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    NR6 (67) 

KKuurrmmeennīīttee    
Rugāju novada izdevums

Nāciet, piedalieties un būsim kopā!
Rita Krēmere, 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
Apaļais saules ritulis uzripinājies Saulgriežu kalnā nu turpina savu vasaras pilnbrieda 
ceļu. Mainīdamās ar ražīga lietus mākoņiem saulīte mums šogad sola bagātīgu 
rudens ražu dārzos un tīrumos. Ir prieks redzēt, ka mūsu novada ļaudis arī bez 
īpašiem konkursiem un pamudinājumiem ir domājuši par savas mājas un sētas 
kārtību. Sakopti lauki, appļauts zāliens, krāšņas puķu dobes un stādījumi priecē ne 
vien saimniekus un tuvākos kaimiņus, tie veido arī novada seju vēstot- te dzīvo čakli 
un prasmīgi saimnieki. Liels paldies visiem šiem čaklajiem.  
          Lai arī viens darbs steidzina nākošo, tomēr šis vasaras pilnbrieda laiks rosina 
ievilkt elpu pirms rudens ražas cēliena, izjust prieku par vasaras skaistumu, par 
padarītajiem un vēl darāmajiem darbiem. Arī novada domei ir gandarījums, ka vairs 
tikai celtnieku darba tempi nosaka šīs sezonas lielāko projektu gatavību. Pavisam 
drīz tiks pabeigta sociālās mājas renovācija Skujetniekos un Saietu nama būve 
Beņislavā ieguvusi pavisam konkrētas aprises. Šie darbi no iecerēm un dokumentu 
mapēm ir tapuši reāli un liecina, ka, neskatoties uz ekonomiskajām un politiskajām 
raizēm valstī, mēs savā novadā spējam turēties un cītīgi spert soļus attīstības 
virzienā. Arī jaunie projekti Ūdenssaimniecību sakārtošanai Rugāju, Beņislavas un 
Skujetnieku ciemos, kā arī projekti, kas tiks realizēti LEADER programmas ietvaros, 
liecina par mūsu spējām domāt, plānot, piesaistīt jebkurus iespējamos līdzekļus lai 
īstenotu novada cilvēku vajadzības un intereses. Priecē, ka projektu resursu piesaistē 
aktīvi darbojas gan mūsu novada sabiedriskās organizācijas,            ...turpinājums 2. lpp
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Pārpublicēšana tikai ar atļauju. 

2011.gada Jūlijs 

Šajā numurā: 
 

• Saistošie noteikumi; 

• Realizēts projekts „Prieka 

virpulī”; 

•Projekta kurpes iedancotas; 

•Dziesmu diena Alūksnē; 

•Mūsu izcilnieks; 

• Vidusskola vakaros! 

•Ziedosim ”Likteņdārzam”; 

• Novada svētku 
programma. 
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    Saulaini sveicieni! 
  Saulainas vasaras dienas mijās ar 
mākoņu krāvumiem, vasara aicina 
izbaudīt saulītes glāstus, uzkrāt 
enerģiju ziemas mēnešiem.Laika 
ritējums ir neapturams. Arī šogad 
rugāju ūdenskrātuves tuvumā 
pulcējās veldzes meklētāji un smilšu 
volejbola mīļotāji.Prieks, ka tepat 
novada centrā ir vieta atpūtai. 
Interesenti var doties uz Pokratas 
ezeru aplūkot ezerriekstu un arī 
nopeldēties. Kam ir iespējas, tie 
dodās atpūsties pie jūras, uz 
siltajām zemēm, bet mums ir 
pašiem savas ūdenskrātuves, kur 
labi pavadīt laiku ar radiem un 
draugiem, piknikojot, makšķerējot, 
sauļojoties. Baudiet! 
Daudziem novada ļaudīm šis ir 
karstākais darba laiks- siena 
vākšanas, konservēšanas un 
ievārijumu vārīšanas, kā arī 
ogošanas laiks. Vairākumama 
ogošana ir labs ienākumu gūšanas 
veids, daudzi skolēni tā nopelna sev 
jaunajam mācību gadam 
nepieciešamajām lietām, citiem tas 
ir papildus ienākums vai pirmā 
sava nopelnītā  naudiņa. Šogad ogu 
cena ir neparasti augsta tā ka uz 
mežu mīļie, atpūta un arī ienākums 
garantēts. 
Arī šogad novada svētkus sāksim 
iesvinēt lielākajos novada ciemos 
ar noslēguma koncertu novada 
centrā. Sanāksim kopā padziedāt, 
uzdejot, labi pavadīt laiku ar 
draugiem, kaimiņiem un ģimeni. 
Parādīsim savu izdomu sarkanajā 
glamūrā, noķersim zelta zivtiņu 
makšķerēšanas sacensībās. 
Uzgriezīsim valsi zaļumballē un 
atpūtīsimies pirms rudens darbu 
cēliena. 
 Lai Jums visiem krāšņi un 
emocijām bagāti svētki! 
Uz tikšanos! 
 

Ar sveicieniem , Santa Voiciša 

APSTIPRINĀTI 
ar Rugāju novada domes  

2011.gada 19. maija lēmumu  
Nr.3(prot.Nr.10) 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    
Rugāju novada Rugāju pagastā 

2011.gada 19. maijā       Nr.6/2011 
 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „PAR  SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS  
PABALSTIEM  RUGĀJU NOVADĀ ” 

Izdoti saskaņā ar  
Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma  

35.panta ceturto un piekto daļu, likuma 
 „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu  

un 43.panta 1.daļas 13.punktu 
1. Izdarīt Rugāju novada domes saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā” šādus papildinājumus:  
papildināt ar 271 punktu: 

„Bērna piedzimšanas pabalstu jaundzimuša bērna vecākiem izmaksā 50 % 
apmērā jeb 50,0 latus pie bērna dzimšanas reģistrācijas un 50,0 latus bērnam 
sasniedzot 1(viena) gada vecumu, ja bērns un vismaz viens no vecākiem faktiski 
dzīvo Rugāju novada teritorijā” 

Turpinājums no 1.lpp.. .gan kultūras nodaļa, gan novada izglītības iestādes. Ir 
labs un vērtīgs katrs ieguvums, kas veicina novada attīstību. 
       Ir. Patiešām ir par ko priecāties un būt gandarītiem šīs vasaras 
pilnbriedā.  Esam pelnījuši izbaudīt arī mūsu novada svētku noskaņu. 
Apdarīsim visnepieciešamākos darbus, saposīsimies un ņemsim dalību 
svētkos! Izejiet no mājām lai satiktos, parunātos, lai priecātos un vienkārši 
izbaudītu kopības sajūtu ar citiem! Novada svētku programmā atrodiet sev 
un savai ģimenei  interesantāko nodarbi  un – piedalieties! Varbūt jums 
uzsmaidīs makšķernieka veiksme vai ar savu izdomu spīdēsiet sarkanajā 
glamūrā. Varbūt izskriesiet veselības skrējienā vai cīnīsieties zem strītbola 
groza. Varbūt izbaudīsiet atrakcijas kopā ar bērniem, iegādāsieties ko jauku 
meistarstiķu tirdziņā vai atnāksiet uz kādu no svētku koncertiem. Šie svētki 
ir mūsu. Nāciet, piedalieties un būsim kopā!  
       Tieši labās, cilvēciskās attiecības, savstarpēja sapratne ir tas, kas uztur 
mūsu dzīvesprieku, rosina darboties. Jo, kā vēstī šī gada svētku moto: „Lobs 
ar lobu sasatyka”. 

        Iedzīvotāji jautā... 
 

Ierobežota satiksme pie Boževas ezera publiskās peldvietas. 
  

 
   Lai veidotu pievilcīgu un drošu vidi peldvietā un tās tuvākajā 
apkārtnē, lūdzam automašīnu īpašniekus ievērot jauno kārtību, savas 
automašīnas atstājot stāvvietā un atlikušos 30 metrus uz ezermalu 
doties kājām, kā arī lūgums atkritumus atstāt tikai tam paredzētajās 
vietās , lai ar prieku var atgriezties šeit arī citā reizē. 
 
Atpūtas vieta pie Boževas ezera ir publiska peldvieta un ir Rugāju 
novada pašvaldības īpašums. 
Atcerēsimies, ka tīrs ir ne tikai tur, kur tīra, bet arī tur, kur nemēslo! 
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Paskaidrojuma raksts 
 Saistošajiem noteikumiem Nr.6/2011 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „PAR  SOCIĀLĀS  
PALĪDZĪBAS  PABALSTIEM  RUGĀJU NOVADĀ ” 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai precizētu 
18.03.2010 saistošos noteikumus Nr.3/2010 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju 
novadā” 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos  precizēta bērna 
piedzimšanas pabalsta  piešķiršanas kārtība. 

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 

Atbildīgā iestāde par pabalsta piešķiršanu ir 
Rugāju novada sociālais dienests 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un 
paskaidrojuma raksts ievietots 
www.rugaji.lv, pieejams Rugāju novada 
domē 

 
APSTIPRINĀTI 

 Rugāju novada domes  
19.05.2011.sēdes lēmumu Nr.5 

(prot. Nr.10) 
SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    

Rugāju novada Rugāju pagastā 
2011.gada 19. maijā                       
Nr.2/2011                                       

Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā 
  Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 21. panta 1. daļas 16. punkta,43. panta 13. punktu  
un Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu 
Lietotie termini un to skaidrojums  

 
Atkritumi- jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, 
ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. 
Bīstamie atkritumi- atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas 
īpašības, kas padara tos bīstamus. 
Sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu 
sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir 
pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem. 
Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai 
būvniecībā. 
Atkritumu radītājs – ikviena  fiziska vai juridiska persona, kuras 
darbība rada atkritumus  vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, 
sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un 
īpašības.  
Atkritumu apsaimniekošana ir atkritumu savākšana, uzglabāšana, 

pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā 
sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas 
iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu 
apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī 
tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu 
apsaimniekošanā.  
Atkritumu apsaimniekotājs ir komersants, kurš 
saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kura saskaņā ar 
šiem noteikumiem veic atkritumu apsaimniekošanā 
paredzētās funkcijas un ir noslēdzis līgumu ar Rugāju 
novada domi par darbību Rugāju novada 
administratīvajā teritorijā. 
Atkritumu poligons ir speciāli ierīkota un aprīkota 
vieta atkritumu apglabāšanai uz zemes vai zemē 
(poligons „Kaudzītes”, Litene pagastā, Gulbenes 
novadā), kur nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie 
vides aizsardzības pasākumi.  
Izgāztuve ir atkritumu apglabāšanas vieta, kas 
neatbilst poligona prasībām.  
Atkritumu tvertne ir tvertne (var būt konteiners), 
kura paredzēta atkritumu savākšanai.  
Atkritumu šķirošana – atkritumu sadalīšana pa 
veidiem (piemēram, papīrs, kartons, plastmasa, PET 
pudeles, stikls, tekstils, bioloģiski noārdāmi atkritumi 
u.c.) atsevišķās atkritumu tvertnēs vai konteineros, 
kas uzstādīti noteiktās vietās, lai samazinātu 
atkritumu apjomu un bīstamību, paātrinātu darbību ar 
tiem vai veicinātu to reģenerāciju.  

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Rugāju novada dome organizē, koordinē un 
savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu savā 
administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu cilvēka 
dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu 
īpašumu no atkritumu ietekmes, veicinātu 
atkritumu apsaimniekošanu, saskaņā ar LR 
Atkritumu apsaimniekošanas likumu, Ministru 
kabineta noteikumiem, valsts un reģionālajiem 
atkritumu apsaimniekošanas plāniem un Rugāju 
novada domes saistošajiem noteikumiem.  

1.2. Šie noteikumi ir saistoši visiem sadzīves 
atkritumu radītājiem  - fiziskāmjām un 
juridiskajām personām, kuri ir zemes vai ēku 
īpašnieki, valdītāji, nomnieki vai lietotāji, kā arī 
atkritumu apsaimniekotājiem Rugāju novada 
administratīvajā teritorijā.  

1.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību 
(piemēram, dalītas atkritumu savākšanas 
ieviešanu) nosaka dome  un informē par to 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.  

1.4. Visa Rugāju novada pašvaldības administratīvā 
teritorija veido vienu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonu. Pašvaldības 
administratīvajā teritorijā radītie, apglabāšanai 
paredzētie sadzīves atkritumi ...turpinājums 4lpp 
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 turpinājums no 3 lpp... jātransportē uz atkritumu 
poligonu „Kaudzītes”, Litenes pagastā, Gulbenes 
novadā. 

 
2. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi  

2.1. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi ir:  
2.1.1.  Samazināt atkritumu rašanās iespējas un 
daudzumu to izcelsmes vietās; 
2.1.2. Pakāpeniski ieviest otrreizēji izmantojamo 
sadzīves atkritumu savākšanu un šķirošanu, tādējādi 
samazinot poligonā nogādājamo atkritumu daudzumu; 
2.1.3. Rūpēties, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz 
vairs nevar pārstrādāt vai citādi lietderīgi izmantot, 
tiktu padarīti videi nekaitīgi un noglabāti; 
2.1.4. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai 
aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, radot higiēniski 
un ekoloģiski drošu vidi Rugāju novada teritorijā.  
 

3. Rugāju novada domes funkcijas atkritumu 
apsaimniekošanā 

3.1. Rūpēties par veselīgu un drošu vidi Rugāju novada 
teritorijā; 
3.2. Kontrolēt savā administratīvajā teritorijā atkritumu 

apsaimniekošanu saskaņā ar spēkā esošo Atkritumu 
apsaimniekošanas likumu, saistošajiem noteikumiem 
un atbilstoši valsts un  reģionālajam atkritumu 
apsaimniekošanas plānam. 

3.3. Noteikt sadzīves atkritumu savākšanas sistēmu novada 
teritorijā:  

3.3.1. atkritumu savākšana notiek tvertnēs vai 
konteineros; 
3.3.2. atkritumu tvertnes var būt pašvaldības, atkritumu 
apsaimniekotāja vai arī atkritumu radītāja īpašums. 

 
4. Atkritumu radītāju, valdītāju pienākumi un atbildība 
4.1. Nekustamā īpašuma īpašnieka, lietotāja vai valdītāja  
pienākumi un atbildība: 
 4.1.1. ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un 

izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas 
un iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas 
pasākumu īstenošanā atbilstoši saistošo noteikumu 
prasībām. 

 4.1.2. slēgt līgumu saskaņā ar normatīviem aktiem par 
sadzīves atkritumu savākšanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar pašvaldību; 

 4.1.3. vienoties par atkritumu izvešanas veidu, ko 
piedāvā atkritumu apsaimniekotājs; 

 4.1.4. pēc pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņas par to 
iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā 
īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām; 

 4.1.5. saskaņot ar atkritumu apsaimniekotāju atkritumu 
savākšanas, izvešanas biežumu un laiku tā, lai nerastos 
lieli atkritumu uzkrājumi, kas piesārņo apkārtni; 

 4.1.6. nodrošināt ērtu specializētā autotransporta 
piekļūšanu tvertnēm to iztukšošanas dienā jebkurā 
gadalaikā;  

 4.1.7. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās 
mazgabarīta tvertnes no privāto īpašuma slēgtajiem 

pagalmiem novietot specializētajam autotransportam un tā 
apkalpei pieejamā vietā, netraucējot gājēju un transportlīdzekļu 
kustību. Pēc atkritumu izvešanas tvertnes novietot atpakaļ un 
obligāti sakopt teritoriju; 
4.1.8. Atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem, savlaicīgi 
norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju par sniegto 
pakalpojumu. 
4.1.9. uzturēt sadzīves atkritumu konteinerus vai tvertnes tīrus 
un lietošanas kārtībā. 

4.2. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji uztur 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieejamā vietā esošos atkritumu 
tvertņu laukumus, kas paredzēti atkritumu tvertņu izvietošanai un 
atkritumu savākšanai, nodrošina tajos kārtību, kā arī atkritumu 
tvertņu iztukšošanas dienās specializētajiem transportlīdzekļiem 
jebkurā laikā nodrošina ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm.  
4.3. Atkritumu radītājam ir aizliegts izmest atkritumus ārpus sava 

īpašuma teritorijas, kā arī citās  
       to savākšanai vai apglabāšanai neatļautās vietās. 
4.4. Atkritumu tvertnēs aizliegts izmest degošus sadzīves 

atkritumus, lielgabarīta un bīstamus atkritumus.  
4.5. Aizliegts sadedzināt bīstamus atkritumus.  
4.6. Masu pasākumu organizētājiem pirms pasākuma rīkošanas 

atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un 
izvešanu. Masu pasākumu organizētājiem jānodrošina 
attiecīgās teritorijas sakopšana 5 stundu laikā pēc pasākuma 
noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes 
kustība, tas jāveic 1 stundas laikā pēc pasākuma noslēguma.  

4.7. Aizliegts novietot (patstāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz 
ielām (izņēmums ir vietas, kur tvertnes netraucē satiksmi un 
gājējus, vai arī tas ir vienīgais iespējamais risinājums). 

4.8. Par sava nekustamā īpašuma piesārņošanu ar atkritumiem ir 
atbildīgs īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai valdītājs.  

4.9. Atkritumu radītājam jāiesaistās dalītas sadzīves atkritumu 
vākšanas pasākumos, atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem un valsts, reģionālajam 
atkritumu apsaimniekošanas plānam.  

4.10. Sadzīves atkritumu rašanās vietā jāveic atkritumu 
pirmreizējā šķirošana un tie jānogādā uz specializēto 
atkritumu šķirošanas laukumu, veicot atkritumu novietošanu 
tvertnēs vai konteineros atbilstoši šķirošanas prasībām. 

5. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi 
5.1. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums slēgt līgumus 

ar Rugāju novada  administratīvajā teritorijā esošajām 
fiziskajām un juridiskajām personām par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu. 

5.2. Atkritumu apsaimniekotājam, noslēdzot līgumu, jāsniedz 
atbilstoši pakalpojumi atkritumu radītājiem: 

5.2.1. regulāru sadzīves atkritumu savākšanu iepriekš 
noteiktā laikā un saskaņā ar pašvaldības izveidoto 
atkritumu savākšanas sistēmu un līgumu par sadzīves 
atkritumu savākšanu un transportēšanu; 
5.2.2. regulāru tvertņu iztukšošanu  un aizvešanu no tam 
paredzētajām vietām;  
5.2.3. tvertņu iztukšošanas laikā uz zemes nokritušo 
atkritumu savākšanu; 

5.3. Atkritumu apsaimniekošanā atkritumu apsaimniekotājam 
jāizmanto specializētus transportlīdzekļus, ...turpinājums 5lpp 
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 turpinājums no 4lpp... atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas 
nerada apdraudējumus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi.  
5.4. Atkritumu apsaimniekotājs par maksu nodrošina atkritumu 
radītājus ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā.  
5.5. Iespēju robežās un vadoties no normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām, nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu.  
5.6. Izrakstīt un izsūtīt rēķinus par iepriekšējā mēnesī sniegto 
pakalpojumu apmaksāšanu atkritumu radītājiem. 
5.7. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības pārtraukt atkritumu 
apsaimniekošanu, ja atkritumu radītājs neveic samaksu par 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem saskaņā ar līgumu. 
Šādu pārtraukšanu apsaimniekotājs saskaņo ar Rugāju novada 
domi. Šajā gadījumā atkritumu radītājs ir pilnā mērā 
administratīvi un civiltiesiski atbildīgs par līguma nepildīšanu. 
5.8. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt 
atsevišķu atkritumu veidu  (piemēram: būvju nojaukšanas 
atkritumi, parku un dārzu tīrīšanas atkritumi) savākšanu.  
5.9. Atbilstoši saskaņotiem grafikiem, atkritumu 
apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt sadzīves atkritumu 
tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu un 
nogādāšanu atkritumu poligonā.  
5.10. Ja atkritumu tvertne tiek bojāta apsaimniekošanas 
organizācijas vai uzņēmuma nepareizas rīcības rezultātā, tā 
labošanu vai nomaiņu veic atkritumu apsaimniekotājs.  
5.11. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkritumu 
tvertņu iztukšošanu ne retāk kā vienu reizi mēnesī, atkarībā no 
noslēgtajiem līgumiem un atkritumu savākšanas biežuma 
nepieciešamības. 
 

6. Tiesības rīkoties ar atkritumiem 
6.1. Rugāju novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves 
atkritumi ir atkritumu apsaimniekotāja īpašums pēc to nodošanas 
apsaimniekotājam. 
6.2. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumos neietilpst meklēt 
atkritumos fizisko vai juridisko personu nozaudētos priekšmetus, 
vai arī atļaut to izdarīt nepiederošām personām, kā arī neatbild 
par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu 
meklēšanu.  

 
7. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

7.1. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir apmaksāt izdevumus 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas līgumā noteikto apmēru un kārtību. 7.2. 
Rugāju novada dome ar lēmumu apstiprina sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu, kuru veido: 

7.2.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītas atkritumu 
savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam ar atkritumu 
apsaimniekotāju; 
7.2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais 
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā un izgāztuvēs; 
7.2.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu 
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.   

 
8. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanai 

8.1. Par bīstamo atkritumu, kas veidojas, lietojot iepirktus 
produktus mājsaimniecībā, apsaimniekošanu atbild 
attiecīgo atkritumu radītājs.  
8.2. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai 
valdītājs: 

8.2.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu 
atkritumiem; 
8.2.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie 
neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī 
personu mantu; 
8.2.3. nogādā bīstamos atkritumus atkritumu 
apsaimniekotāja speciāli izveidotās un aprīkotās 
bīstamo atkritumu savākšanas vietās, kur tie tiek 
savākti un nogādāti utilizācijai bez maksas vai slēdz 
līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar 
personu, kura veic bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.  
8.2.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas, ja normatīvajos aktos nav paredzēta cita 
kārtība.  

 
9. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 
9.1.Par šo noteikumu neievērošanu tiek uzlikts naudas sods 
fiziskām personām  līdz Ls 30, juridiskām personām- līdz 
Ls 50.  
9.2.Administratīvais sods uzliekams Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā 
procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktos soda uzlikšanas 
pamatprincipus. 
9.3. Protokolu par administratīvo pārkāpumu ir tiesīgi 
sastādīt: 
 9.3.1.Valsts policijas amatpersonas;  
 9.3.2.Rugāju novada Pašvaldības policijas 
amatpersona; 
 9.3.3.Rugāju novada Administratīvās komisijas 
locekļi; 
 9.3.4. Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
 9.3.5. Rugāju novada domes deputāti 
9.4.Izskatīt administratīvo pārkāpumu par šo noteikumu 
neievērošanu ir tiesīga Rugāju novada domes 
Administratīvā komisija.  
9.5.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu 
pārkāpējus no šo noteikumu pildīšanas, kā arī ar savu 

darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas. 
 

10. Pārejas noteikumi 
 

10.1 Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to 
publikācijas Rugāju novada pašvaldības bezmaksas 
izdevumā „Kurmenīte”. 
10.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 
Rugāju novada domes 15.07.2010. Saistošie noteikumi Nr. 
11/2010 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā”.     
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Lazdukalnā realizēts projekts ”Prieka virpulī”

     Rugāju novadā kultūras dzīve allaž ir aktivitātēm bagāta, līdz ar to 
arī novada pašvaldības atbalstītu un finansētu pašdarbnieku kolektīvu 
ir krietns pulks. Ikviens kolektīvs, protams, vēlas savu vizuālo tēlu 
veidot pēc iespējas tīkamāku skatītāju acīm, atbilstošāku kolektīva 
specifikas prasībām un, neapšaubāmi, tā vairot  lepnumu un prieku 
gan pašos pašdarbniekos, gan apkārtējos. Pavasarī, pateicoties Rugāju 
novada kultūras nodaļas vadītājas Guntas Grigānes pūlēm projektu 
rakstīšanā, ar jauniem tērpiem un apaviem varēja lepoties jauniešu 
deju kolektīvs. Tagad priecāties  par jaunieguvumu – 19 sieviešu deju 
kurpju pāriem var arī Eiropas senioru deju kopa „ Tonuss ”.  
          „ Tonusa ” dejotājas pie jaunām melnām deju kurpēm tika, 
biedrībai 
 „ Radošās  sadarbības centrs „ Eglainīte ” ” izstrādājot un iesniedzot 
projektu  
„ Prieka virpulī ” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursā. Apstiprinājumu 
no Lauku Atbalsta Dienesta Gulbenē par finansējuma piešķiršanu 

biedrība saņēma 2010. gada 17. septembrī. No kopējās 
projekta izmaksu summas 509.96 latiem, no Eiropas tika 
saņemti 90 %, tas ir, Ls 455.20, Rugāju pašvaldības 
līdzfinansējums veidoja 10 %, tas ir, Ls 50.58 un pati 
biedrība sedza PVN palielinājuma rezultātā radušos 
summu Ls 4,18. Projekta realizācijas laikā bija dažādu 
dokumentu kārtošana, nācās saskarties   ar iepriekš 
nezināmo, kā jau pirmo reizi realizējot kaut ko tādu. 
Biedrībai šis bija pirmais reāli atbalstītais projekts, lai 
gan rakstīti un iesniegti ir vairāki projekti, ikreiz 
atbalstāmajiem projektiem bija pietrūcis finansējuma...  
     Projekts „ Prieka virpulī ” noslēdzās šī gada 30 jūnijā, 
kad darbu veicējs SIA      
„ Kristāla kurpīte ” no Rēzeknes, bija jau piegādājis 
pasūtītās deju kurpes un pabeigta projekta 
dokumentācijas kārtošana. Viens kurpju pāris izmaksāja 
22 latus, kopā Ls 418.00, bet pievienotās vērtības 
nodoklis bija Ls 91.96 liels. Jūlija sākumā atskaites par 
projekta izpildi tika nogādātas Gulbenē, un nu būs LAD 
kontrole par reālo situāciju projekta norises vietā. 
    „ Tonusa ” dejotājas cer, ka jaunās kurpes kalpos ilgi 
un būs ērtas. 

Biedrības „ Radošās  sadarbības centrs „ Eglainīte ” ” 
valdes priekšsēdētāja Anita  Stalidzāne, 

Projekta kurpes iedancotas Austrijā
 

Mums, sešām ‘’Tonusa’’pārstāvēm, jūnija pēdējā 
nedēļa paliks atmiņā ar skaisto ceļojumu uz Austriju. 
Braucām kopā ar Balvu un Kubulu dejotājām, mums 
pievienojās arī Preiļu kolektīvi ‘’Brūklenītes’’un 
‘’Vanagi’’. Brauciena laikā vērojām Lietuvas, 
Polijas,Čehijas ainavas un sakoptos laukus.Savstarpēji 
iepazināmies, sadziedājāmies, arī no maestro Aiņa Šaicāna, 
kurš kopā ar kundzi piedalījās braucienā, izprasījām dažas 
dziesmas. 

Austrija sagaidīja mūs ar brīnišķīgajām kalnu 
ainavām. Vairāk iepazinām Vīni un Zalcburgu, to vēsturi 
un arhitektūras un kultūras pieminekļus. Sajūsmināja 
krāšņie ziedu paklāji Mirabellas dārzos. Daudziem ļoti 
patika ūdens atrakciju parkā. Divas naktis pavadījām 
Badgašteinas pilsētiņā, kuru ietver pasakaini kalni. 
Badgašteinā arī uzstājāmies kopā ar ‘’Brūklenītēm ‘’un 
‘’Vanagiem’’. Koncerts noritēja veiksmīgi, iemēģinājām 
arī projekta īstenošanas rezultātā iegūtās kurpes, toties 
kāpiens lejup līdz estrādei prasīja gandrīz alpīnista 
iemaņas. Lai nokļūtu Badgašteinā, nācās izbraukt cauri 
neskaitāmiem tuneļiem, virs kuriem slējās milzīgie kalnu 
masīvi. 

Visilgāk atmiņā laikam paliks galvu reibinošais 
brauciens uz Hitlera mītni ‘’Ērgļa ligzda’’ Bavārijas Alpos, 
Hellbrunas pils un jokdares strūklakas, kuras apmeklētājus 

‘’atsvaidzināja’’ visnegaidītākajos brīžos, kā arī Ķēniņa ezers ar 
zaļgano ūdeni, kur Sv. Bartolomeja salā baudījām kūpinātu foreli.  

Atceļā skatījām Vahavas ieleju , kur abos Donavas krastos 
plešas neskaitāmi vīnogulāju lauki. Pārgurušas , bet gandarītas 
atgriezāmies mājās. Novēlam arī citiem izmantot jebkuru iespēju 
ceļot. 

Rasma Zuša 

 

Foto: V.Ločmele: „ Tonusa ” dejotājas – Rasma, Vera, Irēna , kolektīva 
vadītāja Lūcija, Maruta, Vija un Ludmila pirms   koncerta Austrijā   un 
dejas ritmos kopā ar balvenietēm . 
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„Tonusa” dejotājs jaunajās kurpēs uzstājās Vārkavā
 

2. jūlijā Vārkavas novadā norisinājās Latvijas senioru deju festivāls „ 
Vārkava ziedēs pļavas ziedos ”, kurā starp 30 deju kolektīviem no visas 
Latvijas,  dejoja un novada vārdu nesa tautās,  arī Lazdukalna pagasta 
Eiropas senioru deju kopa „ Tonuss ”, savu dejas soli padarot 
elegantāku jaunajās kurpēs. 
      Deju kolektīvi Vārkavas novadā ieradās jau rīta pusē, arī mūsu 
dejotājas savlaicīgi šoferītis Jānis aizvizināja uz festivālu, kur 
kolektīviem bija ierādītas telpas Vārkavas vidusskolā, lai dejotājas pēc 
iespējas komfortablākos apstākļos varētu saposties koncertiem. No 
sākuma kolektīvu vadītāji pulcējās uz apspriedi, tad sekoja mēģinājums 
vadītāju dejai un pasākuma ģenerālmēģinājums, tālāk tika paēstas 
pieteiktās pusdienas un kolektīvi devās uz  izbraukuma deju stundām pa 
novadu. „ Tonusa ” dejotājas uzstājās pie Rožkalnu kultūras nama. Tur 

priecēja vietējo ļaužu sirsnīgā uzņemšana un 
viesmīlība, jo, kā jau Latgalē, dejotājas tika dāsni 
sacienātas. Pievakarē, ap plkst. 19.00 visi deju 
kolektīvi pulcējās pie Vārkavas pils, lai dotos gājienā 
uz festivāla noslēguma koncerta norises vietu –  
Vārkavas vidusskolas stadionu. Ne velti šim 
festivālam bija dots vasaras pilnbriedam un kolektīvu 
krāšņumam atbilstošs nosaukums - „ Vārkava ziedēs 
pļavas ziedos ”, jo skatītāji varēja vērot gan dažādu 
krāsu un piegriezumu tērpu daudzveidību, gan deju 
rakstus, gan cilvēku unikalitāti un emociju plaukumu, 
ko sniedz izdošanās un kopīgs deju solis. Ik pa 
laikam mainoties, kolektīvi noslēguma koncertā 
nodejoja 22 dejas, katrs kolektīvs dejoja apmēram 
sešas dejas. Tās bija gan dažādu latviešu horeogrāfu 
oriģināldejas, gan holandiešu, angļu, somu, horvātu 
tautas dejas. Īpašs bija koncerta noslēgums, kad „ 
Saules valsi ”  dejoja kolektīvu vadītāji. Vārkavas 
novada domes priekšsēdētāja pateicās visiem senioru 
kolektīviem, kuri bija atraduši iespēju piedalīties šajā 
festivālā, un ar savu klātbūtni pagodināja Vārkavas 
novadu, tencināja kolektīvu vadītājus, priecājās par 
estētisko baudījumu, ko kolektīvi sagādāja 
skatītājiem. Arī „ Tonusa ” dejotājas no savas puses 
teic lielu paldies novadam par transportu un tā 
vadītājam Jānim. Kurpes dejotājas koncertos 
nepievīla un ļāva justies kaut nedaudz lepnākām.  
          Nākošie pasākumi, kur uzstāsies kopas 
dejotājas, būs novada svētku ietvaros „ Skujetniekos 
”, tad 6. augustā Viļakā.  

Anita Stalidzāne 

 
Dziesmu diena Alūksnē 

Santa Voiciša 
Rugāju novada jauktais koris 2. jūlijā devās 
uz Vidzemes un Latgales Dziesmu dienu 
Alūksnē. Uz sadziedāšanos bija ieradušies 
56 kori, kopumā vairāk kā 1000 
dalībnieku. Diena bija piesātināta ne tikai  
ar mēģinājumiem, bet arī visas dienas  
garumā Alūksnē notika dažādi pasākumi : 
divu novadu dziesmotā tikšanās sākās ar 
koru koncertu Alūksnes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā, ar koncertprogrammu 
ezera krastā uzstājās Dziedošās ģimenes, 
vakarpusē visi dalībnieki soļoja svētku 
gājienā caur Alūksnes pilsētu un 
noslēgumā pilssalā koristi pulcējās uz 
svētku koncertu „Skan Atzeles novads”. 
Koncertprogrammu papildināja Dziedošās 
ģimenes- Eriņi, Krūmiņi un Eglīši. Trīsas 
pārskrēja dziedot kopā ar Eriņu ģimeni 
viņu pašsacerēto dziesmu ”Zemei un 
dziesmai”. Lūstīgi izkustējāmies Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 

orķestra uzstāšanās laikā. Koncertā piedalījās arī Alsviķu deju kopa 
„Jandāls” un Jaunlaicenes folkloras kopa „Putnis”. 
Noslēgumā tika dziedāta Alūksnei veltīta dziesma „Ezerlāse” un 
nebeidzams vainadziņu un puķu lietus  lija pār dalībnieku galvām, 
debesīs tika palaistas laternas un desmitiem tik krāsainu balonu, kā 
mūsu katra emocijas šajā vakarā. Vēl viena dziesmota un patīkamām 
emocijām aizvadīta diena bij izskanējusi. 

Foto :S.Voiciša, Rugāju jauktais koris pirms svētku gājiena
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    Jau no sešu gadu vecuma Krišjānis Kočāns nodarbojās ar 
grieķu- romiešu cīņu.  Šobrīd Krišjānim ir 12 gadi un nozīmīgi 
sasniegumi ne tikai valsts, bet arī starptautiskā līmenī. Ir 
piedalījies sacensībās Igaunijā, Lietuvā, Norvēģijā un ieguvis 
godalgotas vietas. Viņš ir apņēmīgs, centīgs un radošs sportists, 
kas neatlaidīgi dodas uz augšu. 
     Viss sākās ar to, ka tētis Jānis vecāko dēlu Kasparu veda uz 
treniņiem uz Balvu sporta skolu un  Krišjānis ar māsu Amandu 
tika ņemts līdzi, tur pat zāles maliņā mētāja kūleņus un skatījās 
kā brālis trenējās un cīnās, līdz kādu dienu treneris pamanīja 
perspektīvu un Krišjānis sāka apmeklēt treniņus. Treniņi notiek 
katru darba dienu un sezonai sākoties sacensības notiek  katru 
nedēļas nogali, atpūtai laiks praktiski nepaliek, svētdien atbrauc 
no sacensībām, pirmdien uz skolu. Grafiks ir saspringts, bet 
Krišjānis nesūdzas, spēka viņam pietiekot. 
     Mamma Tatjana stāsta, ka sacensībās viņa mierīgi skatīties 
nevar, vispirms nofilmē visu un tad mājās skatās, kad jau 
rezultāts zināms. 
Kamēr puiši ir sacensībās meitenes ar mammu vienmēr lūdz 
Dieviņu, lai viss labi izdodas, lai nebūtu traumu un veiktos. 
Dažkārt māsa brāļiem palīdz aizpildīt dienasgrāmatas, kamēr 
viņi ir sacensībās, par to savukārt viņai tiek atvests kāds 
kārums. 
      Jautājot kuras sacensības Krišjānim ir bijušas nozīmīgākās, 
dzirdama atbilde: 
„Visas medaļas un kausi ir dārgi un visas sacensības ir 
nozīmīgas.” 
Patiešām katrām no tām Krišjānis nopietni gatavojās, mājās ir 
trenažieru zāle, tiek ievērota diēta, ja svars ir par lielu, tagad 

vasarā  skrien krosu 6km, pat māsa Amanda 
skrien līdz.  Atbraucot no sacensībām vienmēr 
tiek pārrunāts viss, kā jutās, cik spēcīgi bija 
pretinieki, vecāki vienmēr uzsver, ka nevajag 
atslābt, vienmēr jātiecas uz augšu, jo pretinieks 
arī cenšas un attīstās. Mamma Tatjana visus 
Krišjāņa diplomus ir ielaminējusi un sakārtojusi 
paprāvā glītā mapītē. Tāda sasniegumu mapīte ir 
katram bērnam. Koridorā pie sienas divās rindās 
glīti sakārtotas medaļas, Krišjānis teic- būs arī 
trešā rinda, kas noteikti tā arī notiks, jo ar tādu 
neatlaidību un cīņas sparu godalgotu vietu būs 
vēl daudz. 
    Krišjānim kā jau puisim bez sporta patīk arī 
makšķerēšana. Vakaros pagalmā sanāk krietns 
pulciņš bērnu un tiek spēlēts basketbols.  
    Ļoti grūti ir nopirkt sporta apģērbu, Latvijā 
praktiski neiespējami, iepriekšējo reizi meklējot 
apavus viņiem ļoti palaimējās, veikala noliktavā 
bija palikuši divi pāri un tieši kā abiem dēliem 
nepieciešams. 
    Lielu atbalstu sniedz Balvu bērnu un jaunatnes 
sporta skola, kas nodrošina transportu uz 
sacensībām, treneris  vienmēr informē par 
kārtējām sacensībām, izmaksām. 
    Šovasar Krišjānis piedalās „Maxima ” 
konkursā „Latvijas izcilnieki” un cīnās par 
tūkstoš latu balvu sava talanta turpmākai 
attīstīšanai. Ikviens no jums var palīdzēt 
Krišjānim nobalsojot par viņu mājaslapā 
www.latvijasizcilnieki.lv un „Maxima ” 
veikalos.  
Katru dienu Krišjāņa mamma portālā 
draugiem.lv atgādina par iespēju balsot un saka 
lielu paldies visiem balsotājiem. Tas nemaksā 
neko, kopā mēs esam spēks, palīdzēsim mūsu 
novadniekam piepildīt savu sapnīti piedalīties 
Olimpiskajās spēlēs un uzvarēt! 
 
Nevajag turēt sveci zem pūra, bet parādīt citiem 
ko mēs varam, celsim savus talantus saulītē. 
 
Iepazīsimies ar Krišjāņa sasniegumiem pēdējā 
pusotra gada laikā: 
Reģionālā līmenī  

• I v. BJC „Daugmale” Ziemassvētku 
turnīrs grieķu-romiešu cīņā 

• I v. BJSS atklātās sacensības grieķu-
romiešu cīņā Daugavpilī 

• II v. Saldus novada atklātais čempionāts 

 
 
Krišjānis 
Kočāns - 
ar sapni 
par 
olimpisko  
uzvaru... 
 

 
 
 

Santa Voiciša 
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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 
 

grieķu-romiešu cīņā 2010 
• III v. Saldus novada atklātais čempionāts un 

F.Artemjeva piemiņas turnīrs 

Nacionālajā līmenī  

• I v. Latvijas valsts meistarsacīkstes grieķu-
romiešu cīņā 2011 

• I v. Latvijas valsts meistarsacīkstes grieķu-
romiešu cīņā 2011 

• I v. Latvijas valsts meistarsacīkstes grieķu-
romiešu cīņā 2010 

Starptautiskajā līmenī  

• I v. Givi Abdušelišvili piemiņas turnīrs 
grieķu-romiešu cīņā 

• I v. XVI starptautiskais Visaginas turnīrs 
grieķu-romiešu cīņā (Lietuva) 2010 

• I v. Jaan Jaago piemiņas turnīrs grieķu-
romiešu cīņā (Igaunija) 2011 

• I v. Atklātās Valgas meistarsacīkstes grieķu-
romiešu cīņā (Igaunijā) 2010 

• II v. 3.atklātais Givi Abdušelišvili piemiņas 
turnīrs grieķu-romiešu cīņā (svara kategorija 
39 kg) 

• II v. 3.atklātais Givi Abdušelišvili piemiņas 
turnīrs grieķu-romiešu cīņā (svara kategorija 
43 kg) 

• I v. Starptautiskais grieķu-romiešu cīņas 
turnīrs „Kaunas-2010” (Lietuva) 

• I v. XVII starptautiskais Visaginas turnīrs 
grieķu-romiešu cīņā (Lietuva) 2011 

• III v. Starptautiskais grieķu-romiešu cīņas 
turnīrs „Kaunas-2011” (Lietuva) 

• III v. Atklātais turnīrs grieķu-romiešu cīņā 
OslOpen 2011 (Norvēģija) 

• III v. Starptautiskās Valgas meistarsacīkstes 
grieķu-romiešu cīņā (Igaunija) 2011 

• III v. Atklātais turnīrs grieķu-romiešu cīņā 
„Kolbton” 2010 (Norvēģija) 

• II v. XIII Starptautiskais turnīrs Valdui 
Žmoginui piemiņai grieķu-romiešu cīņā 
(Lietuva) 

• III v. I v. Jaan Jaago piemiņas turnīrs grieķu-
romiešu cīņā (Igaunija) 2010 

Arī turpmāk sekosim līdzi Krišjāņa Kočāna 
sportiskajām gaitām. 

 

 
Foto: T.Kočāne, Krišjāņa mājup pārvestie kausi. Viens atradis sev 
pielietojumu-kā mammas gredzenu glabātājs. 
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„LIKTEŅDĀRZS” 
 
„Likteņdārza” projekta īstenotāji „Kokneses fonds” rosina 
atbalstīt šo projektu: 

• aicina novada uzņēmējus un iedzīvotājus par 50 LVL 
Ziedojumu „Likteņdārzam” iestādīt koku; 

• rosina novada uzņēmējus un iedzīvotājus palīdzēt ar 
nepieciešamajiem materiāliem amfiteātrim: 

a. ir nepieciešami 20-30 cm diametra tumši pelēki 
laukakmeņi amfiteātra akmens krāvumam. Kopā 
nepieciešami 600000, tāpēc lūdzam iesaistīties šo 
akmeņu vākšanā un transportēšanā; 

b. ir nepieciešamas ap 380 m2    granīta flīzes , 33 
granīta pakāpieni, 1150 m2     betona(ar oļiem), 
sausais betons, elektroinstalācijas materiāli, 
ģeotekstils un citi materiāli;       

Aktīvajā sezonā - no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim - Likteņdārzā 
tiekat gaidīti katru dienu - darbdienās no pulksten 8 - 17 
Sestdienās, svētdienās - no pulksten 9.30 - 18       
  
Katra Likteņdārza atbalstītāja vārds tiks saglabāts mūžīgi - 
uz salas un mūsu tautas atmiņā. 
 
Ziedot līdzekļus var uz fonda norēķinu kontu: 
  
Nodibinājums "Kokneses fonds" 
Adrese: Lāčplēša 75 - III, Rīga, LV-1011 
Reģistrācijas numurs: 40008092535 
Konta numurs: LV10 UNLA 0050 0068 7884 4 
Banka: AS SEB Banka 
SWIFT: UNLALV2X 
  
 

9.JŪLIJĀ Rugāju jauktais koris 
devās uz Aiviekstes svētkiem Lubānā. 

 

Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes 
baznīcā svētku ietvaros izskanēja koncers 
"Kad dvēsele dzied!" koncertu sniedza 
Aiviekstes krastos dziedošie vokālie ansambļi, 
kori un solisti, to vidū koncertēja arī Rugāju 
jauktais koris. 
 

Māju īpašniekiem jāpasteidzas iesniegt projektu 
iesniegumus II kārtas valsts atbalstam apkures iekārtu 
rekonstrukcijai!  

Jūlija mēnesī tiks izsludināts Vides ministrijas sagatavotais 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa II kārtas „Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums. Projektu 
iesniegumus varēs iesniegt un uz valsts atbalstu 
ieguldījumu līdzfinansēšanai varēs pretendēt:  
Privātmāju īpašnieki.,Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašnieku pārstāvošas biedrības un pilnvarotas 
personas. 

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks 
iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:  

• šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu 
vai malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto 
jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);  

• saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu 
līdz 25 kW (ieskaitot);  

• siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW 
(ieskaitot);  

• vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 
kW (ieskaitot);  

• saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 
kW (ieskaitot);  

• vairākas augstāk minētās iekārtas, ņemot vērā 
konkrētas iekārtas kopējās uzstādītās jaudas 
ierobežojumus.  

Konsultācijas par programmu, par atbilstošākajiem 
risinājumiem un citiem jautājumiem pieejamas darba laikā, 
vēršoties pie biedrības “Live Green Organisation” (tālr. 
27000095 vai rakstot uz e-pastu: info@lgo.lv, www.lgo.lv). 

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 11 399 481 
lats, kur vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta 
finansējums ir līdz 50% - dārza mājām, individuālām 
dzīvojamām mājām, vasarnīcām ar koka, mūra un mūra–
koka ārsienām, dvīņu rindu un atsevišķu divdzīvokļu 
mājām nepārsniedzot 7 000 latu. 
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  Rugāju novada svētku 
     „Lobs ar lobu sasatyka” 

programma 
 

                Svētku ieskaņas pasākumi 
Rugāju novada ciemos 

2011. gada 28. un 29. jūlijā 
 

28. jūlijā 19:30  Beņislavā laukumā pie Eglaines 
pamatskolas un 
28.jūlijā 21:00  Tikaiņos laukumā pie bibliotēkas 
koncertēs: deju kopa „Rugāji”, jauktais koris,7.-9.klašu 
deju kolektīvs, solisti, vokālais ansamblis „Sonāte” un 
Rugāju dāmu vokālais ansamblis 
29. jūlijā 19:30 Lieparos pie veikala un  
29.jūlijā 20:00 Skujetniekos – stafetes, atrakcijas un 
spēles visu vecumu grupām 
21:00 Skujetniekos koncertēs: jauniešu deju kolektīvs un 
pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Ķipari”, 
Rugāju dāmu un Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis, 
dejojošās dāmas, senioru deju kolektīvs „Tonuss”un 
solisti 
 

Rugāju novada svētku aktivitātes 
Rugājos 

 2011.gada 30.jūlijā 
No 6:00 Makšķerēšanas sacensības Rugāju ezerā. 
Savus veiksmes lomus aicināti izvilkt makšķernieki. 
Dalībnieku reģistrācija no pulksten 5:45. Ierobežotā 
dalībnieku skaita dēļ jāpiesakās līdz 28. jūlijam 
 
10:00 Veselības skrējiens apkārt Rugāju ezeram. (3 
km)  
Aicināti piedalīties dažādu vecumu iedzīvotāji. Te var likt 
lietā izdomu un sevi ietērpt kādā atraktīvā tērpā, jo balvas 
būs ne tikai veiklākajiem, bet arī jaunākajam, vecākajam, 
atraktīvākajam utt. 
 
12:30 – 14:00 Latvijas Sarkano braucamrīku 
salidojums un Sarkanais glamūrs, kas aicina ikvienu 
interesentu ietērpties sarkanā tērpā un piedalīties glamūra 
gājienā – atraktīvākajiem balvas. 
No 11:30 Sarkanā glamūra un Sarkano braucamrīku 
dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija pie DUS „Virši” 
12:30 Sarkanā glamūra un  sarkano braucamrīku 
parāde  
(dalībnieku parādes gājiens un brauciens no DUS „Virši” 
cauri Rugāju ciemam līdz Rugāju parkam, pēc tam 
dažādas atraktīvas izklaides iespējas laukumā aiz Rugāju 
parka un parkā) 
Dalībnieki – ikviens sarkana braucamrīka ( auto, velo, 
moto, ratu, utt.) īpašnieks vai lietotājs. Lieciet lietā savu 

izdomu, jo nominācijas būs visdažādākās 
No 13:00 Rugāju parkā Sarkanais stūrītis, kur būs 
fotogrāfēšanās iespējas ar sarkaniem rekvizītiem – 
aicinām visus novada ļaudis un ciemiņus veidot šo foto 
kolekciju ar savu dalību foto sesijā.  
No 12:00 Rugāju parkā piepūšamās atrakcijas bērniem. 
Būs iespēja iegādāties kārumus – popkornu un cukurvati 
No 12:00 pašgatavotu meistarstiķu tirdziņš – laipni 
aicinām piedalīties amatniekus un mājražotājus 
No 13:00 Rugāju parkā būs iespēja veikt T-kreklu, 
cepuru u.c. apdruku (maksas pakalpojums) 
No 13:00 Rugāju parkā iedzīvotāju iesniegto fotogrāfiju 
izstāde „Lobs ar lobu sasatyka” 
No 14:00 Rugāju novada vidusskolas pagalmā un pie 
sporta nama  

 strītbols,  
 aktivitātes bērniem   

No 10:00 vizināšanās ar katamarānu pa Rugāju ezeru 
(maksas pakalpojums) 
No 14:00 vizināšanās zirgu pajūgā (Rugāju parks, ezera 
krasts, peldvieta, maksas pakalpojums) 
15:00 Apbalvošana Rugāju parkā - Latvijas Sarkano 
braucamrīku salidojuma dalībniekiem, makšķerniekiem, 
veselības skrējiena dalībniekiem, fotogrāfiju izstādes 
dalībniekiem 
20:00 Rugāju novada svētku koncerts „Lobs ar lobu 
sasatyka” Rugāju parkā, piedalās vieskolektīvi no 
Amatas novada, Varakļāniem, Mežvidiem, 
Smārdes,Viļakas novada u.c. 
No 22:00 lustīga Zaļumballe kopā ar  grupu 
„Klaidonis”. Ieeja no 22:00 - 23:00 Ls 2,00; vēlāk Ls 
2,50 
Lai visiem  kopā izdodas jauki  
          RUGĀJU NOVADA SVĒTKI 
                          „Lobs ar lobu sasatyka” 

 

Latvijas mednieku festivāls „Minhauzens 2011" 

2011.gada 5.-7.augusts Rugāji 

Gribi tici, gribi netici, šogad barons Minhauzens dosies medīt 
fazānus (Phasianus colchicus t.i. cīši dižcilteigi putni) Rugāju 
novada skaistajās pļavās. 

Tas notiks ne vairāk, ne mazāk kā 3 saulainas dienas augusta 

sākumā. Lai pārliecinātos, ka Minhauzens nemelo un uzvar 
godīgi, interesenti gaidīti mednieku festivālā Rugājos! 
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Pateicība 
 
Rugāju novada vidusskolas kolektīva 
sirsnīgs paldies dienliliju audzētājai 
Tatjanai Kočānei par bagātīgo puķu 
stādu dāvinājumu skolai. 

Zied ezerrieksts Pokratas ezerā

Peldošais ezerrieksts (Trapa natans) ir ļoti sens 
augs. Pasaulē tā atliekas atrastas jau terciāra 
nogulumos pirms 55 miljoniem gadu. Šodien 
Latvijā peldošais ezerrieksts zināms tikai trijos 
ezeros: Klaucānu un Priekulānu ezerā Jēkabpils 
novadā un mūsu novada Pokrotas ezerā. Pokratas 
ezerā peldošo ezerriekstu atrada 1935 gadā. Šī  
ir Eiropā vistālāk uz ziemeļiem izvirzītā atradne. 
Augs ierakstīts Latvijas Sarkanajā grāmatā I 
kategorijā un Ministru Kabineta Noteikumos par 
īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti 
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. 

Foto: M.Kočāns

KREDĪTI PENSIONĀRIEM un citiem 
interesentiem. 

Aizdevuma summa līdz 500 ls. 
Atmaksas termiņš – līdz 1 gadam. 
Vecumā līdz 75 gadiem – aizdodam bez 
galvotāja. 
Adrese : Balvos, Partizānu ielā 14, 2.stāvs 
Tel. 64521873, m. 26402362 
Aizņemies atbildīgi! 
 

Sporta ziņas 
Rugāju novada smilšu volejbola 3. un 4. posma rezultāti: 
25.06. Skujetnieki  1.v. Mikasa (Artis Čudars , Jānis Dārziņš), 2.v. 

Ok(Oskars Pugačs,Edgars Tūmiņš), 3.v. Tāvs/Dāls 
(Arvīds Zalcmanis, Edijs Zalcmanis) 

10.07. Lazdukalns 1.v. OK(Oskars Pugačs, Kaspars Bogdans), 2.v. 
Tāvs/ Dāls (Arvīds Zalcmanis, Edijs Zalcmanis), 
3.v. Sapieri (Kristaps Pugačs, Einārs Bogdans) 

Nākamie posmi: 
5. posms 31.07. Skujetnieki, 6. posms 14.08. Lazdukalns, 7. 
noslēguma posms 21.08. Skujetnieki 
10.30 reģistrācija, 11.00 sacensību sākums   
 
30.07. Notiks Rugāju novada svētku strītbola turnīrs. 
Dalībnieku reģistrācija no 13.30 sacensību sākums  14.00 
Vecuma grupas: Vīrieši- 1999. g. dz. un jaunāki, 1995. g. dz. un 
jaunāki, 1994. g. dz. un vecāki. 
Sievietes - bez vecuma ierobežojuma 
Sīkāka informācija www.rugaji.lv 

Bērnība- sapņu zeme 
Santa Voiciša 

   Jūlija viducī Rugāju novada parkā, kas šoreiz bija pārtapis par 
burvīgu pils dārzu, pulcējās mazie prinči un princeses no tuvākām un 
tālākām novada vietām, lai kopīgi svinētu vienus no pirmajiem un 
krāsainākajiem dzīves svētkiem- bērnības svētkus. Kopā ar princi 
(Nauri Kapteini), princesi (Klintu Circeni) un galma ākstu (Guntu 
Grigāni) mazie piecgadnieki tika izšūpoti un izklaidēti kā īsti 
galminieki. Tika apgūtas jaunas prasmes- puiši tika mācīti 
paklanīties, meitenītes „kniksīti”. Arī krustvecāku zināšanas tika 
pārbaudītas- galma āksts izvaicāja, ko gan  krustvecāki zina par 
saviem krustbērniem- kas viņiem garšo, kas frizūras taisīja. 
Krustmātēm tika uzdots izveidot masku kā jau īstā galmā pienākas, 
savukārt krusttēvi savā starpā mērojās spēkiem-kurš gan stiprāks 
„muciņu” spēlē. Visus izklaidēja dziesmas un dejas no mazo 
pašdarbnieku puses. Meitenes izvelkot monētiņas izlozēja sev 
dāvanas-lelles vai mīkstās rotaļlietas, savukārt puiši tika pie īstām 
vīru lietām- automašīnām. Nu mazie prinči un princeses var doties 
pasaulē laimi meklēt, mirdzošām acīm un brīnumu sirdīs. 

 Foto: D. Sņegova, Marta-Felicita  Sņegova ar princi un princesi. 


