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VADĪBAS ZIŅOJUMS
Cienījamie
pašvaldības
lasītāji!

Rugāju
publiskā

novada
pārskata

Šis pārskats atspoguļo
2020. gadā paveikto darbu dažādās
pašvaldības darbības jomās. Pārskatā
ir apkopota un sniegta informācija par
Rugāju novada pašvaldībai uzticēto
funkciju izpildi finanšu resursu
pārvaldībā, infrastruktūras attīstībā,
informācija par īstenotajiem un
plānotajiem investīciju projektiem,
sociālās palīdzības nodrošināšanu
un
pašvaldības
sniegtajiem
pakalpojumiem. Rugāju novada
pašvaldības
publiskais
pārskats
ir
sagatavots
kā
informatīvs
materiāls
ikvienam
Rugāju
novada iedzīvotājam, kā arī citiem
interesentiem.
2020. gada marts nāca ar
būtiskām izmaiņām mūsu ikdienā,
jo tika izsludināta ārkārtas situācija
valstī, saistībā ar COVID-19
infekcijas epidēmiju pasaules mērogā.
Tika ieviesti stingri pasākumi, lai
ierobežotu un apturētu infekcijas
izplatīšanos sabiedrībā: klātienē
tika pārtrauktas mācības, nenotika
kultūras pasākumi, tika noteikti
pulcēšanās ierobežojumi. Papildus
bija nepieciešami finanšu līdzekļi,
lai operatīvi iegādātos individuālos
aizsardzības līdzekļus.
Apkopojot Rugāju novada
iestāžu un struktūrvienību darbības
rezultātus, tiek apskatītas tādas
sadaļas kā - 2020. gadā paveiktie darbi
un svarīgākie notikumi, uzskaitīti
iegādātie
pamatlīdzekļi,
veiktie
remontdarbi, kā arī pasākumi, kuri
īstenoti iestādes darbības kvalitātes
rādītāju uzlabošanai.
2020. gadā Rugāju novada
pašvaldība tika noteikusi investīciju
prioritātes vairāku jomu un objektu
sakārtošanai un attīstīšanai. 2020.

gadā apstiprināta Rugāju novada
attīstības programma 2020. - 2026.
gadam.
2020. gadā izglītība bija
pašvaldības
budžeta
prioritāte.
Turpinājās projekts par izglītojamo
atbalstu novada skolās ar karjeras
konsultantu.
Izglītības
iestādes
iesaistījušās kompetenču projektā,
kas balstītas uz mūsdienīgu metožu
pielietojumu mācību procesa gaitā.
Abas skolas, sadarbībā ar pašvaldību,
iesaistījušās projektā „Pumpurs.”
2020. gadā notika Rugāju novada
vidusskolas un Rugāju novada
Eglaines pamatskolas akreditācija,
rezultātā abas izglītības iestādes
ieguva
maksimālo
iespējamo
novērtējumu.
Attīstot un uzturot pašvaldības
ceļu tīklu, turpinājās pašvaldības
grants ceļu seguma atjaunošana.
Saimnieciskā nodaļa veica Rugāju
ciema
teritorijā
labiekārtošnas
darbus, turpināja veikt ūdensvada
atjaunošanas remontdarbus Rugāju
ciemā un Tikaiņos, lai nodrošinātu
ūdenssaimniecības sistēmas attīstības
un tās pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanu un
modernizāciju.
Finanšu līdzekļi tika ieguldīti arī
novada kapsētu uzturēšanā un
labiekārtošanā, izmantojot arborētistu
pakalpojumu,
bīstamo
koku
izzāģēšanai.
Nodrošinot sociālo palīdzību
un
sociālos
pakalpojumus,
turpinājās
pakalpojuma
aprūpe
mājās īstenošana. Saistībā ar Covid
- 19, sociālajā dienestā organizēta
individuālo aizsardzības līdzekļu
izdale maznodrošinātām un trūcīgām
personām, nodrošināta palīdzība
ārkārtējās situācijās laikā, attālinātā
mācību procesa laikā nodrošināta
pārtikas paku piegāde dzīvesvietā
skolēniem no 1.-9. klasei.
2020. gadā pabeigta projekta

“Ēkas pārbūve par dienas centru”
īstenošana. Lai uzsāktu darbu Dienas
centrā, sekoja darbinieku atlase pēc
konkursa, aprīkošana ar inventāru
un aprīkojumu. Paralēli pašvaldība
turpināja pakalpojumu nodrošināšanu,
deinstutionalizācijas projekta ietvarā .
Plānojot līdzekļu plūsmu,
pakāpeniski tika turpināts sakārtot
nekustamos īpašumus, nostiprinot
tos zemesgrāmatā. 2020. gadā bija
novērojama augsta aktivitāte no
bijušo zemju lietotāju puses, lai
atsavināšanas rezultātā iegūtu no
pašvaldības īpašumus savā īpašumā.
Lai sekmētu tūrisma attīstību,
realizēts projekts „Viedā sola
uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā”,
kas ir aprīkots ar mūsdienīgām un
modernām tehnoloģijām - WiFi,
telefona un velosipēda lādēšanas
opcijām. Attīstot uzņēmējdarbības
attīstību starpvalstu līmenī, pārrobežu
programmā Latvija – Krievija
realizēts projekts „No hobija uz
biznesu”. 2020. gadā, jaunizveidotajā
multifunkcionālājā zālē aizvadīts
pirmais
seminārs
novada
mežsaimniekiem.
2020. gadā realizēti projekti,
kur pašvaldība atbalstījusi divām
baznīcām ērģeļu iegādi ar LEADER
projekta līdzfinansējumu.
Kultūras jomā, valstī noteikto
ierobežojumu dēļ, meklētas jaunas
iespējas un formas pasākumu
organizēšanā un rīkošanā, piemēram,
“Ziemassvētku gaismu ceļš”.
Lai sekmētu uzņēmējdarbības
attīstību Rugāju novadā, realizēti 4
projekti - par meliorācijas sistēmas
novadgrāvju atjaunošanu un 2 projekti
5.6.2 aktivitātē “Uzņēmējdarbības
attīstība Austrumu pierobežā” ERAF
ietvaros.
Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine
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1. PAMATINFORMĀCIJA
Rugāju novads, kas apvieno
Rugāju pagastu un Lazdukalna
pagastu, atrodas Latvijas ZA
daļā, ES Austrumu pierobežas
zonā,
Latvijas
Republikas
ziemeļaustrumu daļā uz Vidzemes
- Latgales robežas. Novada
kopplatība ir 512.12 km2 . Rugāju
novads robežojas ar Vidzemes
reģiona Gulbenes un Lubānas
novadu un Latgales reģiona Balvu
novadu. Novada centrs Rugāji
ir automaģistrāļu krustpunkts:
Gulbene – 36 km, Lubāna – 37
km, Rēzekne – 60 km, Balvi
-18 km. Tuvākais nacionālās
nozīmes centrs ir - Rēzekne.
Tuvākie
reģionālie
attīstības
centri ir Balvi, Gulbene, Alūksne,
Madona. Novada teritoriju šķērso
valsts nozīmes ceļi P27 Smiltene
- Gulbene un P36 Rēzekne Gulbene.

1.1. IEDZĪVOTĀJI
2021.gada sākumā Rugāju novadā deklarēti 2092 iedzīvotāji, Rugāju pagastā - 1272 iedzīvotāji, savukārt Lazdukalna
pagastā 820 iedzīvotāji. Rugāju novadā ir trīs ciemi, un tajos deklarēti: Benislavā - 142 iedzīvotāji, Skujetniekos - 123
personas, Rugājos - 497 iedzīvotāji.Novadā deklarējušies 1043 vīrieši un 1049 sievietes.
Pēc tautības Rugāju novadā deklarētos iedzīvotājus var iedalīt: 1927 latvieši (92% no visiem deklarētajiem iedzīvotājiem),
125 krievu tautības iedzīvotāji. Rugāju novadā deklarētie iedzīvotāji pēc vecuma: 314 personas vecumā līdz 18 gadiem,
609 personas virs 60 gadu vecuma, 1169 personas darbspējas vecumā. Pēc ģimenes stāvokļa: Rugāju novadā deklarētas
687 personas, kuras ir laulībā; 221 šķīrusies persona, 206 atraitņi, un 664 neprecējušās pilngadīgas personas. Saņemtas
25 dzīvesvietas deklarācijas nodaļā klātienē, 44 elektroniski pieteikumi caur www.latvija.lv, izsniegtas 8 izziņas par
deklarēto dzīvesvietu.2020.gadā Rugāju novadā reģistrēti 6 jaundzimušie – visas meitenes.
Kā savu deklarēto dzīvesvietu Rugāju pagastu norādījuši 4 jaundzimušie, Lazdukalna pagastu – 2 jaundzimušie. 2
bērni dzimuši laulībā, 4 bērniem atzīta paternitāte. Visi jaundzimušie pēc tautības ir latvieši, Latvijas pilsoņi. Vienam
bērnam doti divi vārdi. Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020.gadā reģistrētas 4 laulības. 2020.gadā Rugāju novadā
reģistrēti 44 mirušie – 23 sievietes, 21 vīrietis. Iepriekšējā gadā Lazdukalna pagastā miruši 14cilvēki, bet Rugāju pagastā
miruši 30 iedzīvotāji.
Mirušo vecums
Līdz
no 1110
20
gadiem
vīrieši
1
sievietes

no 21- no 3130
40

no 4150

no 5160

no 61-70 no 71-80 no 8190

no 91100

virs
100

1

1
1

2
4

3
1

4

1

8
4

5
8
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1.2. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA
PAŠVALDĪBAS PAMATDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS VIRZIENI:
•
•
•
•

Videi draudzīgas uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstība, ieviešot jaunas tehnoloģijas un inovācijas;
Cilvēkresursu attīstība, kvalitatīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes, sociālās palīdzības un pakalpojumu
nodrošināšana un nodarbinātības veicināšana;
Dabas un kultūrvides, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atpūtas un sporta iespēju pilnveidošana;
Dabas un kultūrvides, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atpūtas un sporta iespēju pilnveidošana.

VIENI NO RUGĀJU NOVADA DARBĪBAS MĒRĶIEM:
•
•
•

Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
Sistemātiski sakārtot sporta jomu, radot iespējami pilnīgu, mūsdienu prasībām atbilstošu sporta bāzi un sporta
nodarbībām paredzēto struktūru korektu pārvaldi;
Sekmēt savas pašvaldības kā patiesā saimnieka atbildību, celt lauku cilvēku pašapziņu un lepnumu par savu sētu,
pagastu, valsti.

Pašvaldībā īstenotās ilgtermiņa finanšu vadības un budžeta politikas rezultātā, palielināta finanšu sistēmas caurskatāmība,
nodrošinot stabilu pamatu attīstības plānu īstenošanai. Pārskata gadā tika nodrošināta regulāra budžeta izpildītāju tāmes
izdevumu pārraudzība. Novada administrācija ir novada izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā
arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Novada administrācija sastāv no domes administrācijas un domes
finansētām institūcijām, kas nodrošina pašvaldības (novada) kompetences izpildi. Novada dome apstiprina pašvaldības
iestāžu un struktūrvienības nolikumus. Atsevišķu funkciju pildīšana ir organizēta centralizēti visam novadam, dažu
funkciju izpildi nodrošina vai organizē atsevišķs darbinieks.
Rugāju novads ir izveidots, apvienojoties Rugāju un Lazdukalna pagastiem. Rugāju novada domi veido 9 deputāti.
2017. gada 3. jūnijā notika Latvijas pašvaldību vēlēšanas. Rugāju novadā par domes priekšsēdētāju ievēlēta Sandra
Kapteine, par priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Andris Leons. Izpilddirektores pienākumus veic Daina Tutiņa.

Iedzīvotāju vēlēti, 2020. gadā deputātu pienākumus
veica:

novada domē 2020.
komitejas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saimniecisko jautājumu komiteja:
Andris Leons (komitejas priekšsēdētājs), Kārlis Brūvers,
Agris Kalnējs, Kaspars Duļevskis.

Sandra Kapteine (Vienoti novadam);
Andris Leons (Vienoti novadam);
Agris Kalnējs (Vienoti novadam);
Jānis Ikstens (Vienoti novadam);
Sarmīte Pērkone (Vienoti novadam);
Kaspars Duļevskis (Rugāju novadam būt!);
Iveta Arelkeviča (Rugāju novadam būt!);
Maruta Paidere (Mūsmājas);
Kārlis Brūvers (Par godīgu Rugāju novadu!).

Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu
speciālistu sagatavotos lēmumprojektus, Rugāju

gadā darbojās pastāvīgās

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
Sarmīte Pērkone (komitejas priekšsēdētāja), Iveta
Arelkeviča, Maruta Paidere, Jānis Ikstens.
Finanšu komiteja:
Sandra Kapteine (komitejas priekšsēdētāja), Kārlis
Brūvers, Agris Kalnējs, Iveta Arelkeviča, Andris Leons,
Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Jānis Ikstens, Kaspars
Duļevskis.
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ATSEVIŠĶU PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU PILDĪŠANAI
DOME NO DEPUTĀTIEM UN PAŠVALDĪBAS
IEDZĪVOTĀJIEM IR IZVEIDOJUSI KOMISIJAS:
•
•
•
•
•
•
•

Administratīvā komisija;
Privatizācijas komisija;
Iepirkumu komisija;
Izsoļu komisija;
Vēlēšanu komisija;
Pašvaldības mantas novērtēšanas komisija;
Rugāju novada pašvaldības Jauniešu lietu konsultatīvā
komisija;

•
•
•
•
•
•
•

Sadarbības Civilās aizsardzības komisija;
Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales komisija;
Rugāju novada pedagoģiski medicīniskā komisija;
Ētikas komisija;
Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisija;
Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības
komisija;
Rugāju novada pašvaldības Medību koordinācijas
komisija.

1.3. IESTĀDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS
Rugāju novada dome nodrošina pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu, un tā sastāv no:
•
•
•
•

Vispārējās un juridiskās nodaļas;
Finanšu nodaļas;
Attīstības un plānošanas nodaļas;
Saimnieciskās nodaļas.

Domes pieņemto lēmumu izpildei, kā arī tās
darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu
nodrošināšanai pašvaldības dome ir izveidojusi šādas
iestādes un struktūrvienības:
•
•
•
•
•
•

Rugāju novada dome;
Izglītības pārvalde;
Dzimtsarakstu nodaļa;
Kultūras nodaļa;
Rugāju novada vidusskola;
Rugāju novada Eglaines pamatskola;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrs;
Rugāju sporta centrs;
Rugāju bibliotēka;
Tikaiņu bibliotēka;
Lazdukalna bibliotēka;
Skujetnieku bibliotēka;
Bāriņtiesa;
Sociālais dienests;
Pašvaldības policija;
Būvvalde;
Skujetnieku feldšeru veselības punkts;
Zobārstniecības kabinets;
Sociālās aprūpes centrs “Rugāji”;
Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības
centrs;
Rugāju novada muzejs;
Rugāju novada valsts un pašvaldību vienotie klientu
apkalpošanas centri Rugājos un Benislavā.

1.4. PERSONĀLS
2020.gadā Rugāju novada pašvaldības iestādēs tika nodarbināta vidēji 241 persona. 2020.gadā darba tiesiskās attiecības
tika uzsāktas ar 44 personām (neieskaitot izglītības iestādes).
No tām ar 40 personām darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas uz noteiktu laiku (tai skaitā 20 personas, kas tika
nodarbinātas skolēnu nodarbinātības pasākuma 2020. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā ietvaros). Savukārt ar 4
personām darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas uz nenoteiktu laiku.
Darba tiesiskās attiecības gada laikā izbeigtas ar 45 personām, tai skaitā 41 personai beidzās darba līguma uz noteiktu
laiku termiņš (personas, kas aizvietoja pastāvīgos darbiniekus atvaļinājuma un darbnespējas laikā), 2 personām - darba
devēja uzteikums un 2 personām savstarpēji vienojoties.
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2. FINANŠU RESURSI
2020.GADA BUDŽETA IZPILDE
Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta
ieņēmumu veidi
Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi,
dabas resursu
nodoklis
Valsts nodevas
Pašvaldības
nodevas
Naudas sodi un
sankcijas
Nenodokļu
ieņēmumi pārējie
Ieņēmumu no
pašvaldības
īpašuma
atsavināšanas
Maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Valsts budžeta
transferti
Pašvaldības
budžeta transferti
Naudas līdzekļu
atlikums uz gada
sākumu
Saņemtie
aizņēmumi
Kopējie budžeta
līdzekli

2020./2019.gads
EUR
%

2021. gada
plāns

2017.gads
705 862

2018.gads
745 742

2019.gads
803 859

2020.gads
731 445

-72 414

-9,01

678 695

195 662

181 318

200 292

190 262

-10 030

-5,01

182 574

1 641
155

1 616
195

1 372
363

1 286
52

-86
-311

-6,27
-85,67

1 850
150

75

117

87

130

43

49,43

0

539

691

20 411

6 782

-13 629

-66,77

3150

76 409

47 144

301 252

238 115

-63 137

-20,96

179 111

143 671

175 085

186 084

183 228

-2 856

-1,53

174 654

1 649 235

1 575 403

2 179 080

2 019 697

-159 383

-7,31

2 043 100

36 472

59 490

88 474

643 364

554 890

627,18

50 000

116 431

47 355

63 188

188 014

124 826

197,55

327 486

138 033

1 102 896

15 110

433072

417 962

2766,13

0

3 064 185

3 937 052

3 859 572

4 635 447

773 920

20,05

3 640 770

Rugāju novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžets EUR 4 635 447, kur ieņēmumi EUR 4 014 361, aizņēmumi no Valsts
kases EUR 433 072 un atlikums gada sākumā EUR 188 014. 2020.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis samazinājies
par 9,01% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Samazinājies īpašuma nodoklis par 5,01% . Kopējie budžeta līdzekļi
palielinājušies par 20,05%.
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Pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā redzams, ka no kopējā budžeta valsts budžeta transferti 66%, nodokļu ieņēmumi
23%, nenodokļu ieņēmumi 6%, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5%.
Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta
izdevumu veidi
Vispārējie
valdības
dienesti
Sabiedriskā
kārtība un
drošība
Ekonomiskā
darbība
Vides
aizsardzība
Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra,
reliģija
Izglītība
Sociālā
aizsardzība
Aizņēmumu
atmaksa

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

2020./2019.gads
2021.gada
EUR
%
plāns
23 104
8,20
320 064

261 301

272 227

281 717

304 821

21 939

23 019

23 089

23 373

284

1,23

34 621

246 855

1 284 640

306 745

1 149 082

842 337

274,60

306 923

61 242

25 701

11 834

15 664

3 830

32,36

17 264

319 784

280 368

312 382

463 498

151 116

48,38

395 453

30 155
282 618

30 694
180 820

32 601
172 393

27 713
177 594

-4 888
5 201

-14,99
3,02

58 010
181 009

1 234 301
299 101

1 259 367
332 216

1 430 071
373 008

1 373 498
563 884

-56 573
190 876

-3,96
51,17

1 289 605
512 645

204 242

184 811

727 726

208 834

-518 892

-71,30

197 690

Pamatbudžeta izdevumi 2020.gadā EUR 4 307 961. Kopējie izdevumi 2020.gadā palielinājušies par 17,33%.
Palielinājušies izdevumi vispārējiem valdības dienestiem par 8,20%, sabiedriskajai kārtībai un drošībai par 1,23%,
ekonomiskajai darbībai samazinājušies par 274,60%, vides aizsardzībai samazinājušies par 32,36%, teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai palielinājušies par 48,38%, veselībai samazinājušies par 14,99%, atpūtai, kultūrai, reliģijai
palielinājušies par 3,02%, izglītībai samazinājušies par 3,96%, sociālajai aizsardzībai palielinājušies par 51,17%.
Aizņēmuma atmaksa samazinājusies 71,30%.
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2020.gadā piešķirtais finansējums izlietots sekojoši: izglītībai 34 %, vispārējiem valdības dienestiem 7 %, sabiedriskajai
kārtībai 1 %, ekonomiskajai kārtībai 28 %, vides aizsardzībai mazāk par vienu procentu mājokļu apsaimniekošanai 11%,
veselībai 1%, kultūrai 4%, sociālajai aizsardzībai 13%.

9

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2020. GADU
Kopsavilkuma bilance
Rādītāji
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Īstermiņa prasības
Nākamo periodu izdevumi un avansi
par pakalpojumiem un projektiem
Naudas līdzekļi
Bilance

Uz 31.12.2020 (euro)
Aktīvi
9 066 961
22 640
8 373 559
127 417
708 079
66 880
295 164
16 149

Uz 01.01.2020 (euro)
8 425 499
16 239
7 726 458
127 417
566 083
80 029
286 555
9 599

329 886
9 775 040

189 900
8 991 582

5 926 023
5 926 023
391 725
3 457 292
2 205 106
209 687
9 775 040

5 722 073
5 722 073
406 951
2 862 558
1 978 432
212 485
8 991 582

Pasīvi
Pašu kapitāls
Budžetu izpildes rezultāti
Uzkrājumi
Saistības
Ilgtermiņa saistības
Īstermiņa saistības
Bilance

2020.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma EUR 9 775 040. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances
kopsumma palielinājusies par EUR 783 458. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts salīdzinot ar iepriekšējo gadu
palielinājies par EUR 203 950. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem samazinājušās par EUR 2
798. Ilgtermiņa saistības 2020.gada sākumā EUR 1 978 432 un beigās EUR 2 205 106.Vērojams ilgtermiņa saistību
palielinājums par EUR 226 674.
Pašvaldības kapitāla vērtība
Rugāju novada domei pieder sekojošas kapitāldaļas:
1.SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” EUR 110 332
2.SIA „Balvu Autotransports” EUR 16 801
3.SIA „ZAAO” EUR 284
2020.gadā izmaiņu nav.
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3. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS
PLĀNA IEVIEŠANA
3.1. PROJEKTU ĪSTENOŠANA RUGĀJU NOVADĀ
2020. GADĀ
Rugāju novada dome aktīvi
apgūst Eiropas Savienības fondu
projektus, 2020.gadā ir pabeigti
iesāktie projekti, kā arī turpināsies
projektu
īstenošana
turpmāk
uzsāktajiem projektiem.
Triju gadu garumā turpinājās
iesniegtais
projekts
“DZĪVO
VESELS! - veselīga dzīvesveida un
profilakses veicināšanas pasākumi
Rugāju novada iedzīvotājiem”
Eiropas Sociāla fonda atbalstītajā
9.2.4.2.
pasākumā “Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai un slimību profilaksei”.
Projekts tika īstenots no 2017. - 2019.
gadam. Projekta izmaksas EUR 30
709,00, t.sk. Eiropas Sociālā fonda
finansējums EUR 26 102,55, valsts
budžeta finansējums EUR 4 606,35.
Rugāju novada dome 2020.gadā
pieteicās otrās kārtas finansējumam,
turpinot uzsākto projektu un piedāvās
iedzīvotājiem sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumus. Otrajā kārtā piešķirtais
finansējums ir EUR 20 847,00 t.sk.
Eiropas Sociālā fonda finansējums
EUR 17 719,95, valsts budžeta
finansējums EUR 3 127,05. Projektā
paredzētas šādas aktivitātes: semināri
par onkoloģiskām slimībām; sirds
un asinsvadu slimībām; veselīgu
uzturu; fiziskām aktivitātēm; par
psihoemocionālā klimata uzlabošanu,
katram iedzīvotājam; izglītojošas
lekcijas skolēniem par aktuālo
atkarību veidiem un profilaksi;
vingrošanas
grupu
nodarbības
bērniem; vasaras nometnes bērniem;

fizioterapeita nodarbības; nūjošanas
nodarbības;
TRX
vingrošanas
nodarbības; peldēšanas nodarbības.
Kopš
2015.gada
21.decembra
Rugāju novada dome īsteno projektu
Nr. 8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un
DARI!”. Projekta mērķis ir attīstīt
mērķa grupas jauniešu prasmes
un veicināt viņu iesaisti izglītībā,
tai skaitā aroda apguvē pie amata
meistara, nodarbinātībā,
Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
īstenotā Jauniešu garantijas projekta
pasākumā vai Nodarbinātības valsts
aģentūras
īstenotajos
aktīvajos
nodarbinātības vai preventīvajos
bezdarba samazināšanas pasākumos,
kā arī nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā. Rugāju
novadā 2019. gadā projektā “Proti un
Dari!” iesaistīti 2 jaunieši, projektā
izlietotais finansējums- 724,13 EUR.
2019.gada decembrī tika sagatavots
un iesniegts Lauku atbalsta dienestā
(LAD)
projekts
“Viedā
sola
uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā”
LEADER projektu konkursa 7.kārtā.
Projekts tieši papildina tūrisma
infrastruktūras attīstību, teritorijas
labiekārtošanu, piesaistot lielāku
tūristu skaitu novadam. Projekta
ietvaros tika iegādāts un uzstādīts
viedais sols - velosipēdu apkopes
punkts, kurš veic daudz un dažādas
funkcijas. Viedais sols ir augstas
kvalitātes cinkota tērauda konstrukcija,
eleganti noformēta ar jaudīgiem saules
paneļiem jumtiņa vietā ar daudzām
iebūvētām funkcijām solā – bezvadu

internets WiFi, viedtālruņu lādētājs,
velosipēda turētājs, kontaktligzda
elektrisko velosipēdu, elektroskūteru
u.c. ierīču uzlādēšanai, LED gaisma,
LDC displejs, velosipēda remonta
instrumenti,
USB
pieslēgvietas
elektriskajām ierīcēm, apgaismojums
un iebūvēti sensori datu vākšanai un
analīzei – interneta lietotāju skaita un
datu izmantošanas skaitītājs, uzlādēto
velosipēdu
skaits,
temperatūras
sensors u.c. Projekta īstenošana
notika 2020.gadā. Kopējās izmaksas
EUR 10527,00; t.sk. ELFLA (Eiropas
Lauksaimniecības
Fonds
lauku
attīstībai) finansējums EUR 9000,00,
pašvaldības
finansējums
EUR
1527,00.
2019.gada sākumā LAD apstiprināja
projektu “Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas
novadgrāvju atjaunošana Rugāju
pagasta, Baldonēs”, pasākuma
4.3.
“Atbalsts
ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā” ietvaros.
Projekts tika realizēt 2020.gadā.
Projekta kopējās izmaksas EUR
40 656,39, t.sk. ELFLA (Eiropas
Lauksaimniecības
Fonds
lauku
attīstībai) finansējums EUR 33330,42,
pašvaldības
finansējums
EUR
7325,97.
2019.gada sākumā LAD apstiprināja
projektu “Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas
novadgrāvju atjaunošana Rugāju
pagasta,
Rugājos”,
pasākuma
4.3.
“Atbalsts
ieguldījumiem

11

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2020. GADU
lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā” ietvaros.
Projekts tika realizēts 2020.gadā.
Projekta kopējās izmaksas EUR
31 737,92, t.sk. ELFLA (Eiropas
Lauksaimniecības
Fonds
lauku
attīstībai) finansējums EUR 25363,68,
pašvaldības
finansējums
EUR
6374,24.
2019.gada sākumā LAD apstiprināja
projektu “Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas
novadgrāvju atjaunošana Rugāju
pagasta, Kaņepienē”, pasākuma
4.3.
“Atbalsts
ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā” ietvaros.
Projekts
tika
realizēts
2020.
gadā. Projekta kopējās izmaksas
EUR 113427,33, t.sk. ELFLA
(Eiropas Lauksaimniecības Fonds
lauku attīstībai) finansējums EUR
101119,84, pašvaldības finansējums
EUR 12 307,49.
2019.gada sākumā LAD apstiprināja
projektu “Pašvaldības nozīmes
koplietošanas
meliorācijas
sistēmas novadgrāvju atjaunošana
Rugāju pagastā un Lazdukalna
pagastā”, pasākuma 4.3. “Atbalsts
ieguldījumiem
lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā” ietvaros. Projekts tika
realizēts 2020.gadā. Projekta kopējās

izmaksas EUR 78557,87, t.sk. ELFLA
(Eiropas Lauksaimniecības Fonds
lauku attīstībai) finansējums EUR
68712,73, pašvaldības finansējums
EUR 9 845,14.
Uzsāktā projekta “Uzņēmējdarbības
attīstība Austrumu pierobežā”
5.6.2. SAM „Teritorijas revitalizācija,
reģenerējot degradētas teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” realizēšana
ir pabeigta. Objektā nekustamais
īpašums “Rosība” laukuma izbūve
un pašvaldības ceļa “Benislava –
Blāzma” pārbūve Lazdukalna pagastā
ir noslēgusies. Projekta izmaksas
EUR 351 360,22 t.sk. ERAF
finansējums EUR 287 799,15; valsts
budžeta dotācija EUR 15 038,22;
pašvaldības līdzfinansējums EUR
35065,75 un privātās attiecināmās
izmaksas EUR 13 457,10. 2020.
gadā tika izstrādāts būvprojekts
pašvaldības “Skolas un Dzelzceļa
ielu” pārbūvei Rugāju ciemā un
līdz gada beigām arī tika pārbūvētas
pašvaldības Skolas un Dzelzceļa
ielas. Projekta izmaksas EUR 398
745,88 t.sk. ERAF finansējums
EUR 326 612,75; valsts budžeta
dotācija EUR 17 066,32; pašvaldības
līdzfinansējums EUR
39 794,84
un privātās attiecināmās izmaksas
EUR 15 271,97. Projekti tika vērsti
uz degradēto teritoriju sakārtošanu,

ceļu infrastruktūras izbūvi, sakārtotās
teritorijas piedāvāšanu uzņēmējiem.
Uzsāktais
Rugāju
novada
domes
projekts
„Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plāna
īstenošanai
Rugāju
novadā”
9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
un
personu
ar
invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā”
9.3.1.1.
pasākuma
„Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” ietvaros ir pabeigts. 2020.
gadā Lazdukalna pagastā pārbūvēja
ēku, izveidojot dienas aprūpes centru,
kas paredzēta sociālo pakalpojumu
sniegšanai personām ar garīga
rakstura traucējumiem un bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem.
Kopējās projekta izmaksas EUR 185
854,51 t.sk. attiecināmās izmaksas
EUR 182 515,00; ERAF finansējums
EUR 118 449,20; valsts budžeta
dotācija EUR 6270,84 un pašvaldības
līdzfinansējums EUR 61 134,47.
2018.gadā ir uzsākta un 2020.gada
sākumā tika pabeigta Rugāju novada
Attīstības programmas 2020. 2026. gadam izstrāde. Apzinot
novada iestāžu vajadzības, tika
izstrādāti Rīcības un Investīciju plāni
turpmākajiem 7 gadiem.

3.2. ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
Rugāju novada domes 2013. gada 19. decembra sēdē (Protokols Nr.16, 23 §) tika apstiprināta Rugāju novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Stratēģijas izstrāde notika paralēli Rugāju novada attīstības
programmas 2013. – 2019. gadam izstrādei, tādējādi novada pašvaldība jau ir noteikusi īstermiņa mērķus un
prioritātes, vīziju un uzdevumus 7 gadu periodam (Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju skatīt novada mājaslapā).

TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
APDZĪVOJUMS UN PAKALPOJUMU CENTRI
Latgalei raksturīgais tradicionālais apdzīvojums (lauku ciemi un viensētas, viensētu grupas) ir latgalisko vērtību un lauku
dzīvesveida pamats. Ciemi būs kā papildus centri ar ierobežotu funkciju skaitu un apkārtējo lauku teritoriju atbalsta
punkti. Tur tiks koncentrētas arī ekonomikās aktivitātes un dažādi pakalpojumi. Jārod risinājumi, lai šo apdzīvoto vietu
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iedzīvotājiem būtu nodrošināta pieeja pamata izglītībai, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai,lai būtu iespējas saņemt
vismaz minimālo ikdienas pakalpojumu un preču klāstu, kā arī tiktu nodrošinātas satiksmes iespējas līdz tuvākajam
lielajam centram. Viensētu un to grupu pastāvēšana atbalstīta, lai tiktu saglabāts tradicionālais lauku apdzīvojuma veids,
veicināta vienmērīga lauku apdzīvotība, saglabāta kultūrainava un tradīcijas. Viensētu loma palielināsies, attīstoties
lauku tūrismam, tāpat arī to izmantošana par brīvdienu un vasaras mājokli pilsētniekiem.

TRANSPORTA KORIDORI UN INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
Svarīgs novada attīstības priekšnoteikums ir iekšējās un ārējās sasniedzamības nodrošināšana. Rugāju novadā apdzīvoto
vietu sasniedzamības nodrošināšanai galvenā loma ir autoceļiem. Esošais autoceļu tīkls ir pietiekami attīstīts un
funkcionāls visu attīstības centru 18 sasniegšanai, taču radikāli jāpaaugstina to kapacitāte un kvalitāte, rekonstruējot
atsevišķus posmus, uzlabojot segumus.

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU KOMPLEKSI TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS
Tūrisma attīstības teritorijās par prioritāti uzskatāma ar tūrismu un rekreāciju saistītās darbības un infrastruktūras
attīstība, kā arī tūrisma resursu – dabas vides, ainavu, kultūrvēsturiskās vides un pieminekļu saglabāšana un aizsardzība.

MEŽSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS
Prioritāte ir mežsaimnieciska izmantošana - mežizstrāde un ar kokapstrādi saistītas ražotnes - koksnes pārstrāde, mēbeļu
un galdniecības izstrādājumu, būvkonstrukciju ražošana u.c., īpaši veicinot ražošanas uzņēmumu veidošanos ar koksnes
bezatkritumu izstrādes u.c. inovatīvām tehnoloģijām, kokapstrādes gala produkcijas ar augstu pievienoto vērtību
ražošanu.

LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS
Par prioritāti uzskatāma visa veida lauksaimnieciskā darbība - augkopība, dārzeņkopība, augļu un ogu audzēšana,
lopkopība, lauksaimniecības produktu pārstrāde u.c. Lauksaimnieciskās ražošanas attīstība jāorientē uz augstas
kvalitātes gala produkcijas ieguvi. Iespēju robežās ražošana jākoncentrē specializētās un tehnoloģiski modernās vienībās
ar minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi un ainavu.

RAŽOŠANAS UN DERĪGO IZRAKTEŅU IZSTRĀDES TERITORIJAS
Prioritāte ir rūpnieciska derīgo izrakteņu ieguve, pārstrāde un būvmateriālu ražošana, kā arī cita veida ražošana, kas
saistīta ar derīgo izrakteņu ieguvi, īpaši atbalstot videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un produktu ar augstu pievienoto
vērtību radīšanu.

IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA
Lai novērtētu Rugāju novada ilgtspējīgas stratēģijas izvirzītā nākotnes redzējuma īstenošanu, tika izstrādāta uzraudzības
sistēma. Uzraudzības sistēmu veido:
• uzraudzības rādītāju datu bāze (teritorijas attīstības rādītāji) jeb stratēģisko mērķu sasniegšanas progresa novērtējums;
• Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, kura veic ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzību.

SABIEDRĪBAS IESAISTE
Uzsākot Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādes procesu, noteikts Sabiedrības
līdzdalības plāns. Paziņojums par Sabiedrības līdzdalību publicēts pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv un pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”.

13

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2020. GADU

3.3. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2020. gada 23. aprīļa domes sēdē tika pieņemts lēmums par Rugāju novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam
apstiprināšanu. Rugāju novada attīstības programma 2020. – 2026. gadam izstrādāta, pamatojoties uz likumu par “Par
pašvaldībām”, 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) dokumentiem
“Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (03.12.2014.) un “Nozaru politiku
vadlīnijas pašvaldībām” (07.10.2014.). Izstrādājot Attīstības programmu, ir ņemta vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2030.gadam, Nacionālais attīstības plāns, Latgales plānošanas reģiona spēkā esošie teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti, kā arī citi Latvijas un novadu attīstības plānošanas dokumenti, kas minēti Attīstības programmas
atsaucēs. (Attīstības programmu skatīt novada mājaslapā).
Novads ir bagāts ar dabas resursiem, tādiem kā meži, purvi, lauksaimniecības zemes. Lai sekmētu ekonomisko
izaugsmi novadā, būtu vairāk jāattīsta infrastruktūra, jārada izdevīgi nosacījumi jaunu uzņēmumu piesaistīšanai, kā
arī jāturpina attīstīt un atbalstīt esošās nozares: lauksaimniecība un mežsaimniecība. Šobrīd novada teritorijā, nelielos
apjomos pārstrādājot kokmateriālu, darbojas četras kokzāģētavas. Tradicionālās lauksaimniecības nozares ir piena,
gaļas lopkopība un graudkopība. Izvērtējot novada esošo infrastruktūru, dabas resursus, nākotnē Rugāju novadam būtu
jāattīsta:
• Amatniecība, izkopjot un iemācoties padarīt par biznesa iespējām senos arodus un prasmes;
• Tūrisms, piedāvājot autentisku tūrisma produktu un kvalitatīvu pakalpojumu;
• Lauksaimniecības produkcijas ražošana ar pievienoto vērtību;
• Rūpniecība, pilnveidojot metālapstrādi, kokapstrādi;
• Enerģētiskā materiāla ražošana, ražojot kūdras briketes, malku, šķeldu u.c.
Attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes procesā, 2018.gada oktobrī un novembrī tika veikta iedzīvotāju
aptauja par novada aktuālajiem jautājumiem, tādiem kā infrastruktūra, izglītība, pakalpojumu sfēra, labklājības jautājumi
u.c. tēmas, tādā veidā noskaidrojot iedzīvotāju viedokli un iekļaujot atbilžu pamatvirzienus katras nodaļas beigās.
Iedzīvotāju aptaujas rezultātā tika saņemtas 63 anketas, kuru rezultāti ir apkopoti atsevišķā pielikumā, kas ir pievienots
Attīstības programmai. koncentrāciju. Lai sekotu līdzi attīstības programmas ieviešanai un sasniegtu definētās prioritātes
un novada vīziju tika izveidota Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības sistēma.

3.4. VIDES PĀRSKATS
Rugāju novada domes 2013. gada 19. decembra sēdē (Protokols Nr.16, 23 §) tika apstiprināts Vides pārskats. Vides
pārskatā analizēts esošais vides stāvoklis un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nozīme esošo vides problēmu risināšanā
(Vides pārskatu skatīt novada mājaslapā). Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tika organizēta vienlaikus ar Rugāju
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013. gada
26. augusta līdz 2013. gadam 4. oktobrim. Veicot analīzi, tika izvērtēts, kādas būs ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
īstenošanas tiešās un netiešās ietekmes uz vidi. Vairākas no ietekmēm ir neskaidras, jo pašreizējā plānošanas stadijā nav
pieejama pietiekoši detalizēta informācija par konkrētiem investīciju projektiem un to realizācijas gaitu un apjomiem.
Realizējot novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, sagaidāmas gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes uz vidi. Paredzams,
ka īstenojot ar komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistītos projektus, ietekme uz vidi būs pozitīva. Realizējot
ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstības Rugāju ciemā II un III kārtu, tiks samazināts gruntsūdeņu
piesārņojums. Veicot ēku renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tiks samazināta oglekļa
dioksīda (CO2) emisija. Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju, sagaidāma diferencēta
ietekme uz vidi, jo, palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārņojuma palielināšanās. Negatīva ietekmi
uz bioloģisko daudzveidību var atstāt tāda ceļu infrastruktūras attīstība, kuras rezultātā tiek sadrumstalotas mežu un
lauksaimniecības zemju platības, vienlaicīgi bojājot augsnes zemsedzi ar tur esošajiem biotopiem. Pirms šādu projektu
realizācijas ir nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloģijas.
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Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, paredzētas tūrisma un rekreācijas aktivitātes un infrastruktūras attīstība,
ņemot vērā vides aizsardzības prasības. Tūrisma un apmeklējumu pieaugums palielina kontaktu biežumu ar retajām
un aizsargājamām sugām. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību
vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas.
Veicot plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējumu, analizēta dokumenta stratēģiskā daļa – telpiskā
attīstības perspektīva. Tā kā telpiskās attīstības perspektīvas detalitātes pakāpe ir ļoti zema, un tajā netiek paredzētas
būtiski jauni teritorijas attīstības virzieni vai koncepcijas nav iespējams veikt detalizētu ietekmju uz vidi izvērtējumu.
Ilgtspējīgas attīstītībās stratēģijas risinājumiem netiek piedāvāti alternatīvie varianti.
Netiek paredzēts, ka, īstenojot plānošanas dokumentu, tiks negatīvi ietekmētas Natura 2000 teritorijas, un tādēļ arī
kompensējošie pasākumi nav nepieciešami. Saistībā ar plānošanas dokumenta īstenošanu nav paredzamas pārrobežu
ietekmes. Kopumā var secināt, ka Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam īstenošana nav
pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī ar novada teritorijas plānojumu, ja tiek ievēroti iepriekš
aprakstītie risinājumi ietekmju uz vidi mazināšanai.
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4. IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI
4.1. RUGĀJU NOVADA VIDUSSKOLA
IESTĀDES DARBĪBAS
MĒRĶIS

IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI
IESTĀDES FUNKCIJAS
UN UZDEVUMI

2020. GADĀ
PAVEIKTIE DARBI

•

Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pirmsskolas vadlīnijās,
vispārējās pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto
mērķu sasniegšanu;
• radīt izglītības vidi, kurā izglītojamajiem tiktu nodrošināta dzīvei nepieciešamo
zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanās;
• veicināt katra izglītojamā pašapziņas veidošanos un izaugsmi atbilstoši viņa spējām,
vajadzībām, mainīgās dzīves prasībām;
• sekmēt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūža
izglītībai un apzinātai karjerai;
• sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un
augstākajām morāles vērtībām;
• nodrošināt nepārtrauktas un efektīvas pārmaiņas, kas sekmē Skolas darba rezultātu
kvalitāti, skolotāju un izglītojamo radošo darbību un sadarbību.
Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība. Skolai ir tiesības veikt
metodisko, ārpusstundu, projektu, zinātniski – pētniecisko un saimniecisko darbību.
•

Īstenot licencētās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispā-rējās vidējās
izglītības programmas;
• izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
• racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus;
• sadarboties ar izglītojamo vecākiem, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām
organizācijām.
Mācību procesa organizēšana attālināti valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā.
2020.gadā skolu absolvēja 13 vidusskolas un 15 pamatskolas izglītojamie.
2020./2021. m.g. skola realizē 6 izglītības programmas:
- pirmsskolas izglītības programma (56 audzēkņi);
- pirmsskolas speciālās izglītības programma (1 audzēknis);
-pamatizglītības programma (110 izglītojamie);
-speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (4
izglītojamie);
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma (24 izglītojamie);
- vispārējās vidējās izglītības programma (16 izglītojamie).
Skola realizē 13 interešu izglītības programmas, kurās iesaistīti lielākā daļa skolas
audzēkņu.
Rugāju novada vidusskolas izglītojamie ar labiem sasniegumiem piedalās:
- mācību priekšmetu olimpiādēs (2019./2020.m.g. 63 dalībnieki piedalījās 17 dažādās
mācību priekšmetu novadu apvienību olimpiādēs, kurās ieguva 10 atzinības, 5 3.vietas,
7 2. vietas, 11 1.vietas;
- konkursos (67 individuālie dalībnieki piedalījās 18 dažādos konkursos, kuros
starpnovadu līmenī ieguva 5 atzinības, 8 3.vietas, 2 2.vietas, 7 1.vietas; Latgalē 2 1.vietas,
1 2.vieta, 1 atzinība, valstī – 4 atzinības, 1 1.vieta;
17 komandas dažādos konkursos izcīnīja starpnovadu līmenī - 1 2.vietu, 2 1.vietas;
reģionā 5 1.vietas, 1 atzinību, valstī –, 1 3.vietu, 1 2.vietu, 6 1.vietas);
- sporta sacensībās (35 individuālie sportisti piedalījās 8 starpnovadu sacensībās un
ieguva 11 3. vietas, 9 2.vietas, 14 1.vietas.
22 komandas izcīnīja 2 3.vietas, 9 2.vietas, 4 1.vietas).
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•

2020. GADA
NOTIKUMI

•

IEGĀDĀTIE
PAMATLĪDZEKĻI
VEIKTIE
REMONTDARBI
PASĀKUMI, KURI ĪSTENOTI IESTĀDES DARBĪBAS
KVALITĀTES RĀDĪTĀJU
UZLABOŠANAI

•
•

Visplašāk 2020. gadā tika apmeklēts skolas tradicionālais Žetonu vakars, pārējie
pasākumi tika organizēti atbilstoši epidemioloģiskai situācijai valstī Izlaidumi
ar ierobežotu personu skaitu, Nomināciju pasākums tika organizēts Zinību dienā
Rugāju parka estrādē;
skola iesaistījās vairākos projektos (“Skolas soma”, “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”, “Pumpurs”, “Atbalsts vispārējās izglītības
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” u.c.) un organizēja
aktivitātes izglītojamo atbalstam.
Interaktīvais ekrāns fizikas kabinetā, durvis Mazās skolas gaitenī;
inventārs (garderobes skapīši vienai klasei; mēbeles sākumskolas klasei (1.kl.))

Iegādātas un ieklātas gumijas flīzes rotaļlaukumā pie Lielās skolas, izremontēts Mazās
skolas gaitenis, veikts lasītavas kosmētiskais remonts, ikdienas remontdarbi.
•
•
•
•
•
•

Akreditācijas process, kura rezultātā skola un izglītības programmas akreditētas uz
6 gadiem;
maijā veikta skolēnu, vecāku un skolotāju aptauja par attālinātā mācību procesa
norisi;
novembrī veikta skolēnu, vecāku, skolotāju un dibinātāja aptauja par ierosinājumiem
skolas attīstības plānošanai;
noslēgusies dalība projektā “Skola 2030” – pedagogu profesionālās kompetences
pilnveide, dalīšanās pieredzē ar Latgales un Vidzemes reģiona skolotājiem; uzsākta
jaunā mācību satura aprobācija;
notikusi pedagogu profesionālā pilnveide Erasmus+ projektu apmācību pasākumos;
skolā organizētajos kursos lielākā daļa pedagogu ieguvusi sertifikātu speciālajā
izglītībā;
regulāri tiek veikta pedagogu un skolas darba pašvērtēšana.

4.2. RUGĀJU NOVADA EGLAINES PAMATSKOLA
IESTĀDES DARBĪBAS
MĒRĶIS
IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI
IESTĀDES FUNKCIJAS UN
UZDEVUMI

Skolas darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamiem pieejamu un labvēlīgu izglītības
vidi, īstenojot izglītības procesu un nodrošinot valsts pamatizglītības standartā noteikto
mērķu un uzdevumu sasniegšanu, kā arī īstenot izglītības procesu pirmsskolas izglītības
programmas realizēšanai.
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
1.Īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties
izglītošanas darba metodes un formas;
2.izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai
un apzinātai karjeras izvēlei;
3.veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu
personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 4.Sekmēt izglītojamā sociāli
aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot
un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni
par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību
pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas
patriotus;
5.sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personu, kas realizē aizgādību), lai nodrošinātu
izglītības ieguvi;
6.nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos
mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē.
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2020. GADĀ
PAVEIKTIE DARBI

2020. GADA
NOTIKUMI
IEGĀDĀTIE
PAMATLĪDZEKĻI
VEIKTIE
REMONTDARBI
PASĀKUMI, KURI
ĪSTENOTI IESTĀDES
DARBĪBAS KVALITĀTES
RĀDĪTĀJU
UZLABOŠANAI

2020. gadā skolu absolvēja 4 izglītojamie;
2020./2021. m. g. skola realizē 7 izglītības programmas, 7 interešu izglītības
programmas;
2019./2020. m. g. 22 olimpiāžu dalībnieki piedalījās:
9 starpnovadu, novada olimpiādēs, kurās ieguva 1 atzinību, 3 - 3. vietas, 2 - 2. vietas;
11 konkursu dalībnieki piedalījās 5 konkursos:
Starpnovadu konkursos ieguva 2 atzinības, 1 – 3. vietu, 7 – 1.vietas;
1 individuālais sportists vieglatlētikas sacensībās ieguva 3.vietu;
4 komandas izcīnīja divas 3.vietas, divas 2.vietas.
• Starpnovadu iekļaujošās izglītības pasākums „Kopā roku rokā”;
• skolas akreditācija (pavasarī tiešsaistē, rudenī – klātienē);
• skolas tradicionālie pasākumi: Skolotāju diena, Patriotiskā nedēļa, Ziemassvētki,
Meteņi, Izlaidums.
• Iegādāti grāmatu plaukti un sēžammaisi skolas bibliotēkai;
• iegādāts cirkulācijas sūknis apkures sistēmai.
•
•

Izremontēta bibliotēka;
griestu šuvju labošana gaiteņos.

•

Kopš 2017.gada skolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;
pateicoties ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”, skolā ir notikuši dažādi karjeras izglītības atbalsta pasākumi – meža
ekspedīcijas 1.- 4. un 6. klašu skolēniem, mācību ekskursija Valsts robežsardzes
koledžā, vecākiem - izglītojošā lekcija, kā arī karjeras nedēļas interaktīva diskusija;
projekta “Latvijas Skolas soma” - Ziedoņa klases nodarbība “Izlaušanās spēle” par
I. Ziedoņa personību un daiļradi, Rēzeknes teātra “Joriks” tiešsaistes izrāde “Ziemas
māja”.

•

•

4.3. RUGĀJU SPORTA CENTRS
Sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana un pasākumu organizēšana,
lai veicinātu novada iedzīvotāju interesi par sporta pozitīvo ietekmi uz indivīda fizisko
un intelektuālo attīstību.
Tiek īstenotas 3 licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:
IESTĀDES DARBĪBAS
• 2 programmas basketbolā;
PAMATVIRZIENI
• 1 programma vieglatlētikā;
• 1 interešu izglītības programma svarbumbu celšanā;
• tiek nodrošinātas iespējas novada iedzīvotāju fiziskās attīstības veicināšanai,
veselības uzlabošanai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.
Nodrošināt
iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamatzināšanas un
IESTĀDES FUNKCIJAS UN
prasmes, kā arī popularizēt sportu, kā veselīga dzīvesveida pamatu un lietderīgu brīvā
UZDEVUMI
laika pavadīšanas iespēju.
• Iestādē uzstādīta piekļuves kontroles sistēma;
2020. GADĀ
• uzlabota elektrosistēma – sporta zālē nomainītas un saremontētas griestu
PAVEIKTIE DARBI
apgaismojuma lampas, organizēti dažādi sporta pasākumi.
• Audzēkņu dalība dažāda mēroga sporta sacensībās, interešu izglītības audzēknes
2020. GADA
sasniegumi starptautiska mēroga sacensības ārvalstīs;
NOTIKUMI
• organizēti sporta pasākumi: “Latvijas basketbola kauss”, RBL spēles, LJBL
sabraukumi, “Starpnovadu 3x3 basketbola turnīrs”.

IESTĀDES DARBĪBAS
MĒRĶIS
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Jaunas LED lampas sporta zālei;
tīkli hokeja laukumam;
jaunas sporta formas basketbola programmas audzēkņiem;
baneri logu aizsegšanai, kas pasargā no tiešiem saules stariem sacensību laikā
sporta zālē.
Salaboti pludmalē esošie objekti, nojaukti bojātie;
saremontētas skatītāju tribīnes sporta zālē, apgaismojuma lampu remonts un
maiņa, kosmētiskais remonts kāpņu telpā un citi aktuālie remontdarbi.
Piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana, izglītojamo un darbinieku papildus
drošības pasākumu nodrošināšanai;
pedagoģisko darbinieku profesionālās pilnveides kursu apmeklējumi, darbības
kvalitātes analīze sanāksmēs.

4.4. RUGĀJU JAUNIEŠU INICIATĪVU - INTEREŠU CENTRS
IESTĀDES DARBĪBAS
MĒRĶIS

IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI

IESTĀDES FUNKCIJAS UN
UZDEVUMI

2020. GADĀ PAVEIKTIE
DARBI

Centra darbības mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus Rugāju novada jauniešu
pašiniciatīvai un līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē. Ar neformālās izglītības metodēm
veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu
praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo
laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.
Centrs savu darbu organizē noteiktā mērķa un uzdevumu ietvaros saskaņā ar valsts
jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un
nostādnēm, Rugāju novada attīstības plānošanas dokumentiem un Rugāju novada
jaunatnes politikas attīstības stratēģiju piešķirtā budžeta, noslēgto līgumu un savas
saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
• Nodrošināt interešu izglītības sistēmas un audzināšanas darba sistēmas darbību
un attīstību;
• nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;
• sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības,
īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;
• radīt labvēlīgus apstākļus intelektuālai un radošai attīstībai;
• sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un
brīvprātīgajā darbā;
• sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;
• organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām
tēmām;
• nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu interesēm un iniciatīvām.
• Jaunieši iesaistījās centra ikdienā, pasākumu plānošanā, projektu iespēju
izzināšanā, piedāvājumos. Izmaiņas sākās ar Covid-19 rezultātā pieņemtajiem
noteikumiem, kas stipri ietekmēja visus pasākumus;
• gada sākumā Jauniešu centra darba grupas sanāksmes notika 1-2 reizes mēnesī,
turpmāk vairāk individuālas saziņas. Jauniešu centrs bija atvērts brīvā laika
pavadīšanas iespējām, ievērojot valstī noteiktos drošības noteikumus;
• neformālās aktivitātes: apmācības online /apmācības: marts-maijs 3 nodarbības,
augusts-oktobris - 3 nodarbības, gada nogalē, Covid laikā, sazinājāmies
elektroniski, “WhatsApp” vietnē;
• liels izaicinājums aizvietot klātienes tikšanos ar virtuālo, piedalīšanās tiešsaitēs
(ZOOM, Microsoft Teams).
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semināri - Dziesmu un deju svētku plānojumu aktualitātes: 1 Rīgā, pārējie
tiešraidē. 14.marta deju skate, kura atcelta, visi sagatavošanās darbi tika veikti
gan vietējā līmenī, gan valstiski, plānoti piedalīties bija 3 kolektīvi – 2 tautu deju,
1 folkloras kopa. Folkloras kopu skate atcelta, līdz gada beigām kolektīvs novadā
izjuka;
jauniešu centra telpās šogad turpinājās Kanisterapijas nodarbības (1-2 reizes
mēnesī) pašvaldības projekta ietvaros;
radošās nodarbības “Mana runa pārliecina” abās novada skolās – tika atceltas,
lai gan līgumi, sagatavošanas darbi tika veikti. Norise plānota pēc ierobežojumu
beigšanās;
plānotais projekts “Pumpurs” apstiprināts - priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
(PMP) riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanai, turpinot izglītību un
viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekts iesākās septembrī,
taču termiņi tika pagarināti. Pasākumi tika plānoti gan izzinoši, radoši, izklaidējoši.
Pēc situācijas uzlabošanās, projekts tiks turpināts;
šī gada oktobrī ir uzsākts novadu kopprojekts: Baltinavas, Balvu, Rugāju un
Viļakas novada jaunatnes jomas darbinieki un jaunieši ir uzsākuši Projekta Nr.
VP2020/1.2-8 “Atpakaļ nākotnē” īstenošanu ar mērķi izveidot Jaunatnes politikas
plānošanas dokumentu 2021.-2027.gadiem, pēc administratīvi teritoriālās
reformas iestāšanās. Notika saliedēšanās pasākums, pārējie plānotie pasākumi
nenotiek (Covid situācijas rezultātā), tikai elektroniskajā vidē apmaiņas ar
informāciju, skaitļiem un jaunumiem.
Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas pasākumi
Latvijas skolas somas ietvaros (septembris-decembris); projekta “Proti un dari”
aktivitātēs – 3 mēneši, iesaistot 2 mentorējamos (2019.gada decembris-2020.gada
oktobris);
dalība sakopšanas talkās, Lielajā talkā;
skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā, sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru (jūnijs-augusts), iesaistījās 14 skolēni;
kursi tiešsaitē vadītājai – Pedagoģiskās darbības pamati, jauniešiem meistarklase internetvietņu plašākai apguvei; filmu pēcpusdienas (ceturtdienās);
dalība simulācijas spēlēs (darba intervijas simulācija; speciālistu 4 konsultācijas
(psihologs, karjeras konsultants u.c) – galvenokārt riska grupas jauniešiem.
Metodiskās tikšanās ar jaunatnes lietu speciālistiem, neformālās izglītības
apmācības, jauniešu tikšanās, radošās nodarbības, pirms svētku noformējumu,
dekoru veidošana;
piedalīšanās izsludināto projektu semināros, projektu iesniegšana;
jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2020.-2025. gadam izstrāde.

4.5. RUGĀJU BIBLIOTĒKA
IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶIS

IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI

Bibliotēkas mērķis - paplašināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, sniegt universālus
informācijas pakalpojumus, dodot iespēju apmeklētājiem pilnveidot sevi mūžizglītībā.
Censties panākt, lai visas lietotāju grupas pēc iespējas vairāk apmeklētu bibliotēku
un izmantotu pakalpojumus ikdienišķas informācijas iegūšanai, izziņu, padomu
ieguvei, mācību un studiju procesa sekmēšanai.
Bibliotēka savā darbībā galveno uzsvaru aizvadītajā gadā ir vērsusi uz:
• bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas un jaunrades attīstību – projekts “ Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”;
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drošas un izzinošas vides veidošanu bibliotēkā - akcija “Drošais internets”, e-prasmju
nedēļas aktivitātes, apmācības dažādās e-prasmēs;
izglītojošas un radošas mākslas telpas radīšanu visām iedzīvotāju kategorijām radošo darbu un kolekciju izstādes, tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem.
Pasaules kultūras mantojuma- iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un
citu dokumentu uzkrāšana, sistematizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;
bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas
nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana.
Izglītojoši pasākumi un literatūras izstādes ir viena no nozīmīgākajām bibliotēkas
darba sastāvdaļām;
gada laikā tika uzliktas 24 tematiskās literatūras izstādes un noorganizēti 5 pasākumi,
četri no tiem notika attālināti.
Pārskatot bibliotēkas attīstības plāna realizāciju, var atzīmēt, ka ir izdevies dažādot
sadarbības formas organizējot kopīgus pasākumus ar Jauniešu centru, vidusskolu,
pirmskolas izglītības iestādi. Sadarbība ir devusi iespēju piesaistīti jaunus
apmeklētājus, ieviest jaunas darba formas. Viena no šādām darba formām bija
pasākumu organizēšana attālināti;
aizvadītajā gadā samazinājās bibliotēkas rādītāji klātienes apmeklējumiem, bet
palielinājās neklātienes aktivitāšu apjoms;
bibliotēkā reģistrēti 28 e-grāmatas lasītāji, palielinājies datu bāzu “Lursoft”, “Letonika
lietotāju skaits. Ievērojami audzis virtuālo apmeklētāju skaits bibliotēkas mājas lapai.

4.6. LAZDUKALNA BIBLIOTĒKA
IESTĀDES DARBĪBAS
MĒRĶIS
IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI
IESTĀDES FUNKCIJAS
UN UZDEVUMI
2020. GADĀ
PAVEIKTIE DARBI
2020. GADA
NOTIKUMI
PASĀKUMI, KURI
ĪSTENOTI IESTĀDES
DARBĪBAS
KVALITĀTES RĀDĪTĀJU
UZLABOŠANAI

Radīt modernu, kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot pieeju informācijas un
komunikācijas tehnoloģijām, informācijai poligrāfiskā, elektroniskā formā, būt pagasta
vēstures apzinātājai, glabātājai un popularizētājai.
Piedāvāt un nodrošināt kulturālu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, sekmēt mūžizglītības
iespējas, aktīvi iekļauties sabiedrības informatizācijas procesā.
•
•
•
•
•
•

Katram bibliotēkas apmeklētājam radīt tādu vidi, ka ikviens apmeklētājs ir gaidīts;
nodrošināt lietotājus ar brīvu un plašu informācijas pieejamību;
organizēt literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus.
Uzlabota grāmatu fonda kvalitāte, norakstot novecojušos iespieddarbus;
uzlabota bibliotēkas mājas lapa;
Covid–19 pandēmijas laikā bibliotēkas darbība bija ierobežota, tāpēc tika pievērsta
uzmanība pastiprinātai e-resursu popularizēšanai.
• Aktīvs darbs Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbības laikā;
• pirmskolas vecuma bērnu ciemošanās bibliotēkā “Ciemos pie grāmatām”;
• “Ēnu dienā” ēnotājas iepazīstināšana ar bibliotēkas darbību un praktiskas nodarbības.
Sadarbība ar skolu, raksti “Kurmenītē” un “Vadugunī”, pasākumi, izstādes, aktualitātes
bibliotēkas mājas lapā, bibliotēkas lapa sociālajā tīklā Twitter, tas ieinteresē par bibliotēku
un veicina jaunu lietotāju iesaisti.

21

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2020. GADU

4.7. SKUJETNIEKU BIBLIOTĒKA
IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶIS

IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI

IESTĀDES FUNKCIJAS UN
UZDEVUMI

2020. GADA NOTIKUMI

IEGĀDĀTIE PAMATLĪDZEKĻI
PASĀKUMI, KURI ĪSTENOTI
IESTĀDES DARBĪBAS
KVALITĀTES RĀDĪTĀJU
UZLABOŠANAI

Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, informācijas un komunikācijas centrs pagasta
dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Bibliotēka apkalpo lietotājus, nodrošinot viņiem brīvu
literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un
informācijas pakalpojumus.
• Vietējās kopienas iedzīvotāju kultūras, informācijas un komunikācijas vajadzību,
neformālās izglītības un mūžizglītības nodrošināšana;
• lasīšanas kultūras saglabāšana, veicināšana un attīstība dažādu paaudžu lasītājiem;
• iedzīvotāju e-prasmju un informācijpratības pilnveidošana;
• lokālā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, apkopošana, saglabāšana un
popularizēšana;
• dažādu sociālo un interešu grupu sadarbības veicināšana;
• iedzīvotāju radošo interešu un vietējās uzņēmējdarbības atbalstīšana.
Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras
mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu
uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā
esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Grāmatu apstrādi veic Balvu CB
KAN.
• Literatūras izstāde ,,Tilts starp likteņiem”. Iemīļotajai rakstniecei Skaidrītes
Gailītes 80. dzimšanas dienai veltītā izstāde, kas izpelnījās lielu bibliotēkas
lietotāju ievērību;
• seno pastkartīšu izstāde ,,Tavi smaidi aizdzen manas sāpes...’’ no Vijas Cīrules
privātkolekcijas;
• kad Covid-19 piebremzējis ceļojumu prieku baudīšanu, bibliotēkā piedāvājam
apskatīt izstādi ,,Visa pasaule pastkastītē”, kurā redzamas pastkartītes no 26
dažādām pasaules valstīm. Šo vienreizējo iespēju sniedza mūsu lasītāja Linda
Bogdane, kuras vaļasprieks savākts kolekcijā.
2020.gada tika iegādātas 138 grāmatas par summu EUR 894,00.
• Bibliotēkā tika izmainīts fonda izvietojums, lai tas būtu ērtāk pieejams
apmeklētājiem;
• tika veikts pastiprināts darbs pie mājas lapas uzlabošanas un pilnveidošanas;
• pievērsta lielāka uzmanība izstāžu un pasākumu kvalitātei, lai piesaistītu
apmeklētājus;
• apgūtas jaunākās informācijas tehnoloģijas , kā arī citas iemaņas kursos un
semināros, lai varētu būt palīgs bibliotēkas lietotājiem.

4.8. TIKAIŅU BIBLIOTĒKA
IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶIS

IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI

Daudzveidīgu , pašu veidotu un citu informācijas resursu un pakalpojumu piedāvājums,
lai apmierinātu atsevišķu indivīdu un grupu izglītības, informācijas un personības
pilnveides vajadzības, veicinātu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.
• Ikvienam nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai;
• vākt materiālus novadpētniecībā, saglabāt interesi pār grāmatu;
• veidot bibliotēku par kvalitatīvu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas vietu
interesentiem;
• sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas tehnoloģiju apguvē.
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Bibliotēkas krājums komplektēts 4 reizes gadā;
sagatavotas 26 literatūras un tematiskas izstādes;
noorganizēta dalība Lielās Talkas aktivitātēs;
bibliotēkas krājumu rekataloģizācija pabeigta, rekataloģizēti 813 iespieddarbi;
pēc pieprasījuma piegādātas grāmatas SAC “Rugāji” iedzīvotājiem un
senioriem 6 mājsaimniecībās.
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktas 93 grāmatas par summu EUR 942,00;
kopā ar ziedojumiem un dāvinājumiem krājums papildināts par 145
iespieddarbiem;
abonēti 16 nosaukumu preses izdevumi par summu EUR 514,00.
Apmeklēti 6 semināri tiešsaistē;
uzlabots interneta datu pārraides ātrums ar minimālo garantēto lejupielādes
ātrumu 20Mbps un 5Mbps datu augšupielādes ātrumu.

4.9. RUGĀJU TAUTAS NAMS
IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶIS

IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI

IESTĀDES FUNKCIJAS UN
UZDEVUMI

Rugāju novada Kultūras nodaļa, tautas nams ar parka estrādi darbojās kā sava
novada sabiedriskās rosības, tradicionālo kultūras norišu, kultūras un tautas
mākslas vērtību uzturēšanas un atpūtas centrs.
• Izstrādāt un koordinēt kultūras norišu kalendāru novadā un pagastā;
• sagatavot un iesniegt pieteikumu Rugāju novada domē, Kultūras nodaļas un
Tautas nama darbības finansēšanai;
• organizēt un atbalstīt amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistot tos novada
kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicināt to starptautisko
sadarbību;
• organizēt valsts svētku, tradicionālo svētku kultūrvēsturisko pasākumu,
koncertu, izrāžu, izstāžu, skašu, konkursu un festivālu norisi novadā un
pagastā.
• Īsteno Latvijas valsts kultūrpolitikas virzienus Rugāju novadā;
• nodrošina novada pašvaldību saikni valsts kultūrpolitikas realizēšanā ar
Latvijas Republikas KM un NKMP, kā arī citām valsts kultūras institūcijām;
• uztur latviskās kultūras un sekmē citu tautu kultūras attīstību, veicinot
kultūras mantojuma saglabāšanu un tā mērķtiecīgu izmantošanu Rugāju
novadā;
• sekmē kultūras dzīves norišu daudzveidību un tautas mākslas attīstību
kultūras nodaļas padotībā esošajās iestādēs, kā arī profesionālās mākslas un
mūzikas pieejamību Rugāju novadā;
• pārzināt pašdarbības kolektīvu un mākslinieku radošo darbību, organizēt
mākslinieciskās pašdarbības skates, sadarboties ar koru virsdiriģentu un deju
kolektīvu virsvadītāju un nodrošināt to mērķtiecīgu darbu novadā;
• nodrošināt abpusēju informatīvo saikni starp valsts institūcijām un novadu
kultūras jomā;
• pēc Kultūras nodaļas iniciatīvas vai pašvaldības pieprasījuma sniegt
priekšlikumus par novada domes padotībā esošo kultūras iestāžu darbību un
attīstību;
• uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par
kultūras procesiem un kultūras iestāžu darbību Rugāju novadā.
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Tika sagatavots un Latgales kultūras programmā iesniegts projekts „Rūtoj saule,
rūtoj bite”, kurš, kā zinājām protams gūtu atbalstu, bet notiekošās Covid-19
pandēmijas dēļ, nācās to atsaukt.
• Iesaistījāmies kopējā Ziemeļlatgales projektā par nemateriālā kultūras mantojuma
tradicionālo maija dziedājumu pie krucifiksiem apzināšanā un dokumentēšanā,
tika veikta sava veida ekspedīcija pie mūsu novada dziedātājiem;
• organizējām profesionālās mākslas pieejamību novadā;
• 2020.gada 11.novembrī, mūsu cienījamais diriģents P.Sudarovs svinēja savu
90.gadu jubileju. Bija iecerēts un gatavots skaists jubilejas koncerts,sagatavotas
izvēlēto dziesmu grāmatas katram dziedātājam. zraisītās pandēmijas dēļ to nācās
parcelt. Bija iecerēts sagatavot no dažādām Latvijas vietām video sveicieni
dzimšanas dienā mūsu diriģentam. Sagatavojām šo video filmu un dzimšanas
dienā kā lielu pārsteigumu mēs to dāvājām mūsu diriģentam;
• izejot no esošajiem apstākļiem, Ziemassvētku pasākumiem arī tika meklētas
jaunas darba formas. Ziemassvētku vecītis kopā ar Rūķu krustmāmiņu apciemoja
katru bērnu viņu mājas pagalmā, kas bērniem ļoti patika;
• rugājiešus un citu novadu cilvēkus Ziemassvētku vakarā, Rugāju parkā, priecēja
skaistais gaismu šovs mūzkas pavadībā, ko pastiprināja uzsnigušais sniegs, košā
egle ar briedi uz estrādes un visus mūs pirms ieejas parkā sagaidīja mežā rūķis
ar briedīti un poniju. Tas viss mūs ieveda kā neticamā Ziemassvētku pasakā.
Veikta Rugāju parka estrādes grīdas rekonstrukcija.
Novada kultūras darbinieki un amatiermākslas kolektīvu vadītāji pandēmijas laikā
ieviesa dažādas darba formas, strādāja attālināti, organizēja tiešsaistes darbu. Kad
varēja, tad individuāli ar dalībniekiem. Piedalījās gan klātienes, gan tiešsaistes
semināros un kursos.

4.10. LAZDUKALNA SAIETA NAMS
IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶIS
IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI
IESTĀDES FUNKCIJAS UN
UZDEVUMI

2020. GADĀ PAVEIKTIE
DARBI

Īstenot atpūtas iespējas, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju
interesēm un vajadzībām novadā.
Organizēt kultūras dzīvi Rugāju novada Lazdukalna pagastā.
•
•
•
•
•
•

•

Veic kultizglītojošo darbu;
organizē kultūras pasākumus;
rosina sabiedrības interesi par kultūru un apmierina tās kultūras vajadzības;
veicina jebkura sabiedrības locekļa iespēju sevi radoši izpaust un pilnveidot
tautas mākslā.
Organizētas 5 balles, 2 filmas, 2 semināri, stila konsultācijas jeb “BrīvBode”,
maija mēnesī – garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifiksiem Rugāju novadā,
starptautiskā senioru diena;
2020.gada Saimnieču un saimnieku diena Rugāju novada Skujetniekos –
saimnieki un saimnieces dalījās ar savām receptēm, stāstiem, klausījāmies
kapelu “Lazdukalns” un kapelu “AMMAS”, darbojās hennas darbnīca,
cienājāmies ar zupu, vērojām meistarklasi siera siešanā un vakaru noslēdzām ar
Litenes amatierteātra filmu “Teātris ap limuzīnu”;
brīvdabas koncerts kopā ar Oskaru Lustiku;
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no 21.12 – 23.12. Ziemassvētku vecītis un rūķis apmeklēja pašus mazākos novada
iedzīvotājus, tika izveidots fotostūris, izgaismots saieta nams;
• pandēmijas dēļ, veidotas dažādas aktivitātes sociālajos tīklos - dalība tautu tērpu
gājienā, Lieldienu virtuālais video sveiciens no amatierteātra “Zibšņi”;
• attālināti piedalījāmies lielajā talkā dziedot “Bēdu manu lielu bēdu”, Lazdukalna
saieta nama dziedošais sveiciens Ziemassvētkos;
• online sveiciens no Ziemassvētku vecīša, veidojām dažādus konkursus.
• Jauna skaņu pults;
• Benislavas etnogrāfiskajam ansamblim nopirkts cītars.
Pie saieta nama piebraucamais ceļš tika labiekārtots un uzklātas asfalta segums.
Pasākumu organizatore izgāja tiešsaistes kursus e-vides pasākumu veidošanā.

4.11. RUGĀJU NOVADA MUZEJS
IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶIS
IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI

IESTĀDES FUNKCIJAS UN
UZDEVUMI

2019. GADĀ PAVEIKTIE
DARBI

Veidot Rugāju novada muzeju kā Rugāju novada kultūrvēsturisko liecību krātuvi un
pētniecisko un kultūrizglītojošo centru.
• Muzeja krājuma pilnveidošana un uzturēšana;
• novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte;
• muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un
popularizēšana;
• muzeja darbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība un uzturēšana;
• izglītojošā darba veikšana.
• Mērķtiecīgi papildināt muzeja krājumu atbilstoši misijai un nodrošināt tā
pieejamību sabiedrībai;
• veikt pētniecisko darbu par Rugāju novada kultūru un vēsturi no vissenākajiem
laikiem līdz mūsdienām;
• piedāvāt kvalitatīvas izstādes un pasākumus muzeja apmeklētājiem
• pilnveidot materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu muzeja pakalpojumu
nodrošināšanai
• Rugāju ciema vēstures pētniecība un apkopošana Rugāju ciema 90-gadē, rakstu
sagatavošana novada izdevumam „Kurmenīte”, iegūtā un atlasītā materiāla
aktualizēšana Rugāju novada muzeja Facebook kontā, prezentēšana Vidzemes
TV, kā arī apmeklētājiem ikdienā;
• dzelzceļa līnijas Rugāji – Bērzpils (Domopole) izbūvei 90 gadi. Vēstures izpētes
turpinājums, materiālu apkopojums un popularizēšana;
• novadniekam ģeogrāfam Albertam Losānam - 100. Kopdarbs, līdzautorība ar
Latgales fotogrāfu biedrības vadītāju, novadpētnieku Igoru Pliču pie grāmatas
„Alberts Losāns& Ceļojumu piezīmes”;
• darbs pie Rugāju fotogrāfu vēstures izpētes;
• Lazdukalna pagastam - 55. Pagasta vēstures apkopošana, bijušo pagasta vadītāju
intervēšana, raksta sagatavošana novada izdevumam „Kurmenīte” un muzeja
Facebook lapai.
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Sadarbībā ar Balvu invalīdu biedrību īpašo bērnu darbu izstāde „Četri gadalaiki mūsu
izjūtās”. 26. 02. izstādes atklāšana, tikšanās ar Balvu invalīdu biedrības vadītāju M.
Duļbinsku un Rugāju īpašo bērnu māmiņām;
• Komunistiskā genocīda upuru piemiņas godināšana 25. martā un 14. jūnijā;
• 24. jūlijā dalība Rugāju ciema pasākuma organizēšanā „Bānītis Sita- Burzova piestāj
Rugājos”. Izstādes „Bānītis piestāj Rugājos” atklāšana, viktorīnas par bijušajām
dzelzceļa stacijām un notikumiem, kas saistīti ar bānīti, izstrāde un organizēšana;
• sadarbībā ar Rugāju kultūras nodaļu, 11. novembrī Lāčplēša dienas organizēšana un
materiālu apkopošana par Pēteri Sudarovu viņa 90 gadu jubilejā;
• 25. decembrī Rugāju parka izgaismošana.
• Muzeja pastāvīgai ekspozīcijai planšete par bānīti un 2 kanvas ar Lazdukalna un
Rugāju staciju;
• Dokumentu iesiešanas iekārta;
• Papīra giljotīna.
Izieti Latvijas Universitātes Open Minded tiešsaistes kursi „Pareiza un moderna rakstu
valoda – korektora padomi”.

4.12. RUGĀJU NOVADA UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN
TŪRISMA ATTĪSTĪBAS CENTRS
IESTĀDES DARBĪBAS
MĒRĶIS
IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI
IESTĀDES FUNKCIJAS UN
UZDEVUMI

2020. GADĀ PAVEIKTIE
DARBI

2020. GADA NOTIKUMI

Mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību novadā un iedzīvotāju iesaistīšanos
savas dzīves kvalitātes uzlabošanā
Uzņēmējdarbības vides attīstība novadā
Tūrisma attīstība novadā
• sagatavo, apkopo un izplata informāciju par esošiem tūrisma objektiem un to
piedāvātājiem pakalpojumiem
• organizē uzņēmējdarbības ( tai skaitā tūrisma uzņēmumu) atbalsta pasākumus,
popularizējot uzņēmējdarbības iespējas un turpmāko attīstības perspektīvu, lai
veicinātu vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu un nodarbinātību
• koordinē un organizē sadarbību pašvaldības kopīgo funkciju un uzdevumu
realizēšanā uzņēmējdarbības vides attīstībai novadā
• Īstenots inovatīvs projekts ar LEADER programmas finansējuma atbalstu “Viedā
sola uzstādīšana viedajā Rugāju ciemā.
• īstenots Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2020. gadam, apstiprināts 1 projekta
pieteikums un piešķirti EUR 1000,00. Mārketinga pasākumu izdevumu apmaksai
apstiprināts un piešķirts finansējums 1 pieteikumam par summu EUR 500,00”
• Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū „Balttour 2020” prezentējot Rugāju
novada tūrisma piedāvājumu
• daudzfunkcionāla viedā sola uzstādīšana reģionālā velomaršruta nr.34 “Rypoj vasals”
Rugāju centrā. Viedo solu Mona darbina saules paneļi, tam ir Wi-fi un viedtāluņu
lādēšanas funkcija..Monna ļauj uzlādēt arī elektrovelosipēdus vai elektroskūterus.
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Lubāna ezera tūrisma kartes -brošūras izdošana;
Ziemeļlatgales tūrisma kartes izdošana;
velomaršruta Rypoj vasals” kartes atkārtota izdošana;
2020.gadā turpinājās pārrobežu sadarbības projekts uzņēmējdarbības attīstībai un
atbalstam “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas
pierobežas teritorijā”, kur Rugāju novada pašvaldība ir projekta partneris. Īstenoti
divi vērienīgi pasākumi:
- veikta rekonstrukcija Rugāju novada domes telpai 1.stāvā - atjaunota
multifunkcionāla pasākumu zāle, paredzot šo telpu uzņēmēju apmācību un informatīvu
tikšanos rīkošanai, kā arī tirdzniecības un izstāžu vajadzībām uzņēmējdarbības
atbalstam;
- septembrī jauno uzņēmēju un uzņēmējdarbības uzsācēju divu dienu apmācību
seminārs, kur piedalījās 24 dalībnieki no 7 novadiem.
Daudzfunkcionāls viedais sols ar saules paneļu jumtu.

2020. GADA NOTIKUMI

IEGĀDĀTIE
PAMATLĪDZEKĻI
VEIKTIE
REMONTDARBI

PASĀKUMI, KURI ĪSTENOTI
IESTĀDES DARBĪBAS
KVALITĀTES
RĀDĪTĀJU
UZLABOŠANAI

Veikta rekonstrukcija vienai no Rugāju novada domes telpām 1.stāvā - projekta
ietvaros ir atjaunota multifunkcionāla pasākumu zāle, paredzot šo telpu uzņēmēju
apmācību un informatīvu tikšanos rīkošanai, kā arī tirdzniecības un izstāžu vajadzībām
uzņēmējdarbības atbalstam.
Centra vadītāja regulāras apmācības tūrisma jomā, ko organizē Latgales reģiona
tūrisma asociācija un uzņēmējdarbības jomā Rēzeknes biznesa inkubators, kā arī
LIAA u.c.

4.13. RUGĀJU NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS
IESTĀDES DARBĪBAS
MĒRĶIS

IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI

IESTĀDES FUNKCIJAS UN
UZDEVUMI

Palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās
problēmas, attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālo
atbalstu ģimenēm un personām, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības un veicinātu
darba spējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt
iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darba speciālistu
veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
• Veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt priekšlikumu sociālās
un veselības nozares attīstības koncepcijai un jaunu pakalpojumu ieviešanai, kā
arī piedalīties novada pašvaldības sociālā sektora attīstības plānu, stratēģiju un
programmu izstrādāšanā un īstenošanā;
• plānot un organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas
procesu, nodrošināt novada iedzīvotāju visa veida sociālo vajadzību i vērtēšanu
un sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības sniegšanu.
• Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
• sniegt sociālos pakalpojumus dažādām mērķgrupām;
• novērtēt klientu vajadzības un resursus;
• noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
• sniegt sociālo palīdzību;
• novērtēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
• izstrādāt priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
• informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
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•

Gadījumos, kad personas veselības stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīves vietā, 7
personām tika nodrošināts pakalpojums “Aprūpe mājās”;
pieņemti un apstrādāti 831 iesniegumi;
sniegts asistenta pakalpojums 14 personām;
SAC “Rugāji” tika ievietotas 6 personas;
sniegts pakalpojums gultas vieta dzīvoklī Liepu ielā 6-18, Skujetniekos - 2
personām;
veiktas 87 apsekošanas dzīvesvietā;
419 personām vismaz trīs mēnešus ir bijis spēkā trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statuss;
turpinājās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu Darbības programmas “Pārtikas un
pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.
gada plānošanas periodā” ietvaros, lai nodrošinātu Rugāju novada iedzīvotāju
grupas ar pārtikas un higiēnas pakām;
Rugāju novada iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja bezmaksas apmeklēt
psihologa konsultācijas;
Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana - Latgales reģionā projekta ietvaros
5 bērni turpināja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – kanisterapiju.
Lai pilnveidotu savu proesionalitāti, sociālā darba speciālisti ir apmeklējuši
kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus ne mazāk kā 24 stundas;
Speciālisti saņēmuši supervīziju (profesionāls atbalsts sociālo gadījumu
risināšanā) – 21 stundu.

4.14. SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “RUGĀJI”
IESTĀDES DARBĪBAS
MĒRĶIS

IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI

IESTĀDES FUNKCIJAS UN
UZDEVUMI

2020. GADĀ
PAVEIKTIE DARBI

•
•

Ilgstoša sociālā aprūpe.
Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes
nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar
nodrošināt pati saviem spēkiem.
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir novērst vai mazināt
invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas
personas dzīvē.
Centa klientu diennakts sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un paleatīvā aprūpe
atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.Ilgstoša sociālā aprūpe
personām, kam zudušas vai nav pašaprūpes spējas. Kā arī islaicīgā krīzes situācijā
nonākuši.
• Aprūpe un sociālā aprūpe;
• nodrošināt klientiem pamatvajadzības;
• 2020.gadā aprūpes centrā Rugāji ir uzturējušies vidēji 30 klienti. Strādā 17
darbinieki;
• Janvārī un februārī vēl tika turpināts sniegt pakalpojums Balvu un Baltinavas
novada 2 klientiem, bet no marta šo pakalpojumu izmanto tikai Rugāju un
Lazdukalna pagasta iedzīvotāji.
Neskatoties uz to ka plosījās vīruss klienti tika aprūpēti un kopti , sekots līdzi
viņu veselības stāvoklim pēc labākās sirdsapziņas. Tika pildīti visi ģimenes ārstu
norādījumi un vesti pie nepieciešamajiem speciālistiem, lai veiktu izmeklējumus
vai precizētu slimības diagnozes. Tika vesti klienti uz Gulbeni, Madonu, Ludzu,
Valmieru, Alūksni un Rīgu. Kā arī pie zobārstiem uz Balviem un Viļaku. Klientus
nodrošinām ar recepšu medikamentiem un pamperiem un citām higiēnas precēm.
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•

Klientiem, neskatoties uz apkārtējo situāciju, tika sarīkoti mazi pasākumi Jāņos,
Ziemassvētkos un Vecgada vakarā. Senioru dienā 1.oktobrī pie mums drosmīgi
viesojās Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis;
• notikuši socializāciju veicinoši pasākumi;
• Ziemassvētkos, sadarbojoties ar projektu “Enģeļu pasts,” sarūpētas dāvanas
katram klientam;
• saņemtas dāvanas Ziemassvētkos katram klientam no individuālajām personām.
• sociālajā aprūpes centrā iestājušies - ievietoti 6 klienti – 4 sievietes un 2 vīrieši;
• izstājies 1 klients;
• 2020. gadā miruši 10 klienti – 4 vīrieši (1-90gadi, 2 -80-90gadi, 1-75gadi) 6
sievietes (4- 80-90 gadi,1-70-80gadi,1-līdz 60 gadi).
Nopirkts jauns TV
• Ņemot vērā to, ka šis gads bija grūts ar dažādiem izaicinājumiem sakarā ar Covid
19 pandēmiju, pēc noteiktajiem normatīvajiem aktiem, tika izveidots izolators
jeb karantīnas telpa ar 4 gultas vietām, kas tika mazliet kosmētiski uzlabotas un
atdalītas no citām telpām;
• tika izremontēta veļas mazgājamā telpa, demontējot duškabīni un sakārtojot
ūdenssistēmu un kanalizāciju;
• tika nomainīta cementa kanalizācijas aka pret plastmasas. Šo darbu veica
saimnieciskā nodaļa, kā arī ir sagatavota malka ar saimnieciskās nodaļas
palīdzību;
• saviem spēkiem cenšamies uzturēt un labiekārtot apkārtni.
• Visu gadu izmantojam “Venden” ūdens pakalpojumus, “Elis” paklāju nomas
pakalpojumus, sadarbojamiem ar aptieku ,,Jaunais jumis’’, firmu “Magnum”
“Medikal”, “Tena” , “Seni” u.c.;

4.15. RUGĀJU NOVADA BĀRIŅTIESA
IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶIS
IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI

IESTĀDES FUNKCIJAS UN
UZDEVUMI

2020. GADĀ PAVEIKTIE
DARBI
2020. GADA NOTIKUMI
IEGĀDĀTIE
PAMATLĪDZEKĻI
PASĀKUMI, KURI
ĪSTENOTI IESTĀDES
DARBĪBAS KVALITĀTES
RĀDĪTĀJU
UZLABOŠANAI

Bērna un aizgādnībā esošo personu tiesisko interešu un tiesību aizsardzība.
Pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, bērna vai citas
rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu un tiesību aizsardzībai,
kā nodrošināšanai sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm. Savā darbības
teritorijā veic darījumu apliecināšanu.
Veic tai deleģēto funkciju un uzdevumu izpildi, t.sk.,aizstāv bērna (aizgādnībā esošās
personas) intereses un tiesības, veic darbības, lai nodrošinātu bērna audzināšanu
un aprūpi ģimeniskā vidē, izskata iesniegumus par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai
audžuģimenes rīcību.
• Pieņemti 37 lēmumi;
• veikta 115 notariālā darbība, no tām 12 veiktas mājās.
• Sadarbība ar Gulbenes ģimenes atbalsta centru “Airi vecākiem”;
• 2020.gadā audžuģimeņu statuss piešķirts trīs personām.
Papīra smalcinātājs Fellowes 60 cs.
Pilnveidotas profesionālās prasmes apmeklējot VPMC kursus, Latvijas bāriņtiesu
asociācijas seminārus.
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4.16. RUGĀJU NOVADA VALSTS UN
PAŠVALDĪBU VIENOTIE
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI
IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶIS VPVKAC mērķis un galvenais uzdevums ir valsts iestāžu pakalpojumu sniegšana
tuvāk klientu dzīvesvietai.
Sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības
IESTĀDES FUNKCIJAS UN
sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem
UZDEVUMI
dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts
iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.
2020. gadā sniegti 315 pakalpojumi, attiecīgi - Rugāju VPVKAC 76 pakalpojumi un
2020. GADĀ PAVEIKTIE
Benislavas VPVKAC 239 pakalpojumi. VPVKAC stiprā puse ir iedzīvotāju
DARBI
konsultēšana saistībā ar iesniegumu un dažādu dokumentu iesniegšanu valsts iestādēs.
Galvenokārt iedzīvotāji tiek konsultēti klātienes konsultācijās, kur tiek izskaidrotas
pakalpojumu saņemšanas iespējas un darbības
Cilvēku apkalpošana arī pandēmijas laikā, kad citas iestādes klientus nepieņem, tad
PASĀKUMI, KURI
VPVKAC klientiem palīdz risināt situācijas klātienē.
ĪSTENOTI IESTĀDES
DARBĪBAS KVALITĀTES
RĀDĪTĀJU
UZLABOŠANAI
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5. PĀRSKATS PAR DARĪJUMIEM AR
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 2020.GADĀ
Pašvaldībai piekritīgās un īpašumā esošās zemes vienības

1092 zemes vienības (kopējā
platība 4191,2103 ha)
Iznomātās zemes vienības uz 2020. gada 31.decembri
458
Iznomāto zemes vienību kopējā platība uz 2020. gada 31.decembri
1685,56 ha
Aktīvi zemes nomas līgumi 415 gab.
415 gab.
Nomas līgumu reģistrācija 2020. gadā (jauni līgumi, termiņa pagarināšana esoša- 66 gab.
jiem līgumiem)
Zemesgrāmata
Pasūtīta zemes vienību uzmērīšana 19
19
Sagatavotas uzziņas un nostiprinājuma lūgumi 66
66
Lēmumprojekti (nosaukuma piešķiršana un maiņa īpašumam, īpašuma
128
sadalīšana, zemes ierīcības projekta uzsākšana, ierīcības projekta
apstiprināšana, zemes lietošanas mērķa maiņa, pašvaldības zemes
noma, atsavināšana, zemes gabalu sadalīšana, zemes vienību
apvienošana u.c.)
Izziņas
Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
69
Par piekrišanu LIZ zemes iegūšanai
55
Veikta pārbaude par atbilstību LIZ zemes iegūšanas nosacījumiem
58
Nosūtīti iesniegumi “Altum” par pirmpirkuma tiesību izvērtēšanu
29

5.1. ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS NODAĻA
Izsniegti atzinumi par atbilstību teritorijas plānojumam
Izziņas par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu
Sagatavotas atbildes vēstules par mikrolieguma izveidošanu
Sniegta sarakste ar VZD par vienoto apbūves zonējumu
Sarakste ar LPR par plānoto infrastruktūras objektu būvniecību 2020.gadā
Pasūtīti vērtēšanai nekustamie īpašumi

6
23
4
1
1
21 (ar 101 pievienotiem dokumentiem)
23

Saņemti novērtēto īpašumu vērtējumi
Izstrādāta Rugāju novada Attīstības programma
Sarakste ar programmas izstrādātāju - precizējumi AP esošajā situācijā, nosūtīts ceļu saraksts
Investīciju plāna, uzņēmējdarbības rādītāju un iedzīvotāju skaita nosūtīšana programmas
izstrādātājam
Sludinājuma sagatavošana laikrakstā “Vaduguns” par publiskās apspriešanas uzsākšanu
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LPR nosūtīta precizēta AP stratēģiskā daļa
Publiskās apspriešanas sapulču dalībnieku reģistrācijas lapu sagatavošana un nosūtīšana
Nosūtīta informācija mājas lapai un TAPIS ievietota AP Stratēģiskās daļa
Projekta izstrādātajam nosūtīti dokumenti par sabiedrisko apspriešanu
Projekta izstrādātājam nosūtīti labojumi protokolu izrakstos papildinot informāciju un iekļaujot Rīcības un
investīciju plānos
Sagatavotas publikācijas
Sagatavots lēmumprojekts par AP apstiprināšanu, nosūtīts iestādēm
Ievadīta informācija un lēmumi TAPIS par Rugāju novada Attīstības programmu
Konsultācijas ar iedzīvotājiem par dažādiem nodaļas darba jautājumiem
Darbs pie 10 projektiem:
•

•

•

•

•

•
•
•
•

KPFI – 15.2/61 - „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Rugāju vidusskolas ēkās”
- Par projekta pārbaudi un dokumentu sagatavošanu;
- Iesniegtas precizētas atskaites pēc projekta pārbaudes
ar 11 pielikumiem.
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/070
“Publisko
interneta pieejas punktu attīstība Rugāju novadā
- Par projekta pārbaudi un dokumentu sagatavošanu;
- Iesniegtas precizētas atskaites pēc projekta pārbaudes
ar 4 pielikumiem.
5.6.2.0/17/I/022 - “Uzņēmējdarbības attīstība
Austrumu pierobežā” (iepirkumu plāni, plānotie
maksājumu pieprasījumu grafiki, PMPIG, maksājumu
pieprasījumi, līgumi un to grozījumi, atskaites un
reģistrācijas lapas pa aktivitātēm, sarakstes, utt.);
9.2.4.2./16/I/072 - ”DZĪVO VESELS! – veselīga
dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi
Rugāju novada iedzīvotājiem” (iepirkumu plāni,
plānotie maksājumu pieprasījumu grafiki, PMPIG,
maksājumu pieprasījumi, līgumi un to grozījumi,
atskaites un reģistrācijas lapas pa aktivitātēm,
sarakstes, utt.)
9.3.1.1/18/I/016 - “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
Rugāju novadā” (DI) (iepirkumu plāni, plānotie
maksājumu pieprasījumu grafiki, PMPIG, maksājumu
pieprasījumi, līgumi un to grozījumi, atskaites un
reģistrācijas lapas pa aktivitātēm, sarakstes, utt.);
20-07-AL19-A019.2201-000001 - “Viedā sola
uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā”;
18-07-A00403-000081 - “Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju
atjaunošana Rugāju pagasta, Baldonēs” ;
18-07-A00403-000082 - “Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju
atjaunošana Rugāju pagasta, Rugājos”;
18-07-A00403-000079 - “Pašvaldības nozīmes

•

koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju
atjaunošana Rugāju pagasta, Kaņepienē”;
18-07-A00403-000083 - “Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju
atjaunošana Rugāju pagastā un Lazdukalna
pagastā”;
Projekta atskaišu iesniegšana uzraudzības periodā
17 projektiem:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13-07-LL04-L413201-000005 - “Rugāju pludmales
labiekārtošana,
tūrisma
infrastruktūras
pilnveidošanai Rugāju novadā”;
14-07-LL04-L413101-000018
“Sociālo
pakalpojumu
izveidošana
Rugāju
novada
Lazdukalna pagastā”;
14-07-LL04-L413201-000010 – “Fotoefekts”;
14-07-LL04-L413201-000006
“Karjeras
un kompetenču centra “Kāpnes” darbības
pilnveidošana”;
16-07-AL19-A019.2207-000002 - Interaktīvas
prezentācijas “Komponisti Rugāju novadā”
izveidošana;
16-07-AL19-A019.2206-000007
Skatuves
aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna
saieta namā;
16-07-AL19-A019.2207-000003 - Tautas dziesma
un tautu tērps kopā roku rokā 30 gadus;
16-07-AL19-A019.2204-000001
Brīvdabas
estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes
labiekārtošana;
16-07-AL19-A019.2201-000004 - “DARĀM PAŠI
SAVAM PRIEKAM”;
17-07-AL19-A019.2201-000003 - Bērnu rotaļzemes
“Čiekuriņš” izveide Benislavā;
17-07-AL19-A019.2206-000006 - Interaktīvas
prezentācijas “Komponisti, dziesmu tekstu autori
un prozaiķi Rugāju novadā” pilnveidošana;
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•
•
•
•

18-07-A00702-000009 - Autoceļa “OzolnesLiepari” pārbūve;
18-07-A00702-000010 - Autoceļa “Egļusala Žeivinieki” pārbūve;
18-07-A00702-000011 - Autoceļa “Pelnupe Osa”posma pārbūve;
19-07-AL19-A019.2206-000001 - Labvēlīgas vides

•
•

un apstākļu radīšana veselam un sportiskam
cilvēkam Rugāju novadā;
20-07-AL19-A019.2201-000001 - Viedā sola
uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā;
Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs (Rugāju novada
vidusskola).
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Novadu veido dome, kopā ar iedzīvotājiem, iestādēm, institūcijām, uzņēmumiem un struktūrām. Dome komunicē ar
iedzīvotājiem, lai informētu un tikta informēta arī no iedzīvotāju puses par visām jomām un aktuālajiem jautājumiem,
jo savstarpējā saziņa un tajā radušās attiecības veido pašvaldību. Iedzīvotāji ir tā cilvēku grupa, kam ir svarīgi būt
informētiem par aktualitātēm un notikumiem, kas notiek pārvaldē, un iespējām, kas tiek piedāvātas cilvēku dzīves
kvalitātes celšanai.
Lai sabiedrība regulāri tiktu informēta par novitātēm un dažādām izmaiņām pasākumos, pārvaldē un tās sniegtajos
pakalpojumos, liela nozīme ir efektīvai savstarpējai komunikācijai. Jo vairāk pārvalde ir ieinteresēta un aktīvi rīkojas
savstarpējās komunikācijas uzlabošanai, jo lielāka iespējamība pastāv sabiedrības kopējai apmierinātībai ar pārvaldi.
2014. gadā novada domē darbu uzsāka sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir
iedzīvotāju un domes savstarpējās informācijas aprites nodrošināšana.
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību un saiknes pašvaldība – iedzīvotāji – pašvaldība veidošanos, turpinās izveidotās
domes mājas lapas http://www.rugaji.lv darbība. Viens no lielākajiem mājaslapas ieguvumiem ir informācijas aprites
operativitāte, jo vēlamās ziņas var tikt izplatītas īsā laikā, plašam cilvēku lokam. Mājaslapā regulāri tiek ievietota jaunākā
informācija par aktualitātēm lauksaimniecībā, uzņēmējdarbībā un citās jomās, kultūras afišas un pasākumu foto, sporta
pasākumu afišas, atskati uz notikušajām aktivitātēm. Arī novada skolas regulāri informē iedzīvotājus par notiekošajām
aktualitātēm skolu dzīvē. Novada domes mājaslapā tiek ievietota arī informācija par konkursiem uz vakantajiem amatiem.
2018. gadā Rugāju novads ir izveidojis savu informācijas lapu interneta vietnē www.facebook.com, lai informācijas
aprite nortitētu vēl raitāk un sasniegtu pēc iespējas lielāku mērķa auditoriju visdažādākajos vecumos.
Ik mēnesi iznāk novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kurmenīte” jaunākais numurs, kurā tiek publicētas domes
ziņas, informācija par pieņemtajiem lēmumiem domes sēdēs un citas aktualitātes. Novada domes priekšsēdētāja ik
reiz arī informē par tekošā mēneša veiktajiem darbiem pašvaldībā, plānotajām aktivitātēm tuvākajā nākotnē. Novada
avīze ir bezmaksas un tā ir ērti pieejama ikvienam novada iedzīvotājam. Avīze tiek iespiesta 900 eksemplāros, novada
iedzīvotāji to ikreiz saņem savās pasta kastītēs, kopā ar pārējo abonēto presi.
Lai nodrošinātu Rugāju novada iedzīvotāju labklājību, pakalpojumu pieejamību un vajadzību apmierināšanu, dome ir
izveidojusi iestādes, kas atrodas Rugāju novadā, un tās ir nodotas Rugāju novada pašvaldības administrācijas padotībā
un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem.
Ikviens interesents var piedalīties domes un domes komiteju sēdēs, jo tās ir atklātas, kā arī mājas lapā www.rugaji.lv, ir
pieejami domes sēžu audio ieraksti.
Lai regulāri informētu apkārtējos novadus, Latgali un Latviju kopumā, par notiekošo novadā, 2014. gadā pašvaldība
noslēdza līgumu ar Latgales Reģionālo televīziju par ikmēneša sižetu veidošanu Rugāju novadā. Sižeti apskatāmi
televīzijas mājaslapā www.lrtv.lv.
Savukārt 2019. gadā Rugāju novada dome parakstīja sadarbības līgumu ar SIA “VALMIERAS TV”. Sižetus par Rugāju
novada aktualitātēm raida kanālā “ReTV”, kas ir bezmaksas virszemes televīzijas apraidē visā Latvijā un apvieno visas
Latvijas reģionālās un vietējās televīzijas vienā kanālā. Sižeti tiek ievietoti arī Rugāju novada sociālajos tīklos.
Informācija par dažādiem notikumiem Rugāju novadā lasāma arī Ziemeļlatgales reģionālajā laikrakstā “Vaduguns”.
2018. gadā, sadarbojoties ar SIA “VALMIERAS TV”, ir izveidots prezentācijas materiāls par Rugāju novadu, kuru var
apskatīt mājaslapā www.rugaji.lv.
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7. PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS
PILNVEIDOŠANAI
Rugāju novada pašvaldības kolektīva iekšējā komunikācijā informācija pārvietojas no līmeņa uz līmeni. Informācija tiek
nodota gan lejupejošā virzienā – no augstāka līmeņa uz zemāku (rīkojumi, norādījumi, uzdevumi), gan arī augšupejošā.
Tāpat notiek arī komunikācija horizontālā virzienā – starp nodaļām, kas ievērojami uzlabo uzdoto darbu kvalitāti,
precizitāti, kā arī izpildes ātrumu.
Vadība ievēro līdzdalības komunikācijas modeli. Lai darbinieki un iedzīvotāji būtu apmierināti ar savu pārvaldi un
būtu ieinteresēti sava novada attīstībā, tiem ir jābūt drošiem, ka pārvalde viņus informē par visiem jaunumiem un
notikumiem, kas notiek pašvaldībā. Tāpat ir svarīgs šo ziņu patiesums. Līdzdalība veicina kopības sajūtas rašanos.
Savukārt kopības izjūta stimulē sabiedrības, kā viena veseluma pastāvēšanu. Tiklīdz kolektīvs, sabiedrība kopumā, spēj
sevi apjaust kā vienotu cilvēku grupu, tā spēj arī efektīvāk rast risinājumus un pārvarēt šķēršļus. Tā skaidri apzinās, ko
vēlas un kādi pasākumi jāveic, šo vēlmju īstenošanai.
Ik nedēļu pašvaldības iestāžu darbinieki un administrācija tiekas sanāksmē, lai kopīgi pārrunātu paveiktos darbus, dalītos
ar turpmākajiem plāniem un iecerēm, kā arī, lai rastu risinājumus uz problēmjautājumiem.
Domes vadība, kopā ar Sociālo dienestu, rīko izbraukumus pie novada cilvēkiem, lai arī tiem iedzīvotājiem, kam
ir veselības problēmas vai problēmas ar transportu, būtu iespēja tikties ar novada vadību un pārrunāt interesējošos
jautājumus.
2020. gadā pašvaldības darbu ietekmēja COVID-19 pandēmija, kad noteiktie ierobežojumi neļāva rīkot tikšanās ar
iedzīvotājiem klātienē, taču aktuālos jautājumus bija iespējams risināt arī attālināti.
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8. NOVADA DOMES LĒMUMS PAR
RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.
GADA PUBLISKO PĀRSKATU
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9. NOVADA DOMES LĒMUMS PAR
RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.
GADA PĀRSKATU
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10. NEATKARĪGU REVIDENTU
ZIŅOJUMS PAR FINANŠU PĀRSKATU
Atzinums
Mēs esam veikuši Rugāju novada Pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu
pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
• pārskatu par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī (bilance);
• pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;
• pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;
• naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;
• finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības uzskaites principu
aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Rugāju novada Pašvaldības finansiālo
stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020. gada
31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos publiskā sektora
revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma
sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju”.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā
Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas
pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai.
Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp
Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver:
• vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
• budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā.
Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu atzinums par
finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to,
kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita
informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita
veida būtiskas neatbilstības.
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības
vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā
nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo.
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Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā
ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
•
•

vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu
pārskatam, un
vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru
Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli,
kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu
izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības
sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa
piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas
būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa
pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda
pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt,
ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo
finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo
skepsi. Mēs arī:
• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas
neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus,
kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas
radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas,
dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles
pārkāpumus;
• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem
atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;
• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;
• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz iegūtajiem
revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var
radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv,
revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda
informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar
revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu
ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;
• izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto informāciju un to,

39

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2020. GADU
vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus un notikumus;
• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības finanšu informāciju ar mērķi sniegt
atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs
paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.
Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un
laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs
identificējam revīzijas laikā.
SIA “Audita pakalpojumi V.E.”
zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence Nr. 22
Vija Endzele-Kasicka
Valdes locekle,
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 107
Rīga, Latvija,
2021. gada 26. aprīlī
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