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Saraksts.
Nominācija “Goda pilsonis” piešķirta Dzintrai Gulānei par drosmi un nozīmīgu ieguldījumu
izglītībā un novadpētniecībā Rūjienas novadā.
Nominācija “Goda pilsonis” piešķirta Voldemāram Rainam par neatlaidību un drosmi
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Rūjienas novadā.
Nominācija ‘Gada cilvēks”piešķirta Aijai Sproģei par aktīvu un veiksmīgu skolas padomes
darba organizēšanu.
Nominācija “Gada skolēns”piešķirta Sofijai Kalniņai – par apzinīgu, mērķtiecīgu un atbildīgu
mācību darbu, sasniedzot labus un teicamus vērtējumus. Par aktīvu, radošu līdzdalību klases,
skolas un pilsētas pasākumos, iesaistoties skolas pūtēju orķestrī, deju kolektīvā „Denči”,
skolas pašpārvaldē un klases pasākumu plānošanā un īstenošanā, iemantojot klasesbiedru
autoritāti un cieņu.
Nominācija Gada skolēns piešķirta Katei Luīzei Kašai – par labiem un teicamiem
sasniegumiem mācību darbā, dalību angļu valodas olimpiādē starpnovadā, par aktīvu un
radošu piedalīšanos klases, skolas un pilsētas kultūras pasākumos, dejojot pilsētas deju
kolektīvā „Denči”, vadot skolēnu pašpārvaldi skolā un iemantojot klasesbiedru atzinību.
Nominācija “Gada skolēns”piešķirta Līvai Evelīnai Lūsei – par augstiem mācību darba
sasniegumiem, par ļoti aktīvu, radošu piedalīšanos klases, skolas un pilsētas kultūras
pasākumos, piedaloties skolas pūtēju orķestrī, pilsētas orķestrī „Tālavas taurētājs”, deju
kolektīvā „Denči” un muzicējot „Atestātā”. Par aktīvu darbošanos skolēnu pašpārvaldē un
apzinīgu savu pienākumu izpildi.
Atzinības raksti
Par nozīmīgu ieguldījumu Rūjienas novada dzīves organizēšanā:













Maijai un Modrim Paeglēm
Rasmai un Valdim Laubertiem
Dzidrai Puķītei
Lindai Uglānovai
Dzintrai Vendei
Ievai un Karlim Zemīšiem
Vijai Daukštei
Eduardam Dimitrim
Gitai Zariņai
Līgai un Dagnim Čākuriem
Laimai Ludvigsonei
Andim Pogam






Jānim Galzonam
Marikai Grūslei
Laimai Studenkovai- Jolkinai
Maijai Jostsonei

Par godprātīgu darbu Rūjienas novadā:













Sandai Landrātei
Brigitai Miķelsonei
Andrim Goldem
Eduardam Medenim
Baibai Kalniņai
Ilonai Grintālei
Jānim Bāliņam
Intam Roķim
Arnim Ķiberam
Guntim Namniekam
Anetei Ārei
Intai Ferderei

Par ilggadēju un godprātīgu darbu Rūjienas novadā








Imantam Bogdanam
Jānim Majoram
Jevgēņijai Pozņakai …….. vadot biedrību “Rūjienas ievas:
Sandrai Rešetinai
Inesei Meirēnai
Dailai Šadurskai
Guntim Lapsiņam

Par Rūjienas vārda popularizēšanu




Maigai Bišofai
Igoram Miezim
Vijai Rullei

Par nesavtīgu darbu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku veidošanā.







Gvido Brenčevam
Inai Plaukai
Imantam Točam
Artai Stikānei
Ilzei Lippei
Valdim Meijeram

Marutai Bergai – par iniciatīvu, profesionalitāti un ieguldījumu Rūjienas vidusskolas attīstībā
un tēla veidošanā, izglītības projektu izstrādē un koordinēšanā un svešvalodu pedagogu
metodiskā darba vadīšanā
Ilgai Penkai – par iniciatīvu, profesionalitāti un ieguldījumu Rūjienas vidusskolas attīstībā un
tēla veidošanā, latviešu valodas un literatūras pedagogu metodiskā darba vadīšanā un skolas
simtgades grāmatas izveidē
Mārai Gunai Dreimanei – par iniciatīvu, profesionalitāti un ieguldījumu Rūjienas vidusskolas
attīstībā un tēla veidošanā, skolas vēstures materiālu glabāšanā un skolas simtgades
grāmatas izveidē
Neldai Jaunzemei– par iniciatīvu, profesionalitāti un ieguldījumu Rūjienas vidusskolas
attīstībā un tēla veidošanā, izglītības projektu izstrādē un koordinēšanā, skolas metodiskā
darba vadīšanā un skolas simtgades grāmatas izveidē
Elitai Treierei – par iniciatīvu, profesionalitāti un ieguldījumu Rūjienas vidusskolas attīstībā
un tēla veidošanā, radošuma un mākslinieciskuma veicināšanā sākumskolā
Silvai Liepiņai - par iniciatīvu, profesionalitāti un ieguldījumu Rūjienas vidusskolas attīstībā
un tēla veidošanā un sākumskolas pedagogu metodiskā darba vadīšanā
Andai Deksnei – par iniciatīvu izglītības projektu izstrādē un koordinēšanā un skolas attīstībā
Ligitai Gailei – par iniciatīvu izglītības projektu izstrādē un koordinēšanā un skolas attīstībā
Inga Lubiņa – par iniciatīvu un profesionalitāti Rūjienas vidusskolas tēla veidošanā un
atbalstu skolas attīstībā
Taigai Lapsiņai – par iniciatīvu un profesionalitāti Rūjienas vidusskolas tēla veidošanā un
atbalstu skolas attīstībā
Lielākie nodokļu maksātāji:
LIEPKALNI SIA
Sanat SIA
Valkvarcs SIA
Kunturi SIA
Artavs SIA
Zaltes SIA
Rūjienas saldējums SIA
Rostes SIA
Rūjienas aptieka SIA
Daiva KS
Ceriņi ZS

