietvaros aizturēja 
Čigānieti, kura ,,galīgi nejauši” kādam bija kaut ko paņēmusi.  
Lai tirgus noritētu jautrāk, to interesantāku darīja arī kāds 
Peļu pāris, kurš bija pagrabā iemaldījies  no skolotājas 
Natālijas Garās dramatiskā kolektīva. Savukārt mazie dejotāji 
Astrīdas Circenes vadībā dejoja deju, kurā bija skaidri attēlots 
, ka viņiem ir vesels dālderis, ar ko iepirkties tirgū. 
     Uz skatuves tirgotājus un pircējus priecēja skolotājas 
Sanitas Ciukores un Vides ministres Kristīnes Sergas 
veidotās latviskās instalācijas: tautiskās segas un dvieļi, 
grozi un rudens veltes. Instalācijām materiālus palīdzēja 
sagādāt skolotājas : Vija Aleksejeva, Velta Učelniece, 
Anita Stalidzāne, Iveta Arelkeviča. Paldies arī citiem 
skolēniem un atsaucīgajai Skolēnu Pašpārvaldei, kas 
piedalījās Mārtiņdienas tirgus iekārtošanā un 
noformēšanā.  
 Starp citu, pēc Ziemassvētkiem atkal var doties ķekatu 
gājienos...Tātad, uz tikšanos!  

Mārtiņdienas masku gājiens, kas noslēdzas ar 
tirgu. 

Latviešu valodas skolotāja Evija Konivale 
 
Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas 
iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu Arī par laika 
vērojumiem Mārtiņdienā stāsta daudzi ticējumi. Piemēram, ja 
Mārtiņos sniegs uz jumtiem, būs gara ziema. Ja Mārtiņdiena 
ir miglaina, tad ziema būs silta. 
 Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža ir maskotie gājieni, 
kuri turpinājās līdz pat Ziemsvētkiem un beidzās Meteņos. 
   Parasti Mārtiņdienā Rugāju novada vidusskolā maskās 
ģērbās pirmskolas grupiņu bērni un sākumskolas skolēni. Arī 
šogad mazie ķekatnieki kopā ar savām audzinātājām un 
mūzikas skolotājām ar savām Mārtiņdienas dziesmām un 
dejām un teatrālajām izdarībām pieskandināja visu mazās 
skolas korpusu. Savukārt lielajā skolā Mārtiņdienu organizēja 
Latviešu valodas MK, kurā darbojas skolas latviešu valodas 
skolotājas Inese Feldmane, Sanita Ciukore, Evija Konivale. 
Skolēnu pašpārvalde prezidentes Ineses Grigānes vadībā 
nolēma atgādināt skolēniem masku gājienu tradīcijas. Tā 
Skolēnu pašpārvalde pārģērbās par tautu meitām un puišiem, 
kā arī veidoja interesantas maskas. Masku gājienā izgāja 
šādas skolēnu veidotas maskas-Lācis, Dzērve, Garā Sieva, 
Vāvere, Velns, Nāve, Čigānu paps un Vecā čigāniete, čigānu 
bērni, Gailis, Žagaru buntes, Ragana un pats Mārtiņš-labs 
vīriņš. Masku gājienu vadīja Saimniece-skolas direktore 
Inese Feldmane un viņai palīdzēja veca, rūdīta čigāniete –
Evija Konivale. Ar akordeonu Gaiļa maskā ķekatniekus 
pavadīja 12.klases skolniece-Kristīne Serga.  Masku gājiens, 
dziedot Mārtiņdienas dziesmas, izstaigāja katru klasi, 
atgādinot skolēniem latviešu tradīcijas, jautājot ticējumus, 
minot mīklas un noperot sliņkus. Savukārt čigānu ģimene 
neuzmanīgākajiem kaut ko nočiepa.  
Masku gājiens apmeklēja arī citas iestādes-savus kaimiņus-
novada domi, saieta nama kolektīvu, sporta namu. Tika 
dziedāts, zīlēts, cienastā nesti zirņi, speķa rauši, āboli un 
simboliski cukurgaiļi. Pēc gājiena Saimniece un Čigāniete 
devās uz tirgu, kurā šogad tirgotāju un pircēju bija krietni 
vairāk kā citus gadus. Patīkami, ka tirgojās visas klases, sākot 

Foto: no E .Konivales personīgā arhīva. Mārtiņdienas masku 
gājiens. 
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,,Ko, Latvija, Tev varu dot?” 
 
Cik gan daudz skaistāka būtu mūsu zeme, skanīgāka latviešu 
valoda, vienotāka un stiprāka tauta, ja mēs katrs sev uzdotu šo 
jautājumu: ko labu es varu izdarīt Latvijai? 
        Latviešu valodas aģentūra, turpinot iesākto tradīciju-katru 
gadu izdod skolēnu konkursu labāko darbu krājumu. Aicinot 
jauno paaudzi būt līdzatbildīgiem par savu zemi un tautu, 
Latviešu valodas aģentūra 2010.gada Eiropas Valodu dienā 
izsludināja konkursus Latvijas skolu jaunatnei: 1.-4.klašu 
skolēni tika aicināti piedalīties zīmējumu konkursā ,,Mazs bij 
tēva novadiņš”, bet 5.-12.klašu skolēni-literāro darbu konkursā 
,,Ko, Latvija, Tev varu dot?”  
   Rugāju novada vidusskolas latviešu valodas skolotāja Evija 
Konivale rosināja skolēnus rakstīt radošās esejas, bet visas 
sākumskolas skolotājas aicināja skolēnus zīmēt zīmējumus par 
savu novadu. Uzzīmētie zīmējumi jau pagājušajā mācību gadā 
tika izkārtoti skaistā skolas izstādē. Labākos zīmējumus 
skolotājas nosūtīja konkursam. Tāpat arī interesantākās, 
oriģinālākās esejas tika nosūtītas konkursam vērtēšanai. 
Atzīmējot Latvijas Valsts 93.dzimšanas dienu, Latviešu valodas 
aģentūra laida klajā grāmatu ,,Ko, Latvija, Tev varu dot?”, kurā 
apkopoti 2010.gada konkursa labākie skolēnu literāro darbu 
fragmenti un zīmējumi. Liels bija mūsu pārsteigums un 
gandarījums, ka grāmatā starp labākajiem Latvijas skolēnu 
radošajiem darbiem un zīmējumiem ir nopublicēti arī Rugāju 
novada skolēnu darbi un literāro darbu fragmenti. 
Skolotājas Agita Kukurāne un Evija Konivale priecājas, ka 
vismaz daži no viņu audzēkņu iesniegtajiem darbiem ir guvuši 
žūrijas atzinību un ievērību, tādējādi tiekot nopublicēti grāmatā. 
Latviešu valodas aģentūra un tās vadītājs J.Valdmanis katrai 
nopublicētā darba autorei 18.novembra Valsts svētkos 
personīgi nosūtīja grāmatu ar pievienotu pateicības vēstuli ar 

šādu tekstu :,,Pateicoties par līdzdalību šī krājuma tapšanā, ar 
prieku Jums nosūtām grāmatas ,,Ko, Latvija, Tev varu dot?” 
autoreksemplāru.  Šādu ievērojamu sava darba novērtējumu 
saņēma 4.klases skolniece Dārta Stivriņa par savu 
zīmējumu (sk.A.Kukurāne), 9.klases skolnieces Diāna 
Smoļaka un Gita Daukste, 12.klases skolnieces Vita 
Daukste, Alise Feldmane, Ilona Supe par radošajām esejām 
(sk.E.Konivale) 
     ,,Savu Latviju es redzu ikvienā no mums. Latvija klauvē pie 
mūsu sirdīm un jautā pēc palīdzības un padoma. Veidojot sevi, 
mēs veidojam arī Latviju-Tavu un manu sapņu zemi, mūsu 
Dieva zemīti”, raksta 12.klases skolniece Ilona Supe izdotajā 
radošo darbu grāmatā.  
  

Rugāju novada vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja 

Evija Konivale 

Braucam uz muzeju mācīties! 
2. klases audzinātāja Astrīda Circene

Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē novembrī notika 
vairākas Latvijai veltītas  izstādes un nodarbības.  
        23. novembrī  Rugāju novada vidusskolas 2. un 4. klases 
skolēni devās  uz Rēzekni,  lai darbotos muzejpedagoģiskā 
programmā „Rudens raksti” . 
       Muzejā skolēni varēja skatīt izstādi „Rudens -2011”, 
kurā piedalās 56 Latgales mākslinieki. Kopā ar muzeja 
mākslinieci bērni ne tikai skatījās 80 glezniecības, grafikas, 
tēlniecības un tekstila darbus. Katrs skolēns saņēma 
uzdevumu- pēc dotā apraksta vajadzēja atrast savu gleznu un 
par to arī pastāstīt. Iepazīt mākslas darbu stilus, tehnikas un 
mākslinieku rokrakstus palīdzēja arī studentes – topošās 
mākslinieces. Nodarbības beigās visi labprāt iejutās 
mākslinieka lomā un brīnišķīgo izstādi mēs varējām 
papildināt arī ar Rugāju jauno mākslinieku darbiņiem.  
                 Interesanta bija  nodarbība  „Viss par pienu”. 
Klausījāmies pļavas skaņas un  bija iespēja iejusties ganiņa 
lomā.. Bērni nosauca savu gotiņu vārdus un tie palika 
ierakstīti muzeja materiālos. Skolēni iepazina un apskatīja 
etnogrāfiskos saimniecības traukus, kādus lietoja 20. gs 
sākumā gatavojot dažādus piena produktus.  Visi kopā  

Foto: I.Ločmele, Skolēni uzmanīgi klausās muzejpedagoģes 
stāstījumu.                                             Turpinājums 11.lpp 

aizrautīgi spēlējot iemācījāmies interesantu rotaļu „Kurš ātrāk 
nokļūs Rīgā”.  
    Pēc čaklas darbošanās bērni cienājās ar konfektēm ,kā arī 
varēja aplūkot  konfektes „Gotiņa” vairāk nekā 300 dažādas 
krāsainas etiķetes no privātkolekcijas. 
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     Turpinājums no 10. lpp. 
Pēc ekskursijas patīkami bija  saņemt 
elektroniskajā pastā vēstulīti no muzeja 
darbinieces-  „Paldies par apmeklējumu- 
erudīti un pieklājīgi bērni!” 
      Apciemojām un vērojām arī dzīvniekus 
akvaterārijā  Rēzeknes 2. vidusskolā. 
Katra mācību ekskursija papildina skolēnu 
zināšanas un paplašina redzesloku. 
                                         

Foto: I.Ločmele, Samanta pielaiko ganiņa kreklu 
nodarbībā „Viss par pienu” 

Neparastā diena 2. klasē 
2. kl. audzinātāja Astrīda Circene   

      Jauka, interesanta un darbīga šogad bija Mārtiņdiena, 10 novembris,  2. klasē. 
Skolēnu vecāki tika aicināti visu dienu pavadīt skolā un mācīties  kopā ar bērniem. 
Aicinājumam atsaucās vairāki vecāki, tāpēc iecerētais darbs noritēja ļoti veiksmīgi. 
Skolēni tika sadalīti grupās, katrā grupā darbojās arī vecāki. Dienas laikā visiem 
kopā čakli strādājot, tika izdotas  klases avīzītes.  
    Tajās iekļautas aktuālas tēmas. Bērni rakstīja un zīmēja veltījumus Latvijai 
dzimšanas dienā. Izrotājot avīzes lappuses, apguva etnogrāfiskās rakstu zīmes. 
Sacerēja dzejoļus.  Rakstīja tautas dziesmas  un ticējumus  par Mārtiņdienu. Viena 
lappusīte veltīta augļiem, dārzeņiem, protams,  arī mūsu skolas auglim – ābolam. 
    Patīkams pārsteigums bija 4. klases ķekatnieku ierašanās. Paldies skolotājai 
Agitai un jautrajiem Mārtiņbērniem 
    Pēc avīzes izdošanas atlika laiks mīklu minēšanai, teksta uzdevumu izdomāšanai 
un risināšanai. Bērni atzina, ka šī diena viņiem patika un vēl tādu gribētu. Arī 
vecāki atzinīgi izteicās par iespēju darboties kopā ar bērniem. 
  . Vecāki varēja pusdienot skolas ēdnīcā  un novērtēt saimnieču veikumu. 
Pēcpusdienā visi kopā devāmies uz lielo Mārtiņdienas tirgu.  
    Radoši  kopā ar bērniem visu dienu  darbojās Daina Gavare, Sarmīte Zelča, 
Mairita Romanovska, Ilona Bondare, Sanita Studere, Hanna Lietuviete, Elmārs 
Garais. Sagaidīt Mārtiņbērnus un kopā dancojot un rotaļājoties izdzīt blēņas 
palīdzēja  Iveta Arelkeviča un Inese Lazdiņa – Uzulniece. Fotogrāfa pienākumus 
veica Inita Koļcova. 
   Sirsnīgi pateicos vecākiem par atsaucību! Lai gaiši un priecīgi ir Ziemassvētki 
ģimenēs! Lai nākošgad mums visiem kopā izdodas paveikt daudz labu darbu!  

 
Foto: 

I.Koļcova. 
Vecāki 

kopā ar 
bērniem 

veido 
klases 
avīzi. 

Skolēni Rugāju aprūpes centrā 
Agita Kukurāne 

Laikam jau nav mūsu apkārtnē cilvēka, kas nezinātu, kur 
atrodas Rugāju aprūpes centrs- vieta, kur vietējiem ļaudīm 
vadīt savas vecumdienas, būt aprūpētiem tepat, savā 
novadā. Ikdienā, braucot garām baltajai ēkai lielceļa malā, 
noteikti iedomājamies par ļaudīm, kas šeit mīt. 
    Arī mēs, Rugāju novada vidusskolas skolēni šajā namā 
labprāt viesojamies. Oktobra vidū- labo darbu nedēļā 4. 
klases skolēni nopietni gatavojās aprūpes centra 
apmeklējumam. Bērni bija patiesi ieinteresēti apciemot 
sirmgalvjus un labi atcerējās iepriekšējo viesošanās reizi. 
Mani kā klases audzinātāju patiesi iepriecināja bērnu un 
viņu ģimeņu atsaucība. Pat darbos aizņemtie vecāki atrada 
laiku lai kopā ar bērniem uzceptu saldus cienastus 
ciemakukulim. Kopā ar bērniem atkārtojām dziesmas, 
dzejoļus un- bijām gatavi doties ciemos. 
     Pēcpusdiena izvērtās emocionāli ļoti jauka. Bērni 
sirmgalvjiem stāstīja par sevi, savām ģimenēm, skaitīja 
dzejoļus. Kopā dzērām tēju, ēdām pīrāgus un dziedājām 
dziesmas. „Zīdi, zīdi rudzu vorpa”, „Kur tu teci”, vai „Bēdu 
manu lielu bēdu” kopīgā dziedāšanā atraisīja ne vienu vien 
centra iemītnieku un pelēkā rudens diena kļuva daudz 
gaišāka. Šinī brīdī sapratu to, ko teic arī aprūpes centra 
darbinieces- mūsu sirmgalvji vēlas un ir pelnījuši šos kopā 
būšanas mirkļus. Šo vienkāršo parunāšanos. Tā ir saikne ar 
pasauli, jo ar sirsnību ciemos atnākušais cilvēks ir 
daudzkārt vērtīgākas par krāsaino televizora aci centra  

atpūtas istabā. 
  Jauno gadu aprūpes centra iemītniekiem ieskandinās mūzikas 
skolas Rugāju filiāles audzēkņi, solisti un bērnu ansambļi. 
Skolotājas V. Smoļaka un I. Sleža ik gadus kopā ar audzēkņiem 
sniedz šeit koncertus. Šādos brīžos valda pozitīvas emocijas un 
netraucē gadu starpība. 
   Viesojoties aprūpes centrā izjutu arī to, kā sirmgalvji interesējas 
par to kas notiek novadā, kā dzīvo viņiem pazīstamie ļaudis, kuri, 
varbūt, nav redzēti nu jau gadiem. Tādēļ patlaban, ziemas laikā, 
kad lauku darbi pieklusuši, gribu rosināt novada ļaudis- 
nebrauciet namam garām! Ne vienam vien no mums tur mīt 
pazīstami sirmgalvji- kāds kaimiņš, paziņa vai pat attāls 
radinieks. Piestājiet, ieejiet paciemoties! Tas prasa tikai nedaudz 
laika, bet ieguvēji un tikšanās prieka bagātināti būsiet abpusēji. 
Un šī emocija nemaksā neko, jo tā nav ne naudā ne mantā 
izsakāma- tādēļ, jo vērtīgāka. Īpaši šajā- Ziemsvētku laikā. 
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      Psalmu dziedājumi. 
Inese Kočāne 

   Katoļticīgajiem 1.novembris ir Visu svēto diena, bet 2. 
novembris - Dvēseļu diena. Šajā laikā gadsimtu gaitā 
ticīgie piemin un lūdzas par saviem mūžībā 
aizgājušajiem tuviniekiem baznīcās, kapsētās, pie 
krustiem un arī ģimenēs. Tiek dziedāti psalmi, skaitītas 
lūgšanas, dziedātas garīgās dziesmas. Šī tradīcija 
Latgalē ir sena un tikusi piekopta padomju gados un to 
kopj arī tagad. Psalmu dziedāšana notiek arī ārpus 
baznīcas. 
   Tikaiņu bibliotēkā jau vairākus gadus pēc kārtas 
vietējās sievas pulcējas uz psalmu dziedāšanu par 
mirušajiem tuviniekiem. Šogad 23.novembrī uz kopīgu 
dziedāšanu bija sanākušas 10 dziedātājas no Tikaiņiem 
un apkārtnes. Jau vairākus gadus psalmu dziedāšanā 
piedalās Zelča Anna, Puste Helēna, Voiciša Lidija, 
Smoļaka Lucija, Stikiņa Nellija, Puļča Zane. Šogad 
dziedātājām piepulcējās arī Štāle Anastasija, Pulča 
Skaidrīte un Prole Biruta. Kā jau ierasts, dziedājumus 
vadīja Zane. Viņa saļmu dziedāšanu mācījusies no savas 
mammas.  
   Psalmu dziedāšana ir mūsu vietējās kultūras 
mantojums, un ir svarīgi to izzināt, popularizēt un tālāk 
nodot jaunākai paaudzei, lai sekmētu šīs tradīcijas 
saglabāšanu. 

Foto: I.Kočāne, Psalmu dziedātājas Tikaiņu bibliotēkā. 

Darba piedāvājumi 
 

Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde izsludina konkursu uz šādiem 
vakantiem amatiem: 
1. Administratīvā dienesta jurista amatiem (divas vakances). 

Amata pienākumu pildīšanai nepieciešama profesionālā 
augstākā izglītība tiesību zinātnes tematiskajā jomā. 
Nepieciešama pieredze - pēdējos piecos gados nostrādātiem 
vismaz trīs gadiem juridiskā jomā. Darba vietas adrese 
Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā. 

2. Nodrošinājuma dienesta speciālista amatu. Amata pienākumu 
pildīšanai nepieciešama profesionālā vidējā izglītība, vēlama 
tehniskā izglītība (specialitāte – automehāniķis). Obligāta B 
autovadītāja kategorija un vēlama D autovadītāja kategorija. 
Iemaņas darbā ar riepu balansēšanas iekārtām, metināšanas 
agregātiem un iemaņas automašīnu remontēšanā. Nepieciešama 
pieredze – pēdējos trijos gados nostrādātiem vismaz diviem 
gadiem attiecīgajā darbā. Darba vietas adrese Garnizona ielā 
19, Viļakā, Viļakas novadā. 

3. Bērziņu robežapsardzības nodaļas remontatslēdznieka amats. 
Vēlama motorzāģa un krūmgrieža operatora apliecība, apkures 
sistēmu speciālista apliecība un santehniķa darba iemaņas. 
Darba vietas adrese Bērziņi, Liepnas pagasts, Alūksnes novads. 
 Pieteikšanās līdz 2011.gada 30.decembrim, iesniedzot 
motivācijas vēstuli un CV Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas 
novadā, vai nosūtot uz e-pastu: rolands.timoskans@rs.gov.lv 
Informācija pa tālruni.64501913, mob.t. 28658190.

 
 SIA “Livland” aicina pievienoties savai 

komandai Mežstrādniekus. Vēlama pieredze 
robežzīmju (kupicu) ierīkošanā un vizūru tīrīšanā. 
Vēlamas autovadītāja „B” kategorijas tiesības un 
personīgā automašīna.  
CV lūdzam sūtīt uz norādīto e-pastu vai faksu ar 
norādi „Mežstrādnieks” vai zvanīt pa tālruni. 

SIA “Livland” aicina pievienoties savai komandai 
Kamerālistus.  
Prasības: profesionālā vidējā vai augstākā izglītība 
mērniecībā vai ģeodēzijā un praktiskā darba pieredze,  
labas iemaņas darbā ar MS Office un Microstattion  
programmām, kā arī pieredze robežlietu sakārtošanā. 

 SIA “Livland” aicina pievienoties savai komandai 
Mērniekus.  
Prasības:  
profesionālā vidējā vai augstākā izglītība mērniecībā 
vai ģeodēzijā, obligāta darba pieredze mērniecības 
jomā, sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību, 
vēlamas autovadītāja „B” kategorijas tiesības un 
personīgā automašīna.  
 
Kontaktinformācija:  
www.livland.lv, e-pasts: info@livland.lv,  
tālr.67686788 / 26348024 / 26356263,  
fakss: 67289848.  
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             Ziemassvētkus gaidot...    
Šogad atzīmējām Rugāju jauktā kora 50 gadu jubileju. 
Atsaucoties uz šo nozīmīgo notikumu veicu aptauju  kora 
dalībnieku vidū. 

 
Jaukākā dāvana ko esi saņēmis Ziemassvētkos? 
 *Inese K.: Ziemassvētkos visas dāvanas šķiet mīļas. 
Jaukākās, kas paliek atmiņā ir tās, par kurām dāvinātājs ir 
padomājis, lai dāvana sagādātu prieku un būtu īpaša. 
Jaukākās ko esmu saņēmusi- krūzīte ar manu bērnu foto, 
auskari, kas pagatavoti tieši man, smaržas, silti cimdiņi. 
*Iveta M.: Pirms vairākiem gadiem, ejot pa piesnigušu ceļu 
Ziemassvētku vakarā, tumšajās debesīs pamanīju nokrītam 
spožu zvaigzni. Atcerējos ticējumu un iedomājos vēlēšanos. 
Vēlējos no visas sirds un pašai par brīnumu tā piepildījās.Ne 
velti saka- Ziemassvētkos notiek brīnumi! 
*Dace S.: No bērnības atceros Ziemassvētku vecītis man ar 
māsām bija atnesis lielu dāvanu maisu ar dažādām mantām. 
Noticēju, ka ir Ziemassvētku vecītis! 

 
Tavs aizvadītā gada svarīgākais notikums? 
*Andrejs S.: Kora 50gadu jubileja. 
*Agrita L. Ieguvu autovadītāja apliecību. 
*Ilona T.: Mana meita tika uzņemta Suffolkas universitātes 
studentu rindās. 
*Tatjana K.: Mūsu ģimenes gada svarīgākie notikumi 
saistās ar bērnu sasniegumiem. Mazā Martiņa katru dienu 
iepriecina ar savu mīļumu, Amandiņa ar savu centīgo 
mācīšanos. Vecākais dēls Kaspars kopā ar citiem sporta 
sasniegumiem izcīnīja bronzas medaļu Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē. Nozīmīgākais sasniegums šogad bija Krišjānim- 
viņš kļuva par Latvijas izcilnieku. 
*Iveta B.: Mūsu ģimenē ienāca mazdēliņš – Gustavs. 
*Magda L.: Kora jubilejas pasākums un krustdēla kāzas. 
*Santa E.: Ceļojums uz Baškīriņu. Tas bija ļoti interesants 
piedzīvojums, jo bija iespēja pabaudīt padomju laika 
atmosfēru, ko pat īsti piedzīvojusi neesmu. Sapratu, ka mēs 
esam tikuši tālu un neskatoties ne uz ko patiešām labi 
dzīvojam! 

 
Kādas īpašas Ziemassvētku tradīcijas ir Jūsu ģimenei? 
*Velga V.: 24.decembrī atnesam eglīti, izrotājam to. Vakarā 
braucam uz dievkalpojumu baznīcā, pēc tam visa ģimene 
sēžamies pie galda un priecājamies par eglīti. Māju rotājam 
ar puzuriem, paši cepam piparkūkas, lejam laimes. 
*Elīna T.: Tas noteikti ir svētku mielasts, došanās uz 
baznīcu, visas ģimenes došanās pēc skaistākās eglītes un tās 
rotāšana.  
*Valija B.: Eglītes rotāšana, piparkūku cepšana, dāvanu 
saiņošana. Kopīga dievmaizes baudīšana ar kopīgu lūgšanu. 
*Vita K.: Braucam ar kamanām un vairākiem zirgiem pēc 

Ziemassvētku eglītes. Ziemassvētku vakarā kopā ar 
bērniem meklējam aiz loga dāvanu maisu. Kopīgi 
pušķojam eglīti, kura vienmēr ir liela, līdz istabas 
griestiem un sēžamies pie vakariņu galda. Skaitam 
pantiņus un saņemam dāvanas. 

 
Tavs aizvadītā gada labo darbu saraksts? 
*Biruta D.: Esmu spējusi pretoties smagai slimībai. 
Auklēju mazmeitu un dziedu viņai šūpuļdziesmas. 
Pozitīva attieksme pret sevi, dzīvi un apkārtējiem. 
Ziedoju dzīves pabērniem, piedalos svētceļojumos. 
Ļoti mīlu savu ģimeni! 
*Skaidrīte G.: Nesen vecam cilvēkam uzliku 
atstarojošo lenti  uz rokas, lai tumšajā laikā būtu 
pamanāms. Pa ceļam paņemu kājāmgājējus un 
aizvedu kur viņiem nepieciešams. Izpalīdzēju ar 
pārtiku daudzbērnu ģimenei. 
*Kristīne S.: Dziedāju kultūras pasākumos, 
palīdzēju mammai darbā, palīdzu noformēt skolu 
dažādiem pasākumiem, cītīgi apmeklēju kori. 
*Zane P.: Palīdzēju sagatavot Lazdukalna saieta 
namu atklāšanai. Novadīju Psalmu dziedāšanu 
Tikaiņu bibliotēkā. Ziedoju naudu labdarībai. Vasarā 
biju Aglonā-Evanģelizācijas skolā- Marijas skoliņā. 

 
Novēlējums, Ziemassvētku ticējums! 
*Jānis L.: Lai visas sirdis gavilē par pestītāju 
pasaulē… Priecīgus Ziemassvētkus! 
*Žanis P.: Dievs piedod vecā gada grēkus un Jaunā 
gadā jauniem grēkiem dod mums spēkus! Priecīgus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 
*Vera J.: Laimi un saticību. Jaunas meitas 
Ziemassvētku vakarā, lai izslauka istabu un gružus 
iznes laukā izbērt un klausās no kuras puses suņi rej, 
tad no tās gaidāms precinieks. 
*Inga H.: Lai notiek brīnums, lai Ziemassvētkos 
būtu sniegs! 
* Pēteris S.: Koris labi nodziedāja 50 gadu jubilejā. 
Prieks, ka ir izveidojies jauks, simpātisks kora 
sastāvs ar labiem, patīkamiem cilvēkiem. Jaunajā 
gadā visiem vēlu gaišu prieku, optimismu, veselību 
un galvenais mīlestību. 
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Pateicības vārdi 

Atskatoties un izvērtējot aizejošo gadu gribu teikt 
mīļu paldies visiem tiem cilvēkiem, kas palīdzējuši 
veidot Rugāju novada kultūras dzīvi bagātāku, 
aizraujošāku un skaistāku. 

• Vispirms saku paldies jums, mani kultūras 
nodaļas darbinieki: Rugāju Tautas nama 
darbiniekiem Ervīnam Šaicānam, Birutai 
Saulītei;  

• Amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un to 
vadītājiem – Pēterim Sudarovam, Regīnai 
Čudarānei, Lucijai Bukšai, Agitai 
Kukurānei, Lūcijai Jermacānei, Velgai 
Smoļakai, Astrīdai Circenei, Aijai 
Grāmatiņai, Aijai Ikstenai; 

• Kultūras dzīves organizatorei Lazdukalnā – 
Olitai Losevai; 

• Novada bibliotēku darbiniekiem: Anitai 
Maginai, Ligitai Kalnējai, Valdai 
Šmagrei, Inesei Kočānei, Evitai 
Sproģei,Nellijai Burķitei, Modrītei 
Kaļvai, Jurim Puļčam; 

• Muzeja vadītājai- Velgai  Vīcupai 

Tāpat paldies par kopēju sadarbību un abpusēju 
sapratni Rugāju novada vidusskolas kolektīvam - 
skolotājiem, skolēniem, tehniskajiem darbiniekiem, 
īpaši direktorei Inesei Feldmanei un skolas 
saimniekam Imantam Briedim. Arī Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas kolektīvam un direktoram 
Eduardam Stalidzānam un Jauniešu iniciatīvu - 
interešu centru vadītājām Līgai Kravalei un 
Marutai Paiderei. Paldies Sporta nama vadītājam 
Laurim Krēmeram, Balvu mūzikas skolas Rugāju 
filiāles vadītājai Intai Sležai un novada Izglītības 
pārvaldes vadītājai Birutai Berkoldei. 
   Par veiksmīgu sadarbību un atbalstu gan ikdienas 
rūpēs, gan svētkos paldies saku Rugāju novada 
komunālās saimniecības darbiniekiem un personīgi 
Jānim Ločmelim, Aivaram Cibulim, Dzidrai 
Šmagrei. Par kopīgām noformēšanas idejām 
paldies Daigai Morozai. Tāpat paldies cilvēkiem, 
kuri palīdzēja sakopt Rugāju parku gan daudzajiem 
svētkiem, gan ziemas sezonai. Jo īpašu mīļu paldies 
par čaklajām rokām, izveicīgo darba soli un atbalstu 

saku Ilonai Rizenai un Ivetai Maginai. 
Lielu paldies par sapratni un pacietību saku 
mūsu novada šoferīšiem Valdim Blūmam un 
Jānim Lesniekam, kas vizinājuši mūsu 
amatierkolektīvus tuvos un tālos ceļos. 
  Paldies par veiksmīgo sadarbību ar kārtības 
sargiem, saku paldies mūsu novada pašvaldības 
policijas vadītājam Oļegam Aleksandrovam un 
valsts policijas iecirkņa inspektoriem Pēterim 
Bernim un Andrejam Šļapakovam. 
   Paldies par ziedoto laiku un enerģiju daudzo 
pasākumu vadītājiem Laurai Kļaviņai un 
Andrim Barkānam 
   Un vislielāko paldies par atbalstu, protams, 
pelnījuši Rugāju novada domes administratīvie 
darbinieki, deputāti un jo īpaši domes 
priekšsēdētāja Rita Krēmere un vietniece 
Sandra Kapteine, finanšu nodaļa un vadītāja 
Daina Tutiņa 
   Bet, protams, darba darītāji ir tikai viena daļa 
no mūsu kultūras dzīves, jo mūsu ikdiena nav 
iedomājama bez cilvēkiem, kam tiem gatavoti 
svētki, organizēti pasākumi – bez skatītājiem un 
klausītājiem, tāpēc īpašs paldies visiem tiem 
cilvēkiem, kas atbalsta novada kultūras norises 
ar savu klātbūtni, smaidu un labām domām. 
Kultūra arī ir līdzeklis, kas palīdz pašvaldībai 
attīstīties, veicināt izaugsmi un atpazīstamību 
sabiedrībā Lai mums visiem kopā arī turpmāk 
izdodas daudz jauku svētku un radošu 
notikumu!  

 

 

 

Lai Ziemassvētku prieks 
Valda katrā no mums, 

Lai sirds siltums sasilda 
Ikvienu, ko satiekat savā ceļā, 
Lai acis saskata gaišumu, kas  
Paveras, dāvājot tikai labu, 

Lai Jaungada brīnums 
Vispirms notiek mūsos. 

(I.Ziedonis) 

Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pilnu 
Ziemassvētku noskaņu, un sirdsmieru 

svētkos! Panākumiem bagātu, veselīgu un 
laimīgu Jauno gadu! 

Ar cieņu, Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja 
Gunta Grigāne 
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IEDEGSIM ŠODIEN SVECES, 
  
LAI LIESMIŅAS SASILDA SIRDIS, 
 
LAI DEBESS EŅĢEĻU BALSIS 
 
UN ZEMES SĀPI SPĒJ DZIRDĒT, 
 
LAI GAIŠAS LIESMIŅAS MIRGO 
 
KATRA DVĒSELĒ BALTAS, 
 
LAI IZKAUSĒ SKUMJAS UN BĒDAS, 
 
SASILDA DIENU SALTU! 
 

 
 

GAIŠUS, UN MĪĻUS ZIEMASSVĒTKUS- AR 
MIERU, KLUSUMU UN SVĒTUMU. LAIMĪGU 

JAUNO GADU AR CERĪBU, TICĪBU UN 
MĪLESTĪBU! LAI JAUNĀ GADĀ PIEPILDĀS 

TAS, KAS VECAJĀ AUKLĒTS UN NEATRASTS. 
                         
 RUGĀJU BIBLIOTĒKAS KOLEKTĪVS 

Mirklis īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Velga Vīcupa 

Rugāju novada muzejā no 21. novembra līdz 16. decembrim bija 
skatāma Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās 
administrācijas darbinieku veidota foto izstāde. Apskatot 
aizsargājamās teritorijas, inspektori vienmēr ņem līdzi 
fotoaparātu.Tāpēc reizēm gadās „noķert ” kādu retu putnu, dzīvnieku 
vai augu. No iegūtajām vērtīgajām fotogrāfijām darbiniekiem 
radusies ideja izveidot izstādi un ar to popularizēt aizsargājamos 
augus, dzīvniekus, putnus, skaidrot un atgādināt iedzīvotājiem, kā 
aizsargāt un saudzēt šīs dabas bagātības. Kā arī pašiem redzēt un 
zināt, kādas vērtības ir mums apkārt. 
     6. un 10. decembrī Rugāju novada muzejā bija ieradušās Dabas 
aizsardzības pārvaldes darbinieces Latgales reģionālās administrācijas 
vecākā valsts vides inspektore Regīna Indriķe un Latgales reģionālās 
administrācijas vecākā dabas aizsardzības speciāliste Irēna Broliša, 
lai pašas pastāstītu par fotogrāfijās redzamo. Stāstījums visvairāk 
interesēja Rugāju novada vidusskolas skolēnus, jo to noklausīties 
ieradās no 1. līdz 10 klasei.  
Rugāju novada muzejs izsaka pateicību par palīdzību izstādes 
sagatavošanā Andrejam Stepānam un zemnieku saimniecībai 
”Sābri”, M. Kupčam un N. Nikolajevam! 
  Paldies par dāvinājumu muzejam Vijai Kulovai! 
Lai Ziemassvētku miers un kluss prieks iemājo visās 
sirdīs! 

Šonakt savas 
durvis neaizver
Ielaid debess 
atspīdumu 
telpā 
Šonakt atnāks 
eņģelis kluss
Sildīties tavā 
siltā elpā 

 
Lielie un mazie Lazdukalna bibliotēkas 

lasītāji un visi Rugāju novada iedzīvotāji! 
 
 Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt 
brīnumus, piepildīt mazus un lielus sapņus un 
saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats par 
sevi un tad visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus, 
kas pārsteidz mūs pašus un citus .Lai spožās 
Ziemassvētku gaismas, dzīvības un mīlestības 
straume ienāk katra sirdī un dzīvē! 

 
Bibliotekāre Ligita

 

 

Noliksim bēdu zem egles zariem, 
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod. 

Lūgsim no egles sev zaļo spēku, 
Paņemsim gaismu, ko svētvakars dod! 

 
                 /V. Kokle- Līviņa/ 

 
. 

Cienījamie Rugāju novada 
mežīpašnieki!  

 
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes, 
ikvienam nes debesu gaišumu. 

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām un  

priecīgiem atelpas brīžiem. Gaišus 
svētkus!   

 
                                 Rugāju mežniecība 

 

Rugāju aprūpes centra iemītnieki saka sirsnīgu Paldies uzpildes stacijas 
AS „Virši- A” kolektīvam par sarūpēto ziemassvētku dāvanu. 
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 Svētku pasākumi 

 
25. decembrī  Rugāju Romas katoļu baznīcā 
pirms dievkalpojuma, kura  sākums 12:00 un tā 
laikā koncertē Rugāju jauktais koris 
 
25. decembrī pulksten 19:00 Rugāju Tautas 
namā Ziemassvētku pasākums,  
pēc pasākuma Svētku balle, spēlēs grupa 
„Ceļā”, ieeja brīva. Var ņemt līdzi  
groziņus, būs galdiņi. 
 
25. decembrī pulksten 20:00 Lazdukalna 
Saietu namā svētku pasākums, pēc  
tam  Balle, spēlēs grupa „Melodija”, ieeja brīva 

TIKAIŅU BIBLIOTĒKĀ 
 

No 22.decembra bibliotēkā apskatāma Ziemassvētku 
un Jaunā gada apsveikuma kartiņu izstāde. 
 
Katrā mājā prieks ienāks 
Svētību nesdams sev līdz 
Ziemassvētki ir ceļā 
Ikvienu tie sasildīs. 
                /J. Damroze 
 
 
 

 
Lai šajā Ziemassvētku laikā sirdis piepildās baltām 
domām, un Jaunajā gadā sapņi pārvēršas īstenībā! 

Gaišus svētkus lieliem un maziem bibliotēkas 
lasītājiem un visiem novada iedzīvotājiem ! 

                                                                                        
Bibliotēkas vadītāja Inese. 

Mīļie "Skreines" draugi! 
Paldies par Jūsu līdzdalību, atsaucību, sirds 

siltumu un nesavtīgu dāsnumu! Lai Ziemassvētku 
miers un Jaunā gada līksme iemājo Jūsu sirdīs! Lai 
tās pietiek jums pašiem un atliek, ko citiem dot. 
Lai Jaunajā gadā atkal notveras brīnišķīgi mirkļi, 

kas ilgst un turpinās! 
 

Mārīte Orniņa
Projekta "Vietējās kopienas iniciatīvu un resursu 

 centra "Skreine" izveidošana Rugāju novadā"direktore 
 

 
Ziemas viducī 
mūs ieauž Ziemassvētki, 
balti vārdi 
siltām straumēm plūst. 
Debess dāvināto 
mīlestības mieru 
pasaule 
un mūsu sirdis gūst. 
 
Lazdukalna un Rugāju pagastu iedzīvotāji! 
 
Mīļš paldies par sadarbību un kopīgiem 
labajiem darbiem aizejošā 2011.gadā.Novēlu 
Jums visiem stipru veselību un Dieva 
svētību. Lai gaiši un silti Ziemassvētki 
ienāk Jūsu ģimenēs. Lai mīlestība, saticība, 
laime un labklājība ir kopā ar Jums un Jūsu 
mīļajiem Jaunajā 2012 .gadā! 
 
                            Maruta Paidere 
        Rugāju novada domes deputāte 

 

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes 
ikvienam nes debesu gaišumu! 
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām  
domām, darbīgām dienām un  
priecīgiem atelpas brīžiem! 
Lai mūsos mājo un valda godaprāts, 
neatlaidīga griba saprasties,  
paciest un palīdzēt! 
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas, 
Un laimes mirkļi aši aizzibēs. 
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara, 
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs. 
(K. Apšukrūma) 

 
Bērnu vecākiem, sadarbības 

partneriem, Rugāju novada domes 
speciālistiem un deputātiem, iestāžu 
darbiniekiem un visiem labas gribas 
cilvēkiem novēlam klusus un ģimeniskus 
Ziemassvētkus, sapņu un cerību 
piepildījumu Jaunajā 2012. gadā! 
 

Rugāju novada vidusskolas kolektīvs 


