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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

AS Akciju sabiedrība
CSP Centrālā statistikas pārvalde
CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija
ES Eiropas Savienība
ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds
ESF Eiropas Sociālais fonds
ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Ha Hektārs
HES Hidroelektrostacija
IK Individuālais komersants
Km Kilometri
KAC Klientu apkalpošanas centrs
LR Latvijas Republika
MK Ministru Kabinets
NACE Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija
NVO Nevalstiskā organizācija
NVA Nodarbinātības valsts aģentūra
RAIM Reģionālās attīstības indikatoru modulis
SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VSAA Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra
VRAA Valsts Reģionālās attīstības aģentūra
VARAM Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VZD Valsts Zemes dienests
ZS Zemnieku saimniecība
VPM Vienotais platību maksājums
MLAM Mazo lauksaimnieku atbalsta maksājums
LAD Lauku atbalsta dienests
SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs
DAP Dabas aizsardzības pārvalde
ZMNĪ Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi
VKPAI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
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IEVADS

Rugāju novada dome ar 2018.gadā 16.augusta domes sēdes lēmumu Nr.143 uzsāka Attīstības
programmas 2020. – 2026. gadam izstrādi.
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 programma sastāv no trijiem sējumiem:
 Esošās situācijas raksturojums un analīze;
 Stratēģiskā daļa;
 Rīcības plāns un investīciju plāns.

Sējums „Esošās situācijas raksturojums un analīze” satur Rugāju novada resursu apkopojumu, to
perspektīvās izmantošanas iespēju analīzi un vajadzības. Raksturojumā izmantoti publiski pieejamie
dati no 2013. līdz 2019.gadam, kas visprecīzāk raksturo novada situāciju 7 gadu griezumā, kā arī
salīdzinājumu ar iepriekš apstiprinātās Attīstības programmas 2013-2019 datiem. Attīstības
programmu papildina iedzīvotāju viedokļi un vēlmju apkopojums.
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.
Tāpat Attīstības programmas ietvaros 2018.gada 12.decembrī Rugāju tautas namā tika organizēta
darba grupas sanāksme, kurā piedalījās Rugāju novadā dzīvojošie dažādu profesiju pārstāvji –
uzņēmēji, lauksaimnieki, biedrību pārstāvji, jaunieši, vidējā paaudze, pensionāri, kā arī citi novada
iedzīvotāji, kam rūp novada attīstība. Sanāksmes rezultātā tika noskaidroti galvenie novada attīstībā
uzlabojamie virzieni un priekšlikumi veiksmīgākai to realizācijai, kas arī ir iekļauti katras nodaļas beigās.
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1. NOVADA VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS
1.1. NOVADA VĒSTURE
Lielākā daļa tagadējā Rugāju novada atradās Atzeles (Adsel – vāc.) zemē, kas bija pastāvīgs novads ar
seno latgaļu tradīcijām Latvijas, Krievijas un Igaunijas teritorijās. Par Atzeles centru kalpoja tagadējā
Alūksne (Olsen – senv.), bet Atzeles pilskalns un pils atradās tagadējā Gaujienā. Atzeles zeme pirmo
reizi ir minēta Novgorodas hronikā 1111.gadā.1

Attēls 1.1.1. Pārvaldības zemju sadalījums ap 11.-12.gsm.

Pēc 1224.gada Tālavas un Atzeles zemju dalīšanas tagadējais Rugāju novads atradās Rīgas
arhibīskapijas sastāvā, dienvidos robežojoties ar Livonijas ordeņa pārvaldītām zemēm. Pēc Livonijas
konfederācijas sabrukuma 1561.gadā Ziemeļlatgale tika iekļauta Pārdaugavas Livonijas hercogistes
Cēsu vaivadijā, bet pēc 1621.gada Poļu-Zviedru kara – Inflantijas vaivadijā. No 1772.gada daļa Latgales,
tajā skaitā arī tagadējā Rugāju novada teritorija, tika iekļauta Krievijas impērijas sastāvā, kur tā atradās
līdz 1920.gadam, kad tika parakstīts Latvijas-Krievijas miera līgums.
Rugāju pagasts izveidots 1922.gadā agrārās reformas rezultātā, bet ciema tiesības Rugājiem tika
piešķirtas 1930.gadā. 1935. gadā Rugāju pagasta platība bija 372,9 km², bet iedzīvotāju skaits – 7262
cilvēki, no kuriem 84% bija latvieši. Padomju varas represijās 1941.un 1949.gadā no Rugāju pagasta
tika izsūtīti 236 cilvēki.2

1
2

Informatīvais buklets „Kas ir Atzele?”, autors I. Riepniece
„Latvijas pagasti”enciklopēdija, 2.daļa, 284.lpp
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Attēls 1.1.2. Rugāju ciems, XX gadsimta 30 gadi.3

Latvijas brīvvalsts 30.gadu beigās Rugāju pagasta teritorijā darbojās 8 skolas. Aktīvi darbojās arī
vairākas biedrības, kas organizēja pagasta iedzīvotājiem izglītojošas lekcijas, teātra izrādes un citus
kultūras pasākumus.

Attēls 1.1.3. LR Ministru prezidents K.Ulmanis Rugājos 1934.gada augustā4

3
4

Avots: „Zudusī Latvija”, www.zudusilatvija.lv
„Latvijas pagasti”enciklopēdija, 2.daļa, 284.lpp
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Lazdukalna pagasta teritorija izveidojās padomju varas gados. Līdz 2. Pasaules karam tās lielākā daļa
ietilpa Bērzpils pagastā, bet mazākā daļa – Rugāju un Tilžas pagastā. Lazdukalna pagasts ir nodibināts
1990.gadā, ar pagasta centru Benislavas ciemā. Tagadējā Lazdukalna pagasta attīstību XX gadsimta
30.gados veicināja 1930.gadā atklātā šaursliežu dzelzceļa līnija Rugāji-Bērzpils, kura tika slēgta 50.gadu
beigās.

Attēls 1.1.4. Viens no pirmajiem Latgales koriem – Benislavas (Beņislavas) koris, kas tika dibināts 1875.gadā5

No 1949. līdz 2009.gadam abi pagasti – Rugāju un Lazdukalna – atradās Balvu rajona teritoriālajā
iedalījumā. Saskaņā ar 1998. gadā pieņemto "Administratīvi teritoriālās reformas likumu" un 2008.
gada "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu" 2009.gadā Balvu rajons tika likvidēts, bet
Rugāju pagasts apvienots ar Lazdukalna pagastu, tādējādi izveidojot Rugāju novadu.

5

„Latvijas pagasti”enciklopēdija, 1.daļa, 561.lpp
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1.2. NOVADA ĪSS APRAKSTS

Attēls 1.2.1. Rugāju novada novietojums

Novada platība: Rugāju novada platība ir 513,57km², ko veido Rugāju pagasts (194,91km²) un
Lazdukalna pagasts (318,66km²)6.
Atrašanās vieta: Rugāju novads atrodas Latgales ziemeļdaļā uz Latgales – Vidzemes robežas. Novads
ietilpst Latgales Plānošanas reģionā un Austrumu pierobežas novadu grupā.
Robežas: Rugāju novads robežojas ar Gulbenes, Lubānas un Balvu novadiem.
Administratīvais centrs: Rugāju ciems.
Apdzīvojuma struktūra: Rugāju novadā atrodas trīs ciemi – Rugāji, Benislava un Skujetnieki, kā arī
apdzīvotās vietas bez ciema statusa: Liepari, Kapūne, Rūbane, Tikaiņi, Medņi, Cūkusala, Stradi, Kozupe,
Baldones, Daudzene, Krampenes, Pokrata, u.c.
Iedzīvotāju skaits (uz 2018.gada sākumu): 2243 cilvēki7.
Sasniedzamība un attālumi. Rugāju novadu šķērso trīs valsts reģionālie autoceļi: P27 (Smiltene Gulbene), P36 (Rēzekne - Gulbene) un P47 (Balvi - Kapūne). Attālums no novada centra - Rugāju ciema
līdz Rīgai – 236km, savukārt līdz tuvākajām pilsētām - Balviem – 18km un Gulbenei – 30km.
6
7

Avots: RAIM dati, 2018.gads
Avots: RAIM dati, 2018.gads
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Rugāju novada teritorijas attīstības līmeņa indekss 2017.gadā ir -0978, ierindojoties 94.vietā starp
visiem 110 novadiem (skat.Tabula 1.2.1)

Vērtība
Rangs

2013.gads
-1,023
99

Novada teritorijas attīstības līmeņa indekss
2014.gads
2015.gads
2016.gads
-1,195
-0,951
-1,067
102
96
101

2017.gads
-0978
94

Tabula 1.2.1. Rugāju novada teritorijas attīstības līmeņa indeksa dinamika no 2013.-2017.gadam8

1.3.NOVADA ATRIBŪTIKA
Ģerbonis

Rugāju novada ģerboņa galvenie elementi ir vārpa un rieksts. Vārpa simbolizē zemes svētību, darba un
pārticības vienotību, kīā ar auglību, ko nākamajai ražai dod nokopts tīrums - rugāju lauks. Divas vārpas
veido latviešu rakstu zīmi „Jumis”, kas simboliski pastiprina auglības nozīmi.
Vārpu jumis ietver trīs riekstus. Par gudrības koku izsenis dēvētās lazdas riekstu kodolā koncentrējas
zinības, pilnība un stiprums. Lazdu rieksti izvēlēti arī no vietas nosaukuma „Lazdukalns”.
Ģerboņa pamatā ir zils fons, kas simbolizē Vārnienes upi, kuras krastos atrodas abi novada pagasti Rugāju pagasts un Lazdukalna pagasts. Zilās krāsas augstākais vēstījums ir stabilitāte un attīstība, kas ir
šīs savienības lielais mērķis.
Ģerbonī arī izmantotas sudraba un zelta krāsas. Sudrabs simbolizē gara gaismu, tīrību, kārtību. Sudraba
un zilā krāsa norāda uz Rugāju novada piederību Latgales reģionam, jo šīs ir Latgales reģiona ģerboņa
pamatkrāsas. Zelta krāsa pauž lielu iedvesmu, jaunas dzīves sākumu, kā arī gandarījumu par paveikto.9
Ģerboņa autors – Vladimirs Ladusans.
Sauklis
Rugāju novada sauklis ir „Tiecies uz augšu!” Šis sauklis raksturo novadu un tā iedzīvotājus: attīstība,
virzība uz priekšu, tiekšanās uz augšu, tiekšanās pēc sasniegumiem un vērtīgām pārmaiņām. Tieši
tāpēc, ka Rugāju novada ļaudis prot glabāt senās vērtības, tradīcijas un sentēvu prasmes, kā arī tiecas
pēc jaunāko sasniegumu ieviešanas savā dzīvē, novadā ik uz soļa var vērot, kā kopā savijas laikmetīgais
un tradicionālais.10

8

Avots: VRAA
Avots: Rugāju novada pašvaldības materiāli, www.rugaji.lv
10
Avots: Rugāju novada pašvaldības materiāli, www.rugaji.lv
9
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2. APDZĪVOJUMS UN IEDZĪVOTĀJI
2.1. LIELĀKIE NOVADA CENTRI
Rugāju novadu veido trīs ciemi, no kuriem Rugāju ciems atrodas Rugāju pagastā, bet Benislava un
Skujetnieki – Lazdukalna pagastā.
Rugāju ciems ir lielākais novada ciems, kur atrodas arī novada administratīvais centrs. Ciemu šķērso
valsts reģionālais autoceļš P47 Balvi – Kapūne. Ciema apbūvi veido mazstāvu dzīvotajā apbūve un
sabiedriskās ēkas – novada dome, tautas nams, vidusskola, sporta centrs, pareizticīgo un katoļu
baznīcas. Rugāju ciema struktūru veido maģistrālā Kurmenes iela, ap kuru izvietotas dzīvojamās mājas,
darījuma objekti un publiskā apbūve.
Iedzīvotāju skaits (01.2019.)
Tirdzniecības vietas un
sabiedriskie pakalpojumi
Sabiedriskais transports
Izglītības iestādes

Veselības aprūpe

517 cilvēki
2 pārtikas veikali, saimniecības preču veikals, degvielas
uzpildes stacija, autoserviss, frizētava, bankomāts, pasts,
kafejnīca, muzejs, u.c.
Tiešā satiksme ar Balviem, Madonu, Gulbeni, Rēzekni,
Valmieru, Daugavpili, Smilteni, Alūksni, u.c.
Rugāju novada vidusskola, t.sk.pirmsskolas izglītības
iestādes grupas; Balvu mūzikas skolas Rugāju filiāle, sporta
centrs
Ģimenes ārsta prakse, zobārsts, aptieka, sociālas aprūpes
centrs

Benislavas ciems ir otrs lielākais novada ciems, kas ir bijušā Lazdukalna pagasta centrs. Benislava
atrodas 12km no novada centra Rugājiem. Dzīvojamā apbūve pārsvarā koncentrējas ap autoceļu P36
Rēzekne – Gulbene, kā arī ap Saipītes upes krastu.
Iedzīvotāju skaits (01.2019.)
Tirdzniecības vietas un
sabiedriskie pakalpojumi
Sabiedriskais transports
Izglītības iestādes
Veselības aprūpe

143 cilvēki
Pārtikas veikals, bibliotēka, pasta nodaļa
Tiešā satiksme ar Rugājiem, Smilteni, Balviem, Rēzekni,
Alūksni, Gulbeni, Daugavpili, u.c.
Eglaines pamatskola ar pirmsskolas izglītības iestādes
grupām
-

Skujetnieku ciems arī ir bijušā Lazdukalna pagasta apdzīvotā vieta, kas atrodas 17km no Rugāju ciema.
Skujetnieku apbūvi veido savrupmājas un mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve.
Iedzīvotāju skaits (01.2019.)
Tirdzniecības vietas un
sabiedriskie pakalpojumi
Sabiedriskais transports
Izglītības iestādes
Veselības aprūpe

129 cilvēki
Pārtikas un saimniecības preču veikals, bibliotēka
Tiešā satiksme ar Balviem, Rugājiem
Feldšeru punkts
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2.2. APDZĪVOJUMS
Liela daļa novada iedzīvotāju dzīvo Rugāju ciemā, kas ir izskaidrojams ar pakalpojumu klāsta
pieejamību, darba iespējām, kā arī skolas tuvumu. Kopumā novada iedzīvotāju procentuālais
sadalījums uz 2019.gada janvāri ir: Rugāji – 23% iedzīvotāju; Benislava – 7% iedzīvotāju, Skujetnieki –
6% iedzīvotāju; ārpus ciemiem – 64% iedzīvotāju (skatīt Attēlu 2.2.1.).

Rugāji; 517

Benislava; 143
Ārpus ciemiem;
1417
Skujetnieki; 129

Attēls 2.2.1. Iedzīvotāju sadalījums Rugāju novadā 2019.gadā11

2.3. IEDZĪVOTĀJU NACIONĀLAIS SASTĀVS
Pēc Rugāju novada pašvaldības datiem, 2018.gadā novadā dzīvoja 2123 jeb 98% Latvijas valsts pilsoņu.
Vislielākā pārstāvētā tautība novadā ir latvieši (92%), tai seko krievi (6,3%), ukraiņi (0,7%), baltkrievi
(0,3%) un citas tautības (0,7%), skat. Attēlu 2.3.1.

1988

136
latvieši

krievi

6
baltkrievi

15
ukraiņi

9
cita tautība

Attēls 2.3.1. Pārstāvēto tautību sadalījums Rugāju novadā 2018.gadā12

11
12

Rugāju novada pašvaldības dati
Avots: CSP
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2.4. IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2018.gada janvārī Rugāju novadā faktiski dzīvoja
2243 cilvēki. Rugāju novadā, tāpat kā lielākoties Latvijā, laikposmā no 2012. līdz 2018.gadam ir
novērojams iedzīvotāju skaita kritums. Kopumā minētajā laika periodā deklarēto iedzīvotāju skaits
novadā ir samazinājies par 535 cilvēkiem.
2609

2589
2507
2444

2395
2305
2243

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Attēls 2.4.1. Faktisko iedzīvotāju skaits Rugāju novadā 2012.-2018.g.13

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, no 2012.gada līdz 2017.gadam Rugāju novadā
iedzīvotāju mirstība pārsniedza dzimstību, līdz ar to dabīgais pieaugums bija negatīvs (skat. Attēlu
2.4.2.).

Dzimuši

Miruši

Dabīgais pieaugums

47

42

46

35
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46
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2014

-15
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-20
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-35

Attēls 2.4.2. Dzimušo un mirušo skaits Rugāju novadā no 2012.-2017.gadam14

13
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Avots: PMLP
Avots: PMLP
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Tāpat laikposmā no 2012. līdz 2017.gadam Rugāju novadā izbraukušo iedzīvotāju skaits pārsniedza
iebraukušo skaitu, izņemot 2012.gadu, kad oficiāli savu emigrāciju nav apliecinājis neviens novada
iedzīvotājs. Kopumā minētajā laika periodā no novada uz citu dzīvesvietu pārcēlās 46 iedzīvotāji,
savukārt uz dzīvi Rugāju novadā apmetās 26 iedzīvotāji.

Emigrēja

Imigrēja
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Attēls 2.4.3. Iedzīvotāju imigrācija un emigrācija Rugāju novadā 2012.-2017.g.15

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, faktiskā iedzīvotāju migrācijas dinamika laikposmā
no 2011. līdz 2018.gadam parāda, ka visvairāk izbraukušo cilvēku ir pārcēlušies uz citām Latvijas
apdzīvotām vietām (10%), un nedaudz mazāk (9%) ir pārcēlušies no citām Latvijas apdzīvotām vietām
uz Rugāju novadu. Salīdzinoši neliels iedzīvotāju skaits ir aizbraukuši dzīvot ārpus Latvijas teritorijas
(2%), kā arī ieradušies no ārvalstīm (1%), (skat. Attēlu 2.4.4.).

2% 1%
Dzīvo tajā pašā teritorijā
9%
Pārcēlušies uz citu teritoriju Latvijā

10%

Pārcēlušies no citas teritorijas Latvijā
Pārcēlušies uz ārzemēm
78%
Ieradušies no ārzemēm

Attēls 2.4.4. Rugāju novada iedzīvotāju migrācijas iemesli, 2011.-2018.g.16

15
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Avots: CSP
Avots: CSP
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2.5. DZIMUMA UN VECUMA STRUKTŪRA
Rugāju novadā 2018.gada janvārī dzīvoja 1107 vīrieši un 1136 sievietes, kas ir salīdzinoši neliels
sieviešu skaita pārākums. Līdz darbspējas vecumam un darbspējas vecumā vīriešu skaits pārsniedz
sieviešu skaitu par 0,78%, savukārt virs darbspējas vecuma, līdzīgi kā visā Latvijā, sieviešu īpatsvars ir
lielāks (attiecīgi 14,49% pret 7,5%), skat.Attēlu 2.5.1. Kopumā Rugāju novadā darbspējas vecumā uz
2018.gada janvāri bija 1441 iedzīvotājs, kas ir 65% no visiem novada iedzīvotājiem.17

Vīrieši

Sievietes

29.95%

34.95%

14.49%

6.16%
6.94%

7.5%

Līdz darbspējas vecumam

Darbspējas vecumā

Virs darbspējas vecuma

Attēls 2.5.1. Iedzīvotāju dalījums pa dzimuma un vecuma kategorijām Rugāju novadā 2018.gadā18

Salīdzinot šos skaitļus ar iepriekšējās Rugāju novada Attīstības programmas 2013.-2019.g. datiem19,
iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam un darbspējas vecumā ir samazinājies, savukārt virs
darbspējas vecuma – palielinājies, skat. Attēlu 2.5.2.

2012
65.59%

2018
64.90%

20.52%
13.90%

21.99%

13.10%

Līdz darbspējas vecumam

Darbspējas vecumā

Virs darbspējas vecuma

Attēls 2.5.2. Rugāju novada iedzīvotāju vecuma īpatsvara salīdzinājums 2012. un 2018.gadā

17

Avots: PMLP
Avots: CSP
19
Rugāju novada Attīstības programma 2013.-2019.g.
18
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Rugāju novada iedzīvotāju vidējais vecums uz 2018.gada 1.janvāri ir 42,9 gadi, kas ir palielinājies no
iepriekšējā attīstības plānošanas perioda 2011.gadā, kad tas bija 41,3 gads.
Rugāju novada demogrāfiskā slodze jeb darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu
skaits attiecībā pret personu skaitu darbspējas vecumā 2018.gadā bija 541 uz 1000. Tas ir mazāks,
nekā kaimiņu novados: Balvu novadā tas sastāda 606 uz 1000, Gulbenes novadā – 578 uz 1000,
savukārt Lubānas novadā – 598 uz 1000. Turklāt šis indekss novadā samazinājies arī kopš iepriekšējā
attīstības plānošanas perioda 2011.gadā, kad tas sastādīja 581 uz 1000.20

IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS

APDZĪVOJUMS UN IEDZĪVOTĀJI
VĀJĀS PUSES / RISKI
Dzimstības samazināšanās
Izbraukušo skaita palielināšanās
Sabiedrības novecošanās
Mazo ciemu iztukšošanās
Pakalpojumu nepietiekamība – masieris, frizieris, u.c.
Dzīvojamā fonda nepietiekamība

STIPRĀS PUSES
Simbolu radīšana novada atpazīstamībai
Maza novada priekšrocības – pakalpojumu
sasniedzamība, attālumi, u.c.

IESPĒJAS
Pašvaldības dzīvojamā fonda nodrošināšana jaunām ģimenēm un tiem iedzīvotājiem, kas strādā
Balvos vai citviet, bet dzīvot vēlas ārpus pilsētas.
Dzimstības veicināšana novadā – lielāka finansiālā un cita veida palīdzība/privilēģijas ģimenēm ar
bērniem.

20

Avots: CSP
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3. DABAS RESURSI
3.1. ZEMES IZMANTOŠANAS STRUKTŪRA
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem, Rugāju novada teritorijas kopplatība uz 2018.gada 1.janvāri
bija 51359 ha. Lielākais Rugāju novada dabas resurss ir meži, kas aizņem vairāk kā pusi no novada
teritorijas. Lielas platības jeb 30% no novada teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
skat. Tabulu 3.1.1.
Zemes izmantošanas veids
Lauksaimniecības zeme
Mežs
Purvs
Krūmājs
Ūdensobjektu zeme
Zeme zem ceļiem
Zeme zem ēkām un pagalmiem
Pārējās zemes

Platība (ha)

Platība (%)

15558
26644
4151
1949
1127
716
367
847

30,29
51,88
8,08
3,79
2,19
1,39
0,71
1,65

Tabula 3.1.1. Rugāju novada zemes sadalījums tās lietošanas veidos 2018.gadā21

Salīdzinot ar iepriekšējā attīstības plānošanas perioda datiem, meža teritoriju platība ir palielinājusies
par 1040,7 hektāriem jeb par 1,96% (2011.gadā tā sastādīja 25603,3 ha jeb 49,92% no novada
kopplatības), savukārt lauksaimniecībā izmantojamā zeme samazinājusies par 628 hektāriem jeb 1,27%
(2011.gadā tā sastādīja 16186 ha jeb 31,56%).22
Savukārt zemes sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa uzrāda lauksaimniecību teritoriju
pārsvaru, kam seko mežsaimniecības zeme, skat. Tabulu 3.1.2.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zeme
Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Ūdensobjektu zeme
Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
Komercdarbības objektu apbūves zeme
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
Ražošanas objektu apbūves zeme
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme

Platība (ha)
36939,2
13492,9
266,9
53,5
12,1
11,9
9,2
0,1
45,2
5,2
505,5
15,4

Platība (%)
71,93
26,27
0,52
0,10
0,02
0,02
0,02
0,001
0,09
0,01
0,98
0,03

Tabula 3.1.2. Rugāju novada teritorijas sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām23

Arī šajā jomā, salīdzinot ar iepriekšējo attīstības plānošanas periodu, lauksaimniecības zemju platības
ir samazinājušās (2011.gadā – 37835,4 ha jeb 73,77%), savukārt mežu teritorijas – palielinājušās
(2011.gadā – 12583,2 ha jeb 24,54%).24

21

Avots: VZD, 2018
Rugāju novada Attīstības programma 2013.-2019.g.
23
Avots: VZD, 2018
22
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Vairāk nekā puse jeb 53,63% (25128,2 ha) no novada zemes kopplatības atrodas fizisko personu
īpašumā. Juridisko personu īpašumā atrodas 22,14% (10374,8 ha) no zemes kopplatības. Valsts un
valsts institūciju īpašumā atrodas 22,95% (10750 ha) no zemes kopplatības, savukārt jaukta statusa
kopīpašumā atrodas 0,04% (20,7 ha). Pašvaldībai īpašumā atrodas 576,3 ha zemes jeb 1,23% (skat.
Attēlu 3.1.3.). Pašvaldībai piekritīgā zeme sastāda 3555,8 hektārus zemes kopplatības.

Valsts un valsts
institūciju īpašumā
22.95%

Jaukta statusa
kopīpašumā
0.04%
Fizisko personu
īpašumā
53.63%

Pašvaldības
īpašumā
1.23%

Juridisko personu
īpašumā
22.14%

Attēls 3.1.3. Teritoriju sadalījums pēc īpašuma piederības25

3.2. MEŽU TERITORIJAS
Mežu faktiskās teritorijas Rugāju novadā aizņem 26 644 hektārus26 un šim skaitlim ir progresijas
tendence. Visbiežāk sastopamās koku sugas ir priede, egle, bērzs, apse un baltalksnis. Saskaņā ar A/S
„Latvijas valsts meži” sniegto informāciju, valsts apsaimnieko mazāk kā pusi no kopējas mežsaimniecības
teritorijas, savukārt pārējās mežsaimniecības teritorijas ir privātas.
3.3. LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES
Rugāju novadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 15 558 hektārus, kas ir regresijas
tendence.27 Bagātīgākās un lielākas lauksaimniecības zemes ir koncentrētas ap apdzīvotām vietām –
Rugāju, Benislavas un Skujetnieku ciemiem, kā arī Tikaiņiem, Liepariem, Daudzeni. Lielākā daļa no
lauksaimniecības zemēm ir meliorētas. Lielākoties meliorācija daudzviet veikta vairāk kā pirms 25
gadiem līdz ar to daļā meliorācijas sistēmu pilnībā nepilda savas funkcijas. Lazdukalna pagasta rietumu
daļā pie autoceļa P36 Rēzekne - Gulbene atrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības polderis
„Kapūnes polderis”, kas pamatā tiek izmantots ganībām, jo to apdraud īslaicīgas applūšanas risks
pavasaros.
Lauku atbalsta dienesta dati par deklarēto kultūraugu veidiem un platībām 2018.gadā liecina, ka
vislielāks lauksaimniecības zemju hektāru skaits Rugāju novadā tiek izmantots ilggadīgo zālāju
24

Rugāju novada Attīstības programma 2013.-2019.g.
Avots: VZD
26
Avots: VZD, 2018
27
Avots: VZD, 2018
25
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audzēšanai (54,87%). Tāpat lielu daļu aizņem vasaras un ziemas kvieši (10,1%), kā arī stiebrzāles un
lopbarības zālaugi (9,48%), ko audzē mājlopu barošanai (skat. Tabulu 3.3.1.).
Deklarētie kultūraugi Rugāju novadā, 2018.gads
Ilggadīgie zālāji
Kvieši, vasaras
Aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu maisījums
Auzas
Papuve
Mieži, vasaras
Rapsis, vasaras
Griķi
Auzas ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju
Lauka pupas
Dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā vai vairāki
kultūraugi, audzēti vienlaidu laukā
Kartupeļi un cietes kartupeļi
Sarkanais āboliņš
Aramzemē sētu stiebrzāļu vai tauriņziežu maisījums, kur
tauriņzieži > 50%
Kvieši, ziemas
Amoliņš
Augļu koki un ogulāji (izņemot zemenes)
Lielogu dzērvenes
Kvieši vasaras ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju
Ābeles
Mieži vasaras ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju
Krūmmellenes (zilenes)
Sinepe
Zirņi
Austrumu galega
Rapsis, ziemas
Krūmcidonijas
Aronijas
Graudaugu un zirņu vai vīķu maisījums ar stiebrzāļu vai
tauriņziežu pasēju
Smiltsērkšķi
Esparsete
Mārdadzis
Upenes
Pārējie citur neminētie kultūraugi
Bastarda āboliņš
Citi kultivēti nektāraugi (ežziede, biškrēsliņš, pūķgalve,
melisa, daglītis, dedestiņa, kaķumētra)
Bumbieres
Facēlija ar tauriņziežu pasēju
Facēlija
Rudzi (t.sk.”Kaupo” šķirnes)
Lucerna

Platība (ha)
5275,91
939,75
911,55
614,18
491,86
428,33
264,35
243,3
72,3
54,27

Platība (%)
54,87
9,77
9,48
6,39
5,12
4,46
2,75
2,53
0,75
0,56
0,46

44,65
40,15
35,05
32,54
32,12
17,42
14,54
13,01
12,86
10,56
9,24
6,93
6,1
4,96
4,46
4,24
4,06
3,74
3,66
3,54
3,07
1,84
1,64
1,37
1,36
1,11
1,1
1,06
0,99
0,88
0,37

0,42
0,36
0,34
0,33
0,18
0,15
0,14
0,13
0,11
0,10
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00

Tabula 3.3.1. Deklarēto kultūraugu platību apjoms Rugāju novadā 2018.gadā28

28

Avots: LAD
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Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju, Rugāju novadā 2018.gadā 9697,42 ha jeb 62%
no lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiek iesniegti pieteikumi Eiropas Savienības platību
maksājumiem, kas liecina par lauksaimniecības zemes atbildīgu izmantošanu saskaņā ar ES direktīvām
(skat. Tabulu 3.3.2.).

Vienotais platību maksājums
Novads

Pagasts
Iesniegumu skaits
(gab)

Rugāju
novads

Deklararētā
platība (ha)

Mazo lauksaimnieku atbalsta
maksājums
Iesniegumu skaits
(gab)

Deklararētā
platība (ha)

Rugāju
pagasts

196

4353,85

40

124,9

Lazdukalna
pagasts

218

5004,66

82

214,01

414

9358,51

122

338,91

KOPĀ

Tabula 3.3.2. Pieteikumu skaits un deklarētā platība Vienotajam platību maksājumam un Mazo
lauksaimnieku atbalsta maksājumam Rugāju novadā dalījumā pa pagastiem 2017.gadā29

Analizējot Vienotā platību maksājuma (VPM) un Mazo lauksaimnieku atbalsta maksājuma (MLAM)
pieteikumu skaitu laika periodā no 2015.-2017.g., ir vērojams VPM neliels samazinājums par 4
iesniegtajiem pieteikumiem, savukārt MLAM skaits ir samazinājies par 18 pieteikumiem (skat. Attēlu
3.3.3.).

418

418
140

2015

414
131

2016

Vienoto platības maksājumu
(VPM) pieteikumu skaits
122

2017

Mazo lauksaimnieku atbalsta
maksājumu (MLAM)
pieteikumu skaits

Attēls 3.3.3. VPL un MLAM pieteikumu dinamika Rugāju novadā 2015.-2017.g.30

3.4. VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTI
Virszemes ūdensobjektu platība Rugāju novadā ir 1127 hektāri. Svarīgākās ūdensteces ir Aiviekstes
upe, kas veido novada dienvidrietumu robežu, Pededze (Aiviekstes labā pieteka) un Vecpededze
(Pededzes labā pieteka), kas veido daļu no novada rietumu robežas un šajā posmā ir izteikti līkumainas,
kā arī Bolupe, kas šķērso novadu rietumu daļā.
Rugāju novada ūdeņus savāc Aiviekstes labā pieteka Bolupe (Pērdeja) ar pietekām Vārnieni un
Teterupi. Vārnienes pietekas novada teritorijā ir Sudarbe un Pokrateņa, kas tek cauri Kopiunes ezeram
(platība 8 ha). Bolupe ir daļēji pārrakta, savukārt Teterupe un Pokrateņa regulētas visā garumā. Arī

29
30

Avots: LAD
Avots: LAD
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Vārniene ir dažviet regulēta, un tā ir kļuvusi līdzīga novadgrāvim. Pie Vārnienes ietekas Bolupē,
iedambējot nelielu kreisā krasta posmu, ir izbūvēts Kapūnes polderis.
Novada lejasdaļā tek Aiviekstes pieteka Pīsteņa, kas uzņem Palaceņas un tās pietekas Saipeites ūdeņus.
Dienvidaustrumu malā tek Ičas upes pieteka Pauklīte (Paukle).
Rietumu malā uz novada robežas purvainā mežā atrodas Lazdaga ezers, kura kopplatība ir 148 hektāri,
bet lielākais dziļums – 2 metri. Ezerā mīt plauži, raudas, karūsas, līņi, asari un līdakas. Otrs lielākais
ezers augšpus Lazdagam ir Kalnis, kura kopplatība ir 120 hektāri, bet lielākais dziļums – 4,9 metri.
Novada austrumpusē atrodas Ilganču ezers (platība 26,6 ha), Boževas ezers (platība 22,6 ha), Pokratas
ezers (25 ha). Teterupes lejteces rajonā atrodas Džūkstes ezers un Cepļa ezers. Novada austrumu pusē
atrodas Grūžņu ezers, bet lejpus pie Aiviekstes atrodas palikšņu ezeri – Itenis, Skursteņezeri, u.c.31
Nefunkcionējošais Cūksalas karjers un mākslīgi izveidotā Rugāju ūdenskrātuve ar labiekārtoto pludmali
tiek izmantoti iedzīvotāju atpūtai un peldēšanai.
3.5. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN MIKROLIEGUMI
Aizsargājamās dabas teritorijas aizņem 14,5 % no Rugāju novada teritorijas – tās ir daļa no dabas
lieguma „Lubānas mitrāja” un dabas liegums „Pokratas ezers”. Lubānas mitrājā ietilpst Rugāju pagasta
teritorijā esošais Pededzes lejteces dabas liegums, savukārt Pokratas ezers atrodas novada austrumu
daļā.
Dabas liegums „Lubāna mitrājs” ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu
nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Tas ir Izveidots 1999. gadā
ar mērķi aizsargāt unikālo, bioloģiski daudzveidīgo mežu kompleksu, reto sugu atradnes un ainavu
daudzveidību. Dabas lieguma teritorijas kopplatība ir 4663 hektāri. Pededzes lejteces dabas liegumā
saglabājušies meži uz slapjām minerālaugsnēm un kūdras augsnēm - slapjais vēris, gārša, dumbrājs,
liekņa, niedrājs. Vietām saglabājušies primārie meži - ozolu un ošu gārša. Teritorija ietver Pededzes
palieni ar ozolu audzēm un parkveida pļavām, kur nozīmīgā skaitā ligzdo tādas putnu sugas kā
urālpūce, mazais ērglis, vidējais dzenis, baltmugurdzenis, grieze, melnā dzilna, pelēkā dzilna, sila cīrulis
u.c. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no tām 185 šeit ligzdo.
Dabas liegums „Pokratas ezers” ir Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura
2000 teritorija. Ezera īpašā dabas vērtība ir peldošais ezerrieksts (Trapa Natans – lat.), kas aug vēl tikai
divos Latvijas ezeros. Peldošā ezerrieksta atradne Pokratas ezerā ir Eiropā vistālāk uz ziemeļiem
izvirzītā atradne. Peldošais ezerrieksts ir ierakstīts Latvijas Sarkanās grāmatas I kategorijā un Ministru
Kabineta noteikumos kā īpaši aizsargājamā suga, kā arī Baltijas reģiona Sarkanajā grāmatā. Peldošā
ezerrieksta audzes ir ierakstītas Ministru kabineta 2000. gada 5. decembrī pieņemtajā "Īpaši
aizsargājamo biotopu veidu sarakstā".

31

Avots: „Latvijas pagasti”enciklopēdija, 1.daļa, 562.lpp; 2.daļa, 284.lpp
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Attēls 3.5.1. Peldošais ezerrieksts Pokratas ezerā32
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Attēls 3.5.2. Lubāna mitrājs33

Rugāju novada teritorijā ir izveidoti 18 mikroliegumi un to buferzonas īpaši aizsargājamajām putnu
sugām: mazajam ērglim, trīspirkstu dzenim, mednim Tetrao urogallus, baltmugurdzenim, melnajam
stārķim, parastajam plakanstaipeknim, kā arī biokokam.34
Rugāju novada dienvidrietumu daļā atrodas Lagaža-Šnitkas purvs, kas ietilpst Lubāna mitrāja dabas
liegumā (purva kopējā platība 3699 ha), kurā ligzdo dzērve, kuitala, lietuvainis, dzeltenais tārtiņš,
pļavas lija. Savukārt dienvidu daļā, atdalīts ar vaļējiem grāvjiem ar noteci uz Pīsteņas upi, atrodas
Bērzpils purvs (purva kopējā platība 4111 ha). Abos purvos ir rūpnieciski izmantojami kūdras krājumi,
bet zem kūdras – sapropeļa slānis.

Attēls 3.5.3. Rugāju novada īpaši aizsargājamās teritorijas un ūdensobjekti

32

www.dabasdati.lv, foto: Valdis Mieriņš
www.lubanamitrajs.lv
34
Avots: Dabas aizsardzības pārvalde
33
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3.6. NOVADA DIŽKOKI
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datiem, Rugāju novadā ir reģistrēti 20 dižkoki (5 parastās
priedes Pinus sylvestris un 15 parastie ozoli Quercus robur), kā arī seši potenciālie dižkoki (viena
parastā vīksna Ulmus laevis un pieci parastie ozoli Quercus robur).
3.7. RELJEFS
Rugāju novads atrodas Austrumlatvijas zemienē. Novada austrumu daļu aizņem Adzeles pacēlums,
savukārt rietumu daļu – Lubāna līdzenums. Novada austrumu pusē atrodas augstākie pauguri (128,8m,
126,8m un 123,3m vjl). Daudzenē paceļas Daudzenes kalns (108,8 metri vjl). Novada ziemeļrietumu
daļa ir zema un purvaina – zemākās vietas (93,1 un 93,4 metri vjl) atrodas pie Bolupes un (92,6 metri
vjl) – pie Aiviekstes.
3.8. DERĪGIE IZRAKTEŅI
Rugāju novadā nav lielu kūdras, dolomīta un māla ieguvju, kas skaitās valsts nozīmes derīgie izrakteņi.
Novadā ir labs smilts un smilts-grants resurss, taču, saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūras datiem, šobrīd derīgo izrakteņu ieguve Rugāju novadā nenotiek nevienā
karjerā.
Atradnes
numurs
421
2842
2676
2512
2333
1236
1235
1234
1233
1230
16867

Atradnes nosaukums
Vecdaudzene - māls
Grantskalniņi
Gravas – Rugāju novads
Grantiņa
Ceriņmājas
Cūkusala – 1989.g.
Cūkusala – 1975.g.
Ilganči – 1957.g.
Stāmeri
Ilganči – 1987.g.
Bērzpils

Atradnes
izmantošana
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota
Netiek izmantota

Derīgā izrakteņa
veids
Māls
Smilts, smilts-grants
Smilts, smilts-grants
Smilts, smilts-grants
Smilts
Smilts, smilts-grants
Smilts
Smilts
Smilts
Smilts
Kūdra

Īpašnieks
Privātā persona
Privātā persona
Privātā persona
Privātā persona
Privātā persona
Pašvaldība
Privātā persona
Privātā persona
Privātā persona
Pašvaldība
Pašvaldība

Tabula 3.8.1. Derīgo izrakteņu atradnes Rugāju novadā, 2018.g.35

35

Avots: LVĢMA
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IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS

DABAS RESURSI
VĀJĀS PUSES / RISKI
Nepilnīgi izmantotas dabas teritorijas
Kūdras ieguvi ierobežo īpaši aizsargājamo
teritoriju un mikroliegumu statuss kūdras
ieguves vietās
Meža teritoriju palielināšanās
(lauksaimniecības zemju aizaugšana)

STIPRĀS PUSES
Augsts pieteikumu skaits Eiropas Savienības
platību maksājumiem
Unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas
komplekss „Lubāna mitrājs” novada robežās
Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstītais īpaši
aizsargājamais augs – Peldošais ezerrieksts
Vairāk kā puse lauksaimniecības zemju tiek
izmantota ilggadīgo zālāju audzēšanai, kas atstāj
ļoti labvēlīgu ietekmi uz vidi un tās daudzveidību.

IESPĒJAS
Lagaža-Šnitkas purvā un Bērzpils purvā ir rūpnieciski izmantojami kūdras un sapropeļa krājumi.
Aizsargājamās dabas teritorijas un dižkokus veidot kā tūrisma objektus.
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4. VIDE
4.1. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
Rugāju novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO), kas atkritumus nogādā malienas reģionālo sadzīvesatkritumu
poligonā „Kaudzītes” Gulbenes novadā.
Novadā ir pieejami 20 šķirojamo atkritumu konteineri – 12 apvienotie konteineri papīram, PET
pudelēm, polietilēnam un metālam, kā arī 8 konteineri pudeļu un burku stiklam. No tiem 12 škirojamo
atkritumu konteineri atrodas Rugāju ciemā, 3 konteineri – Benislavā, 2 konteineri – Skujetniekos, 2
konteineri – Tikaiņos un 1 konteineris pie Liepāriem.36
Pēc ZAAO sniegtajiem datiem, laika periodā no 2013. līdz 2017.gadam sadzīves atkritumu apjoms
Rugāju novadā būtiski nav mainījies, taču vairāk kā uz pusi (par 50,6%) ir samazinājies šķirotā stikla
atkritumu apjoms. Par 29,6% pieauga arī vieglā iepakojuma atkritumu apjoms, kas liecina par
iedzīvotāju atbildīgo pieeju plastmasas pudeļu, maisu un iepakojumu šķirošanā. EEIA jeb elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu apjoms ir pieaudzis par 93,3%, skat. Attēlu 4.1.1.
140
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2013

2014
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17.318

21.812

23.786

26.285

24.61

Stikla iepakojums

17.6

14.96

14.4

15.04

8.7

EEIA

0.02

0.16

0.33

0.75

0.3

112.97

119.13

112.59

113.87

118.34

Vieglais iepakojums

Sadzīves atkritumi

Attēls 4.1.1. Atkritumu apjoms tonnās Rugāju novadā no 2013.-2017.g.37

4.2. GAISA UN ŪDENS KVALITĀTE
Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datiem38, virszemes ūdeņu ekoloģiskās
kvalitātes kopvērtējums (klase) Rugāju novadā un apkārtnē 2017.gadā ir vērtējama kā laba.
LVĢMA 2017.gadā tika veikti vara un cinka koncentrācijas mērījumi ūdenstilpēs, kas ir vistuvākās
Rugāju novadam: Aiviekste augšup Bolupes, Pededzes grīva un Lazdaga ezers. Gan vara, gan cinka
koncentrācija šajos ūdeņos ir pāri normai jeb robežlielumam, skat. Attēlu 4.2.1.

36

Avots: www.zaao.lv
Dati no SIA „„Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”
38
Avots: LVĢMA, „Upju un ezeru ūdensobjektu sadalījums pa bioloģiskās un fizikāli-ķīmiskās kvalitātes klasēm
2017.gadā”
37
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Vielu
koncentrācija
ūdenī

Naftas produktu
ogļūdeņraža indekss

Hroms

Arsēns

Benz(b)fluorantēns

Benz(a)pirēns

Antracēns

Svins

Kadmijs

Cinks

Fluorantēns

Vielu koncentrācija sedimentos (nogulsnēs)

Rādītājs

Varš
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Robežlielums 1
3
1
100
10
300
300
200
20
100
100
(norma)
Mērvienība
µg/kg µg/kg mg/kg mg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
Aiviekste,
augšpus
Bolupes
Pededze,
grīva
Lazdags

1,3

3,2

0,29

<2

<0,07

3,2

<0,60

3,3

1,01

3,5

<95

1,45

7

0,7

3,1

<0,07

<0,3

<0,19

<0,3

2,2

4,3

<29

1,4

5

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Attēls 4.2.1. Prioritārās un bīstamās vielas ūdensobjektu ūdeņos un sedimentos Rugāju novada tuvumā
esošajos ūdensobjektos 2017.gadā39

2016. gada laikā tika veikts vienreizējs apsekojums lielākajās Latvijas ūdensapgādes vietās (virs 100
m3/diennaktī). Rugāju novadā (Rugājos) radona līmenis ir 13.9±2.6 Bq/l. Iegūtie rezultāti ir labi, jo
saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām pieļaujamais radona līmenis dzeramajā ūdenī ir
100 Bq/l.40
Novada teritorijā nav būtisku gaisa piesārņojuma objektu, līdz ar to nav izsniegta neviena atļauja gaisa
piesārņošanā.
4.3. POTENCIĀLI PIESĀRŅOTAS VIETAS
Saskaņā ar LVĢMA Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu sarakstu, Rugāju novadā atrodas 7
potenciāli piesārņotas vietas, no kurām neviena nav aktīvas darbības statusā, skatīt tabilu 4.3.1.

39

Avots: LVĢMA, „Upju un ezeru ūdensobjektu sadalījums pa bioloģiskās un fizikāli-ķīmiskās kvalitātes klasēm
2017.gadā”
40
Avots: LVĢMA
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Reģistrācijas
numurs
38748/2520

Pesticīdu noliktava Liepukalnā

38748/2519

Mehāniskais sektors Strazdiņos

38748/2516

Mehāniskais sektors Tikaiņos

38748/4518
38748/2515
38748/2518
38748/2517

SIA „Harmonija J.V.” kokzāģētava
Ilganču atkritumu izgāztuve
DUS Rugājos
Mehāniskās darbnīcas Rugājos

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
Darbības raksturojums

Vietas nosaukums

Minerālmēslu un pesticīdu
glabātava
Mehānikas darbnīcas, darbība ar
naftas produktiem
Mehānikas darbnīcas, darbība ar
naftas produktiem
Kokapstrādes iekārtas
Sadzīves atkritumu izgāztuve
Darbība ar naftas produktiem
Mehānikas darbnīcas

Darbības perioda
beigas
1994.gads
1994.gads
1994.gads
2014.gads
1998.gads
2003.gads
1994.gads

Tabula 4.3.1. Potenciāli piesārņotās vietas Rugāju novadā

4.5. KAPSĒTAS
Rugāju novadā darbojas sekojošas kapsētas: Benislavas, Gariesilu, Kamoļkalna, Līporu, Mastareigas,
Slaveitu, Vārnienas, Bolupes, Cepurnieku, Cūkusalas, Čušļu, Dekšņu, Dubļukalna, Gruzīšu, Kraukļevas,
Mazpokratas, Reibānu, Sebežu, Silenieku, Stāmeru, Upetnieku, Vilkavas katoļu kapsēta, Gaiļukalna,
Pokratas luterāņu kapsēta, Rugāju pareizticīgo kapsēta.

IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS

VIDE
VĀJĀS PUSES / RISKI
Kapsētu labiekārtojuma trūkums
Nesakārtotas atsevišķas dabas teritorijas
Vārnienes upes nesakoptība
Novecojusī meliorācijas sistēma

STIPRĀS PUSES
Šķirojamo atkritumu konteineru pieejamība
visā novada teritorijā
Atkritumu savākšana un izvešana
Laba ūdens kvalitāte un ļoti laba gaisa kvalitāte
novadā
Vides sakoptība

IESPĒJAS, PRIORITĀTES
Iedzīvotāju vai biedrību iesaistīšana vides labiekārtošanā
Kapsētu infrastruktūras labiekārtošana
Vārnienes upes sakārtošana, sākot ar posmu, kas šķērso Rugāju ciemu
Sabiedrības izglītošana atkritumu šķirošanas jautājumos
Bezatkritumu dzīvošanas idejas popularizēšana
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5. TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
5.1. ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA
Centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus novadā nodrošina Rugāju novada domes
Saimnieciskā nodaļa. Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija ir pieejama Rugāju ciemā, Benislavā un
Skujetniekos. Pārējā novada teritorijā dzeramo ūdeni lielākoties iegūst no akām vai personiskajiem
dziļurbumiem.
Rugāju ciemā centralizēto ūdensapgādi nodrošina divi ar speciālām iekārtām aprīkoti artēziskie
urbumi, kas atdzelžo ūdeni un uztur spiedienu ūdensvadā. Arī Benislavā ir divi artēziskie urbumi,
savukārt Skujetniekos – viens urbums.
Valsts Vides dienesta Rēzeknes reģionālās pārvaldes izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības
atļauja nosaka, ka Rugāju novadā plānotais ūdens ieguves limits no centrālajiem urbumiem ir 57 820
m³/gadā, savukārt rezerves urbumiem – 7 450 m³/gadā (skat. Tabulu 5.1.1.).
Ciems
Rugāji
Benislava
Skujetnieki

Plānotais ūdens ieguves
daudzums no centrālā
urbuma, m³/gadā
36 500
10 000
11 320

Plānotais ūdens ieguves
daudzums no rezerves
urbuma, m³/gadā
2 850
4 600
-

Tabula 5.1.1. Rugāju, Benislavas un Skujetnieku artēzisko urbumu plānotais ūdens ieguves limits41

Centralizētā kanalizācija ir pieejama Rugāju ciemā, Benislavā un Skujetniekos. Nākamajā plānošanas
periodā pašvaldība izskata iespēju paplašināt kanalizācijas izbūvi Rugāju ciema robežās.
5.2. ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
Rugāju novada Rugāju, Benislavas un Skujetnieku ciemā 2012.gadā tika realizēts ERAF projekts
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība".
Tā rezultātā Rugāju ciemā izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M-50x2 ar attīrīto
notekūdeņu emisijas vietu Vārnienes upē. Plānotais novadāmais notekūdeņu daudzums – 100m³
diennaktī vai 36500m³ gadā.
Benislavas ciemā augstākminētā projekta ietvaros tika izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO
M-40 ar projektēto jaudu 40m³ diennaktī – plānotais novadāmo notekūdeņu daudzums 14600m³ gadā
vai 40,0m³ diennaktī ar notekūdeņu emisiju Saipītes upē.
Skujetnieku ciemā tika izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO KRD-30 ar projektēto jaudu 30m³
diennaktī – plānotais novadāmo notekūdeņu daudzums 10585m³ gadā vai 29m³ diennaktī ar
notekūdeņu emisijas vietu Saipītes upē.

41

Avots: VVD
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Rugāju ciemā un Benislavā attīrīšanas iekārtu kompleksā ir izbūvēta septisko notekūdeņu pieņemšanas
tvertne, kas ļauj novada iedzīvotājiem nogādāt un nodot attīrīšanas iekārtās notekūdeņus no
privātmāju izsmeļamās kanalizācijas bedrēm.
5.3. SILTUMAPGĀDE UN GĀZES APGĀDE
Rugāju novadā nav pieejama centralizētā siltumapgāde. Rugāju ciemā, Benislavā un Skujetniekos
lokālās katlu mājas ir izbūvētas izglītības, kultūras, sociālo institūciju un pašvaldības administrācijas
iestādēm, kā arī dažām ciemu daudzdzīvokļu mājām. Lielākajai novada mājsaimniecību daļai ir
individuālā apkure ar malkas vai cita kurināmā krāsnīm.
Centralizētais gāzes vads novadā nav izbūvēts, līdz ar to gāze ir pieejama tikai atseviķi nopērkamajos
pārvietojamajos gāzes balonos privātai izmantošanai.
5.4. ELEKTROAPGĀDE
Rugāju novada teritoriju nešķērso neviena augstsprieguma 110kV un 330kV elektrolīnija. Līdz ar to
novada elektroapgādes struktūru veido 20kV un 0,4kV kabeļlīnijas un tam piederošas transformatoru
apakšstacijas. Rugāju novadā nav subsidētās elektroenerģijas ražotāju.
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Attēls 5.4.1. Vidējais elektroenerģijas patēriņš uz vienu mājsaimniecību pašvaldībā (kWh) 2014.2017.g.42

5.5. DAMBJI
Rugāju novadā atrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības polderis „Kapūnes polderis”. Tā teritorija
pārsvarā tiek izmantota ganībām, jo to apdraud īslaicīgās applūšanas risks, sevišķi pavasaros, kad
novecojušās meliorācijas sistēmas nespēj tikt galā ar kusušā sniega ūdeni un augsto gruntsūdens
līmeni.
5.6. MOBILIE SAKARI UN INTERNETS
Rugāju novadā mobilos sakarus nodrošina SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Tele2” un SIA „Bite”.
Stacionāros telefona sakarus nodrošina SIA „Lattelekom”. Interneta pakalpojumus novadā sniedz visi
mobilo un stacionāro sakaru operatori, kā arī SIA „Querty”.

42

Avots: RAIM, ST
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Apdzīvotā vieta
Rugāji
Benislava
Skujetnieki
Tikaiņi
Līpari

LMT 4G internets
Teicams
Teicams
Teicams
Labs
Teicams

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Tele2 4G internets
Teicams
Teicams
Mainīgs
Labs
Teicams

Bite 4G internets
Teicams
Teicams
Teicams
Labs
Labs

Tabula 5.6.1. Interneta pārklājums Rugāju novadā43

Mobilo sakaru un interneta pārklājums gandrīz visā novada teritorijā atbilst augstākās kvalitātes
prasībām.
5.7. UGUNSDROŠĪBA
Rugāju novadā nav sava ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, nepieciešamības gadījumā tiek izsaukta
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes Balvu nodaļa.
5.8. PASTS
Rugāju novadā strādā divas pasta nodaļas - Rugājos un Benislavā. Tās nodrošina pilnu pasta
pakalpojumu klāstu – sūtījumu nosūtīšanu un saņemšanu, rēķinu apmaksu, naudas pārvedumu
pieņemšanu un izsniegšanu, kā arī citus ar pasta darbību saistītus pakalpojumus.
5.9. BŪVNIECĪBA
Rugāju novadā darbojas būvvalde, kas veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā
Rugāju novada administratīvajā teritorijā. Laika periodā no 2016. līdz 2018.gadam ir izsniegtas 28
būvēšanas atļaujas, no kurām:











5 būvatļaujas meliorācijas sistēmas atjaunošanai;
7 būvatļaujas lauksaimnieciskā rakstura objektiem;
2 būvatļaujas estrādes teritorijas labiekārtošanai;
1 būvatļauja reliģiskā rakstura objektam;
1 būvatļauja individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai;
3 būvatļaujas novada ceļu pārbūvei;
1 būvatļauja mehānisko darbnīcu atjaunošanai;
6 būvatļaujas ceļu atjaunošanai un labiekārtošanai;
1 būvatļauja optisko tīklu izbūvei;
1 būvatļauja ēkas pārbūvei.

Laika posmā no 2016.līdz 2018.gadam Rugāju novadā ekspluatācijā tika pieņemti 14 būvniecības
objekti.

43

Avots: LMT, Tele2, Bite
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IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
VĀJĀS PUSES / RISKI
Ūdensapgādes un kanalizācijas neesamība ārpus
novada ciemiem
Bērnu rotaļu laukumu trūkums
Gāzes apgādes neesamība
Centralizētas siltumapgādes neesamība

STIPRĀS PUSES
Ūdensapgāde un kanalizācija Rugāju,
Skujetnieku un Benislavas ciemā
Attīrīšanas iekārtu izbūve Rugāju, Benislavas un
Skujetnieku ciemā
Augstas kvalitātes (4G) internets

IESPĒJAS, PRIORITĀTES
Daudzdzīvokļu māju un pašvaldības objektu siltināšana
Daudzdzīvokļu māju būvniecība vai būvniecības attīstītāju piesaiste
Atpūtas parka iekārtošana
Vides pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana
Saimniecības tehnikas (aprīkojuma) iegāde tehniskās infrastruktūras apsaimniekošanas
vajadzībām
Graustu nojaukšanas sistēmas izstrāde
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6. TRANSPORTA UN CEĻU INFRASTRUKTŪRA
6.1. AUTOCEĻI
Saskaņā ar VAS “Latvijas valsts ceļi” sniegto informāciju, Rugāju novadā 2019.gadā ir reģistrēti 43 A
grupas ceļi kopgarumā 113,70km; 37 B grupas ceļi kopgarumā 40,47km un 19 C grupas ceļi kopgarumā
15,02km. Visu trīs grupu ceļu kopgarums ir 169,19km, kopumā ar 2 tiltiem. Ielu kopgarums novadā ir 6
km.44 Kopējais autoceļu blīvums 2017.gadā bija 0.64km/km², t.sk., reģionālo autoceļu tīkla blīvums bija
0.09km/km²; valsts autoceļu ar balto segumu tīkla blīvums bija 0.14km/km², ar melno segumu
0.10km/km²; vietējo autoceļu tīkla blīvums 0.15km/km².45
Novadu šķērso 9 valsts vietējie autoceļi ar grants segumu un 3 valsts reģionālie autoceļi ar asfalta
segumu.
CEĻA NUMURS

CEĻA NOSAUKUMS

Reģionālais

P36

Rēzekne – Gulbene

autoceļš

P47

Balvi – Kapūne

P48

Kārsava – Tilža – Dubļukalns

V463

Pāliņi – Gailīši

V464

Pokrata – Lazdukalns

V466

Balvi- Teteri – Upetnieki

V481

Rūbāni – Primenes

V484

Lukstiņi – Teteri

V485

Gariesili – Pokrata

V483

Upatnieki – Rugāji

V488

Rugāji – Ranguči

V842

Lubāna – Upetnieki

Vietējais autoceļš

Tabula 6.1.1. Valsts autoceļu saraksts Rugāju novadā

2013.gadā tika pabeigta reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene seguma maiņa, kuras rezultātā
autoceļam tika uzklāts asfaltbetona segums visā tā garumā. Šis aspekts ir būtisks ieguvums novadam,
jo tas sekmē aktīvāku satiksmi starp Vidzemes un Latgales reģioniem, kā arī tranzīta kravu plūsmas
palielināšanos no Krievijas ziemeļrietumu daļas.
Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte tiek mērīta visos valsts reģionālajos autoceļos (svarīgākos
posmos – ik gadu, bet mazāk svarīgos - ik pēc pāris gadiem). Rugāju novada valsts reģionālo ceļu P36,
P47 un P48 satiksmes intensitātei pa gadiem ir mainīgs raksturs, taču diagramma skaidri parāda strauju
autoceļa P36 intensitātes kāpumu pēc tā rekonstrukcijas pabeigšanas 2015.gadā (skat. Attēlu 6.1.2.).

44
45

Avots: CSP, Rugāju novada pašvaldības dati
www.raim.gov.lv , 2017.gads
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Attēls 6.1.2. Vidējā diennakts satiksmes intensitāte Rugāju novada valsts reģionālajos autoceļos46

Rugāju novadā visi pašvaldības autoceļi ir ar grants vai grunts segumu, kas regulāri tiek atjaunoti
izmantojot vietējos resursus, veicot ceļu greiderēšanu. Rugāju novadam, tāpat kā citiem Latvijas
novadiem, ik gadu tiek piešķirtas valsts mērķdotācijas autoceļu un ielu uzturēšanai novada robežās
(skat. Attēlu 6.1.3.)
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Attēls 6.1.3. Mēŗkdotācijas novada autoceļu un ielu uzturēšanai Rugāju novadā 2013.-2018.g.47

Saskaņā ar CSDD sniegtajiem datiem, Rugāju novadā laika periodā no 2013. līdz 2018.gadam
kopumā ir reģistrēti 50 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 14 CSNg bija ar cietušajiem - 4
cilvēki gājuši bojā un 19 cilvēki ievainoti (skat. Tabulu 6.1.4.).
46
47

VAS „Latvijas valsts ceļi” dati
Rugāju novada pašvaldības dati
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KOPĀ
2013
2014
2015
2016
2017

CSNg ar
cietušajiem
5
1
5
2
1

9
9
13
10
9
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Gājuši bojā

Ievainoti

4
0
0
0
0

4
2
7
4
2

t.sk. smagi
ievainoti
1
1
0
1
0

Tabula 6.1.4. Ceļa satiksmes negadījumu statistika Rugāju novadā 2013.-2017.g.48

6.2. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Sabiedriskā transporta satiksmi Rugāju novadā nodrošina pārvadātāji – SIA „Nordeka”, SIA „Valmiera
VTU”, SIA „Norma-A” un SIA „Balvu autotransports”. No Rugājiem ir tieša satiksme uz Valmieru,
Alūksni, Gulbeni, Balviem, Rēzekni, Daugavpili, Madonu un Lubānu. Lai nokļūtu Rīgā, ir nepieciešams
veikt pārsēšanos, ko visērtāk ir izdarīt Balvos, kas ir Rugājiem tuvākais pakalpojumu centrs.
2018.gada nogalē novadā tiek nodrošināti 8 vietējas nozīmes maršruti un 5 starppilsētu maršruti (skat.
Tabulu 6.2.1.)

Starppilsētu maršruti

Vietējās nozīmes maršruti

Gulbene – Balvi - Rēzekne
Alūksne - Rēzekne
Balvi – Lubāna - Madona
Valmiera - Rēzekne
Gulbene - Daugavpils
Balvi – Upetnieki – Balvi
Balvi – Gariesili – Balvi
Balvi – Sudarbe – Krišjāņi - Balvi
Balvi – Bērzpils
Balvi – Bērzpils – Krišjāņi – Balvi
Balvi – Bērzpils – Tilža – Balvi
Balvi - Rugāji
Balvi – Upetnieki - Rugāji

Tabula 6.2.1. Sabiedriskā transporta maršruti Rugāju novadā

Skolēnu pārvadāšanai uz un no izglītības iestādēm pašvaldība organizē divus autobusus un vienu
mikroautobusu, kas no rīta nogādā bērnus uz skolu un vakarā – mājās.

48

Avots: CSDD
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Attēls 6.2.2. Rugāju novada ceļu un sabiedriskā transporta karte
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IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS

TRANSPORTA UN CEĻU INFRASTRUKTŪRA
VĀJĀS PUSES / RISKI
Gājēju ielu sliktais stāvoklis ciemu teritorijā
Slikts ielu un ceļu segums
Nepietiekams ielu un ceļu apgaismojums

STIPRĀS PUSES
Sabiedriskā transporta nodrošinājums novada
robežās
Pašvaldība apmaksā transporta izdevumus
skolēnu nokļūšanai uz izglītības iestādēm
Pašvaldība organizē autobusus skolēnu vešanai
uz novada skolām.
Reģionālā autoceļa P36 Rēzekne–Gulbene
segums pēc ceļa rekonstrukcijas – asfalts visa
ceļa garumā.

IESPĒJAS, PRIORITĀTES
Gājēju-velosipēdistu celiņu izbūve gan novada robežās, gan lai savienotu blakusnovadu apdzīvotās
vietas.
Apgaismojuma ierīkošana gar visām pašvaldības ielām.
Trotuāru un ceļu sakārtošana uz sabiedriski nozīmīgiem objektiem – skolām, kultūras un sporta
iestādēm, kapsētām, utt.
Sabiedriskā transporta tiešā reisa izveidošana ar Rīgu, izveidojot speciālu maršrutu vai pagarinot
jau esošos (piem. Rīga-Balvi). Šāds reiss caur Rugājiem var kursēt arī dažas reizes nedēļā,
piemēram, piektdienās un svētdienās.
Pašvaldības ceļu noasfaltēšana līdz uzņēmumiem, kas atrodas novada teritorijā.
Pašvaldības ceļu noasfaltēšana prioritārā kārtībā: ceļš Rugāji-Tilža; asfalts līdz Skujetniekiem;
Lieparu ceļš Pālēņi-Gailīši.
Pašvaldības māju piebraucamo ceļu sakārtošana
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7. KULTŪRVĒSTURE UN TŪRISMS
7.1. VALSTS UN VIETĒJAS NOZĪMES PIEMINEKĻI
Rugāju novadā atrodas 11 valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi un 7 vietējas nozīmes arheoloģijas
pieminekļi, kā arī 10 vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi (skat. Tabulu 7.1.1.).
Valsts nozīmes
arheoloģijas
pieminekļi

Vietējās nozīmes
arheoloģijas
pieminekļi

Vietējas nozīmes
arhitektūras
pieminekļi

Kapūnes senkapi
Osas apmetne
Lagažas apmetne
Lieparu senkapi
Slaveitu senkapi
Piestiņas apmetne
Dzirnavsalas apmetne
Čušļu senkapi
Mašķu senkapi
Aizstirnes senkapi
Ķeibenieku kapi
Mastarīgu senkapi
Pilskalns
Skubinovas viduslaiku kapsēta
Medņu senkapi
Melnolīdumu viduslaiku kapsēta
Vēžu senkapi
Sūra apmetne
Augustovas katoļu baznīca
Zemnieku sēta (19.gs vidus)
Zemnieku sēta (19.gs 40.g.)
Zemnieku sēta (19.gs beigas)
Nagļu (Reibānu) kapu kapliča (19.gs beigas)
Daudzenes tvaika dzirnavas (20.gs sākums)
Zemnieku sēta (19.gs 1.puse)
Pokratas kapu kapliča (20.gs 30.gadi)
Rugāju pagasta valdes ēka (vecā)
Rugāju pareizticīgo baznīca

Tabula 7.1.1. Kultūrvēsturiskas nozīmes pieminekļi Rugāju novadā49

Rugāju novada teritorijā ir apskatāmas arī dažādas aizsargājamas dabas vērtības – dabas liegums
“Pededzes lejtece”, Boževas ezers, Medņu dižakmens, Pokratas ezers un peldošais ezerrieksts, Daba
liegums “Lubāna mitrājs”.

49

Avots: VKPAI
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7.2. TŪRISMS
Rugāju novads ir pievilcīgs tūristiem ar savu autentisko vidi, neskarto dabu un ziemeļlatgales vēstures
liecībām. Lielākie tūrisma objekti novadā ir saistīti ar kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu,
tautsaimniecības tradīciju saglabāšanu un dabas baudīšanu.
Silenieku skola
Vecā Lazdukalna pagasta skola, kas vairs neveic
savas izglītības funkcijas, taču ēkas īpašnieki to
atjauno muzeja statusā. Tiek piedāvāts ēkā un
teritorijā svinēt dažādus svētkus, piedalīties foto
orientēšanās sacensībās, iziet piedzīvojumu Nakts
trasi, kā arī organizēt netradicionālās sporta
spēles un vizināties ar gokartiem. Teritorijā ir
dažādi bērnu transporti, pieejams bērnu rotaļu
laukums, volejbola laukums, batuts, dažādas
radošās darbnīcas, retro motocikls, nakšņošana
teltīs.
Sentēvu pirts un koka gudrību darbnīca
Koku izzināšanas entuziasts un Koka gudrību
darbnīcas veidotājs Juris Bleiders piedāvā iepazīt
koka spēku un tā pielietojumu caur latvisko
dzīvesziņu. Darbnīcā īpašā uzmanība tiek veltīta
kokam kā spēka un dzīvības avotam, ko prasmīgi
izmantojot, ir iespēja būtiski uzlabot savas dzīves
kvalitāti. Druīdu horoskops, koks kā cilvēka dzīves
atainojums, laimes pogas piešūšana, zīlēšanas
galdiņš ar rūnām, soliņš iedvesmai, dzēriena
„Meža šalkas” nobaudīšana un pat ugunskura
vieta – šīs ir tikai dažas no lietām, kuras iespējams
izzināt apmeklējot apskates objektu.
Rugāju novada muzejs
Novadpētniecības muzejā, kas atrodas Rugāju
novada vidusskolas telpās, ir iespēja apskatīt
vēsturiskos sadzīves priekšmetus un darbarīkus,
iegūstot informāciju arī par novada etnogrāfiju un
vēsturisko attīstību.
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Senlietu kolekcija „Saipetnieki”
Senlietu privātmuzejs, kura pastāvīgā ekspozīcija
sniedz priekšstatu par Latgales ziemeļaustrumu
puses dzīvi. Kolekcijā iekļauti gan seni sadzīves
priekšmeti un lauksaimniecības darbarīki, gan arī
dažāda tehnika un transportlīdzekļi. Muzeja
apkārtni vasaras mēnešos papildina daiļdārzs, kas
ietver neskaitāmas krāšņu puķu kompozīcijas,
strūklakas, austrumu meditāciju tiltiņu, dīķus,
pergolu, lapenītes u.c.

Briežu dārzs „Mezšētas”
Pededzes vidusteces plašajās palienes pļavās, kas
pavasaros nereti pārplūst, izveidota briežu
audzēšanas saimniecība aptuveni 200 ha lielā
platībā. „Mežsētas” ir viena no pirmajām briežu
audzētavām Latvijā, un šobrīd tajā atrodas vairāk
nekā 300 dzīvnieku, kas iepirkti no visas pasaules
– Īrijas, Polijas, Holandes, Ungārijas un Lietuvas.
Tie visi ir šķirnes dzīvnieki. „Mežsētās” līdzās
briežiem dzīvo arī stirnas un mežacūkas. Tā kā
briežu dārzs atrodas īpaši aizsargājamajā dabas
teritorijā, te var dzirdēt vai pat redzēt urālpūci,
mazo ērgli, vidējo dzeni, baltmugurdzeni, griezi,
melno un pelēko dzilnu, sila cīruli un citus, kas
iekļauti Latvijas sarkanajā grāmatā.
Rugāju freska
Uz Rugāju novada vidusskolas ēkas gala sienas ir
attēloti Rugāju novada vēstures skati, ko 2013.
gada vasarā darināja Latvijas Mākslas akadēmijas
Latgales filiāles studenti- mākslinieki.

Medņu dižakmens
Ģeoloģiskais
un
ģeomorfoloģiskais
dabas
piemineklis, kas atrodas 5 kilometrus no Rugājiem
ceļa posma Rugāji – Balvi kreisajā pusē. Akmens
garums ir 5,8m, platums – 5,3m, augstums 1,4m,
savukārt apkārtmērs – 19m.
Attēls: www.dziedava.lv
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Rugāju novadā ir arī citi kultūrvēstures un dabas objekti, apskates saimniecības, seno amatu darbnīcas,
lauku sētas, atpūtas vietas un aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas (skatīt 7.2.1. Tabulu).

Apskates objekti

Apskates
saimniecības

Dabas objekti

Muzeji
Atpūtas vietas un
naktsmītnes
Ēdināšana

Rugāju novada tūrisma objekti
Rugāju freska
Vecā šaursliežu dzelzceļa līnija „Sita – Birzava” (tag.pašvaldības ceļš)
Augustovas Sv.Elizabetes katoļu baznīca (1898.g., koka arhitektūra,
Kapūne, Lazdukalna pag.)
Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca (1913.g., koka arhitektūra,
Rugāji, Rugāju pag.)
Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu
baznīca (1938.g., Rugāji, Rugāju pag.)
Skujetnieku lūgšanu nams (2001.g., bij. katlu māja, Skujetnieki,
lazdukalna pag.)
Briežu dārzs „Mežsētas”
Rudzu maizes cepšanas darbnīca Z/S „Ābeles”
Rudzu maizes cepšanas darbnīca Z/S „Kļavas”
Izjādes ar zirgiem Z/S „Mežaines”
Aitu audzētava Z/S „Baķi”
Silenieku skola
Sentēvu pirts un koka gudrību darbnīca
Medņu dižakmens
Boževas ezers un publiskā pludmale
Pokratas ezers un peldošais ezerrieksts
Dabas liegums „Lubāna mitrājs”
Dabas liegums „Pededzes lejtece”
Senlietu privātmuzejs „Saipetnieki”
Rugāju novada muzejs
Brīvdienu māja „Rūķīši”
Atpūtas komplekss pie Boževas ezera „Mazezeriņi”
Brīvdienu māja „Rūķīši”
Tabula 7.2.1. Rugāju novada tūrisma objekti

Par tūrisma virzību novadā atbild Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs. Tā
kompetencē ietilpst dalība Latvijas un Eiropas tūrisma projektos, sadarbība ar Latgales reģiona tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem, tūrisma informācijas sagatavošana un publicēšana sociālajos tīklos, kā arī
novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju popularizēšana un atbalsts.
Rugāju novada dalība lielākajos ar tūrismu saistītajos pasākumos, sākot ar 2013.gadu:




Dalība projektā „Pierobeža” - www.pierobeza.lv, kurā ir izstrādāti 4 jauni tūrisma maršruti,
kas ļauj izzināt Latvijas un Eiropas Savienības austrumu pierobežu (projekts kopā ar Balvu,
Alūksnes, Ludzas, Dagdas, Rēzeknes novadu tūrisma informācijas centriem).
Novada tūrisma objektu prezentēšana 21. Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2014”
(kopā ar Balvu, Baltinavas un Viļakas novadiem).
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Kopā ar Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas, pašvaldībām ir izstrādāts Eiropas un
pasaules līmeņa velomaršruts pa Ziemeļlatgali „Rypoj vasals”, kas ir pirmais marķētais
velomaršruts Latgalē.
Lielformāta tūrisma stenda ar novada karti izvietošana Rugāju ciema centrā, uz kuras ir
iezīmētas visas nozīmīgākās novada tūrisma apskates vietas, naktsmītnes, apskates
saimniecības, kuras uzņem ceļotājus, kā arī velomaršruta posms, kas ved cauri Rugāju
novadam.
Līdzdalība Latvijas simtgades projektā "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku
sevī!", kas paredz piecu dabas objektu izvietošanu piecos Latgales novados. Rugāju
novadā tas ir objekts „Dabas bērni”, ko veido 7 apgleznotu cilvēku silueti, atspoguļojot
visu četru stihiju noskaņas- uguns, ūdens, zemes, gaisa krāsas, motīvus un emocijas.
Kopā ar Balvu, Viļakas, Kārsavas un Baltinavas novadu tika izstrādāta 2 dienu pasākumu
programma „Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”, kuras ietvaros interesenti ik februāri divu
dienu laikā var apceļot dažādas interesantas vietas, t.sk. Rugāju novada briežu dārzu
„Mežsētas” un citus objektus.
Dalība Latgales tūrisma konferencē 2017 sadarbībā ar Latgales reģiona tūrisma asociāciju
"Ezerzeme”.
Dalība seminārā „Kempingi un atpūtas parki Latvijā un Eiropā” sadarbībā ar Latgales
reģiona tūrisma asociāciju "Ezerzeme”.
Sadarbībā ar kaimiņu novadu pašvaldībām realizēts projekts”Loba doba Zīmeļlatgolā”, kas
izceļ vietējo pašvaldību dabas vērtības.

Rugāju novads ir Latgales reģiona tūrisma asociācijas "Ezerzeme” biedrs, kas papildus sekmē novada
popularizēšanu Latvijas un Eiropas tūrisma pasākumos, kuros piedalās asociācija.

IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS

KULTŪRVĒSTURE UN TŪRISMS
VĀJĀS PUSES / RISKI
Tūrisma informācijas centra neesamība
Sabiedrisko ēdināšanas iestāžu trūkums

STIPRĀS PUSES
Spēcīgs kultūrvēsturiskais mantojums
Aktīva sadarbība ar blakusnovadiem tūrisma
jomā
Eiropas līmeņa velomaršruta ierīkošana

IESPĒJAS, PRIORITĀTES
Tūrisma informācijas punkta ierīkošana
Gida pakalpojumu ieviešana
Zemes gabalu pie upēm izmantošana kempinga būvniecībai
Telšu vietu ierīkošana
Publiski pieejamo elektrouzlādes automātu ierīkošana
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8. IZGLĪTĪBA UN JAUNIEŠU LIETAS
8.1. IZGLĪTĪBA
Rugāju novadā ir divas izglītības iestādes – Rugāju novada vidusskola (RNV) Rugājos un Rugāju novada
Eglaines pamatskola (RNEP) Benislavā. Abu skolu telpās atrodas arī 2 pirmsskolas izglītības iestādes.
Skolēni uz skolām var nokļūt ar sabiedrisko transportu, ko organizē pašvaldība. Daļa novada bērnu un
jauniešu brauc mācīties arī uz Balvu izglītības iestādēm.

Rugāju novada vidusskola
Pirmsskolas izglītības iestāde (RNV)
Pirmsskolas izglītības iestāde (RNEP)
Rugāju novada Eglaines pamatskola

IZGLĪTOJAMIE

PEDAGOGI

183
44
21
62

28
5
2
19

Tabula 8.1.1. Izglītojamo un mācībspēku skaits Rugāju novada izglītības iestādēs 2017.-2018.m.g.50

Rugāju novada vidusskolā, tāpat kā lielākajā daļā citu nelielu novada skolu, ir vērojama skolēnu skaita
samazināšanās, lai arī ļoti neliela – 2017./2018.m.g. no 1.-12.klasei skolā reģistrēti 183 skolēni, kas ir
tikai par 4 skolēniem mazāk, nekā 2012./2013.m.g. (187 skolēni). Kopumā 2017.-2018.m.g. visās
Rugāju novada izglītības iestādēs mācījās 310 bērnu, kas ir par 47 bērniem mazāk kā 2012.gadā, kad to
skaits bija 357.51
Novadā darbojas arī Balvu mūzikas skolas Rugāju filiāle, kurā ir bērniem iespēja apgūt akordeona spēli.
Citu mūzikas instrumentu apgūšana ir iespējama Balvos. Arī mākslas skola Rugāju novada bērniem ir
pieejama Balvos.
Pozitīvas pārmaiņas ir vērojamas jaunatnes iesaistīšanā novada dzīvē. Aktīvi darbojas Rugāju Jauniešu
iniciatīvu-interešu centrs (RJIIC), kas ar neformālajām izglītības metodēm veicina atbalstu jauniešu
iniciatīvām, nodrošinot uz jaunatni orientētu plānotu pasākumu kopumu, piedāvājot iespējas izmantot
brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei, kā arī radot bērniem un jauniešiem piemērotu
pulcēšanās vietu no mācībām brīvajā laikā.
Izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet
kuri mācās citas pašvaldības administratīvās teritorijas izglītības iestādē, pašvaldība kompensē
transporta izdevumus skolēnu nokļūšanai uz skolu.
Jau vairākus gadus tieši izglītība ir novada pašvaldības budžeta prioritāte, kam ieplānota lielāka
budžeta izdevumu daļa, skat. Attēlus 8.1.2. un 8.1.3.

50
51

Rugāju novada gada pārskats un www.rugaji.lv
Rugāju novada Attīstības programma 2013.-2019.g.
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2014
2015

3 980 029

1852.04
1768.49

4 028 845
2016

1 757 398

1 839 966

2017

2018

Izdevumi izglītībai

2106.02

2017

1965.45

Novada pamatbudžets

Attēls 8.1.2. Pamatbudžeta izdevumi (EUR) Rugāju
novada izglītības iestādēm 2017.-2018.g.52

Attēls 8.1.3. Rugāju novada pašvaldības budžeta
izdevumi izglītībai uz 1 izglītojamo (EUR) 2014.2017.g.53

Novadā darbojas arī Izglītības pārvalde - Rugāju novada pašvaldības struktūrvienība, kas īsteno
pašvaldības kompetenci izglītības, sporta un jaunatnes jomās, kas nodrošina Rugāju novada iedzīvotāju
tiesības uz pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanu,
tiesības uz profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apgūšanu, neformālās izglītības un
mūžizglītības programmu apguvi.
8.2. RUGĀJU NOVADA VIDUSSKOLA
Rugāju novada vidusskola ir Rugāju novada pašvaldības dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde,
kura īsteno pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena klātienē un neklātienē un interešu izglītības programmas. Izglītības iestādes
akreditācijas lapa ir izsniegta 01.04.2014., nākamās akreditācijas termiņš – 2020. gada 2. aprīlis.
Skola izvietota 3 korpusos, darbojas internāts, bibliotēka, ir 2 ēdināšanas bloki, blakus atrodas plaša un
moderna sporta zāle un daudzfunkcionāls stadions, kuru izmanto arī RNV izglītojamie.
Skolā 2017./2018.m.g. tiek īstenotas 7 mācību programmas:
Programmas nosaukums
Pirmsskolas izglītības programma
Pamatizglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās
veselības traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
ar ievirzi sporta rekreācijā

Licences izsniegšanas
datums
24.03.2016
24.03.2016.
24.03.2016.

Skolēnu skaits

24.03.2016

1

20.11.2009.
28.07.2010.
04.08.2015.

39
13
3

44
123
4

Tabula 8.2.1. Rugāju novada vidusskolas licencētās mācību programmas 2017./2018.m.g.
52
53

Rugāju novada pašvaldības 2017.gada pārskats
Avots: RAIM
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Skolēnu vispārējās attīstības veicināšanai tiek piedāvāts plašs fakultatīvo, individuālo un grupu darba
nodarbību klāsts – angļu valoda pirmsskolā, tautas dejas, vokālie ansambļi, riteņbraukšana, robotika,
jaunsardze, mazpulki. Skolēniem ir iespēja apmeklēt Rugāju Sporta centra treniņgrupas, kā arī
nodarbības Balvu Mūzikas skolas Rugāju filiālē. Vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt
uzņēmējdarbības pamatus LUMA mācību centra licencētā programmā. Skolēniem ir iespēja apgūt
angļu, krievu, vācu un franču valodu, kā arī iegūt autovadītāja apliecību. Skola izdod arī savu ikmēneša
avīzi ar nosaukumu „Dinamīc”, kurā pārsvarā darbojas paši skolēni.
Skolā ir ierīkoti dabaszinātņu kabineti, mājturības un tehnoloģiju kabineti, izremontēta un aprīkota
datorklase, vizuālās mākslas kabinets, izgatavoti molberti, katrā mācību kabinetā ir dators un gandrīz
visos - projicēšanas iespējas. Pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem mācību nodarbībās ir iespēja
izmantot IT aprīkotu telpu, skolotāju istabā ir 2 datorizētas darba vietas, ir labiekārtota skolas
bibliotēka un lasītava. Rugāju novada vidusskola ir vienīgā skola Latgales reģionā, kas angļu valodas
apguvei izmanto elektroniskās darba burtnīcas.
Ar ES fondu līdzdalību 2012.gadā ir veikta Rugāju novada vidusskolas piebūves vienkāršota renovācija,
līdz ar to iegūta izremontēta un labiekārtota nodarbību telpa - Karjeras un kompetenču centrs
„Kāpnes”, kur ir ierīkota semināru telpa, kā arī iekārtots psihologa un karjeras speciālista kabinets.
RNV aktīvi un rezultātīvi piedalās dažādos Latvijas un Eiropas Savienības projektos, kuros ir iegūtas
finanses vai nemateriālie līdzekļi mācību procesa uzlabošanai un modernizēšanai, skat. Tabulu 8.1.3.
Projekta nosaukums
ES projekts „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Rugāju novada
vidusskolas ēkās”
Starptautiskā programmas „Jaunatne
darbībā” projekts „EUROP’ARTS”

Dalība eTwinning projektos
Starptautiskās Nordplus programmas
projekts „Nordfish”
Projekts „Mācāmies mācīties”

Projekts „Nāc un dari, jo Tu vari!"

ES LEADER projekts „Karjeras un
kompetenču centra „Kāpnes”
darbības pilnveidošana”
Latvijas Elektrotehnikas un
elektronikas rūpniecības asociāciju
(LETERA) projekta „Latvijas
Elektronikas un elektrotehnikas
nozares klasteris”
Erasmus+ projekts „Veiksmīgs, radošs
un motivēts skolotājs – skolēnu

Ieguvumi
Siltināta un košās krāsās nokrāsota vidusskolas ēkas fasāde.

Nometne, kuras laikā 3 valstu jaunieši apguva dažādu amatu
prasmes, par ko liecina arī Rugājos tapušie objekti – mozaīka uz
Mazās skolas sienas, vitrāža skolas 2. stāva gaitenī, maizes krāsns
un nojume „Liepu” māju pagalmā. Projekta otrajā kārtā tika
rīkota Vasaras skola jeb izglītojoša ekskursija vecākiem.
Jaunu prasmju apgūšana sākumskolas vecuma bērniem.
Vides iepazīšana un ilgtspējības izglītība sadarbībā ar Somijas,
Dānijas, Islandes, Igaunijas un Norvēģijas skolām.
Projekta ietvaros tika rīkotas aktivitātes: Fizikas un sporta
festivāls, Tēvu dienas orientēšanās sacensības, Mācību ekskursija
uz Valmieru.
Projekta ietvaros tika rīkotas aktivitātes: Jauno žurnālistu
apmācība Limbažos, Vasaras skolas 1.-4.kl. un 5.-9.kl. skolēniem,
Mobilā SOS dienesta apmācības 7 jauniešiem
Iegādāts iebūvējamo virtuves mēbeļu un elektrotehnikas
komplekts, lai iekārtotu un aprīkotu sadzīves prasmju istabu.
Robotikas pulciņš ieguvis materiālus pulciņa darbam 250 EUR
vērtībā

Projekta gaitā notikušas 8 mobilitātes skolu pedagoģiskajam
personālam (Itālija, Francija, Horvātija, Somija, Portugāle, Malta,
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ES LEADER projekts „Interaktīvas
prezentācijas „Komponisti Rugāju
novadā” 24 izveidošana”
Erasmus+ projekts “Profesionāls,
radošs un motivēts skolotājs –
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Sadarbība ar Nīderlandes organizāciju
“Roc van Twente”
Bigbank konkurss
Nordplus projekts „Connected by the
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ESF projekts “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”
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Somija, Spānija).
Iegādātas digitālās klavieres un datortehnika.

Projekta gaitā notikušas 7 mobilitātes skolu pedagoģiskajam
personālam (Īrija, Slovēnija, Grieķija, Itālija, Spānija, Itālija,
Itālija)
Atjaunots skolas datorparks aptuveni EUR 5000 vērtībā.
Iegūti EUR 1000,- Ziemassvētku radošo darbnīcu norisei.
Sadarbība ar Zviedrijas, Lietuvas un Somijas izglītības iestādēm.
Uz projekta norises laiku darbā pašvaldībā ir pieņemts pedagogskarjeras konsultants, kas nodrošina skolēniem kvalitatīvu
karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas,
karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošanu.

Tabula 8.2.2. Rugāju novada vidusskolas iesaiste projektos no 2014.-2018.g.54

8.3 RUGĀJU NOVADA EGLAINES PAMATSKOLA
Eglaines pamatskola ir viena no Latvijas vecākajām lauku pamatskolām. Tā atrodas Rugāju novada
Lazdukalna pagastā, vienā no latviskākajiem pagastiem ar senām kultūrvēsturiskām tradīcijām.
2017./18. m. g. Rugāju novada Eglaines pamatskolā mācās 62 skolēni no 1. līdz 9. klasei, kā arī 21
pirmsskolas audzēkņi, kas kopā ir 83 izglītojamie. Tas ir par 20 izglītojamajiem mazāk nekā 2012.gadā,
kad pamatskolā un pirmsskolā mācījās 103 bērni.
Skola realizē pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, speciālās pirmskolas izglītības
programmu un pirmsskolas izglītības programmu.
Papildus izglītības iegūšanai, skola piedāvā plašu ārpusstundu pakalpojumu klāstu: vokālais ansamblis,
solistu pulciņš, skolas avīze, ritmikas, deju pulciņi, teātra studija, eko pulciņš, „Mammadaba”
meistarklase, sporta spēles un rotaļas, hokeja/ florbola pulciņš. Tāpat skolā ir pieejama relaksācijas un
individuālo nodarbību telpa, sporta nodarbības renovētā sporta zālē, trenažieru telpa, hokeja laukums,
kā arī pēc ģimeņu vēlēšanās skolēniem tiek dota iespēja sagatavoties pirmajai svētajai komūnijai. Pie
skolas ierīkots uzbraucamais ceļš bērniem ar kustību traucējumiem.
Bez nokomplektētā pedagogu sastāva skolā strādā logopēds, speciālās izglītības skolotājs, ir pieejamas
pašvaldības psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas. Speciālās izglītības skolēniem ir nodrošināts
pedagoga palīga un asistentu atbalsts.
2014.gada oktobrī Eglaines pamatskola ieguva Starptautisko ekoskolas nosaukumu un Zaļo karogu, kā
arī tika reģistrēta Starptautiskajā ekoskolu tīklā, kas liecina par skolas atbilstību ekoloģiskās pārvaldības
pamatprincipiem tādās jomās kā veselīgs dzīvesveids, atkritumu šķirošana, transporta izmantošana,
54

Rugāju novada pašvaldības Gada pārskati no 2014.līdz 2017.gadam
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ūdens un enerģijas racionāla izmantošana, skolas vide un apkārtne, kā arī skolēnu un mācībspēku
iesaiste un līdzdalība visos iepriekšminētajos pasākumos.
Eglaines pamatskola iesaistās dažāda veida projektos, kas sekmē skolēnu dažādu prasmju un iemaņu
apgūšanu, skat. Tabulu 8.3.1.
Projekta nosaukums

Ieguvumi

Ekoskolas programma

Ir izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas valsts mežiem, Vides
fondu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Bērnu vides skolu, Valsts
iniciatīvu centru.
Dalība sporta spēlēs, volejbola, dambretes sacensībās un izzinošā
ekskursijā.
Meža stādīšana, dabu izzinošas ekskursijas, mācību stundas dabā.

Starpnovadu vanadzēnu kopu salidojums
Sadarbībā ar LVM programma „Izzini
mežu”
LPS projekts skolas apzaļumošanai
ELFLA LEADER programma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā"
Sadarbība ar Latgales skolu atbalsta
fondu „Veronika”
Velku biedrības Zviedrijā dāvinājums
Dalība Pasaules Vanagu konferencē Rīgā
No 2017.gada tika uzsākta jaunsardzes
paraugprogramma
Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”

Iegādāti košumkrūmi un turpināta skolas teritorijas apzaļumošana.
Iegādāta kvalitatīva digitālā spoguļkamera „Canon EOS 700D".

Fonds materiāli atbalsta pirmklasniekus, uzsākot skolas gaitas.
Hokeja ekipējumu (slidas, nūjas) un skolas somas ar mācību
piederumiem.
Latvijas Kara muzeja apmeklējums, svinīga ziedu nolikšana pie
Brīvības pieminekļa.
Jaunsargi piedalās nodarbībās, sporta sacensībās, ekskursijās, kā arī
nometnēs – Kārsavā un Balkānos.
Iespēja skolēniem atpazīt un attīstīt savas prasmes un talantus.
Uz projekta norises laiku darbā pašvaldībā ir pieņemts pedagogskarjeras konsultants, kas nodrošina skolēniem kvalitatīvus karjeras
atbalsta pasākumus.

Tabula 8.3.1. Rugāju novada Eglaines pamatskolas nozīmīgākās aktivitātes no 2014.-2018.g.55

8.4. JAUNATNES POLITIKA
Rugāju novada pašvaldība lielu nozīmi piešķir bērnu un jauniešu interešu izglītībai un aktivitātēm.
Rugāju vidusskolas telpās ir ierīkots Karjeras un kompetenču centrs „Kāpnes”, kurā bez psihologa un
karjeras konsultanta kabineta ir arī pilnībā aprīkotā sadzīves prasmju istaba, kurā jaunieši organizē
sadzīves prasmes – rīko neformālas nodarbības saimniecības vadīšanā, ēdiena gatavošanā, organizē
tikšanās, seminārus, dažādas radošās darbnīcas ikdienas prasmju apguvei, kā arī lietderīgi pavada brīvo
laiku citu pasākumu starplaikos. Karjeras un kompetenču centrā „Kāpnes” darbojas skolēnu
pašpārvaldes darbnīca, kurā gatavo, organizē un noformē skolas un novada jauniešu pasākumus.
Jauniešiem ir uzticēta telpas un visa centra uzkopšana un uzturēšana kārtībā.

55

Rugāju novada pašvaldības Gada pārskati no 2014.līdz 2017.gadam
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Tāpat no 2008.gada novadā darbojas Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs (RJIIC), kas pulcē
novada bērnus un jauniešus, kā arī Skujetnieku jauniešu centrs „Kopā”, kas ir RJIIC struktūrvienība un
arī veic jauniešu ārpusskolas nodarbinātības funkciju.
Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs ir Rugāju novada pašvaldības iestāde, ar kuras palīdzību tiek
veikts darbs ar jaunatni, tai ievērojot pašvaldības lēmumus, Jaunatnes likumu, citus LR likumdošanas
aktus un normatīvus. Centra mērķis ir ar neformālajām izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu
iniciatīvām, nodrošinot uz jaunatni orientētu plānotu pasākumu kopumu, piedāvājot iespējas izmantot
brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.
RJIIC nodrošina jauniešiem plašu un gaišu pulcēšanās vietu, kur atrodas spēļu telpa: galda spēles,
novuss, teniss, biljards; konferenču zāle konsultāciju sniegšanai jauniešiem, jaunatnes organizāciju un
jauniešu iniciatīvu grupām – semināru, lekciju, interešu izglītības pulciņu nodarbību u.c. pasākumu
organizēšanu; pieejams arī bezmaksas internets; datori, kopētājs. Centrā strādā 4 algoti darbinieki:
centra vadītājs, koordinators un 2 apkopējas.
2017. gada nogalē Rugāju novadā bija deklarēti 330 jaunieši, kas ir 14,57% no kopējā novada
iedzīvotāju skaita. 2017. Gadā RJIIC telpas un pasākumus darba dienās apmeklēja vidēji 45-50 bērni,
skolēni un jaunieši, galvenokārt vecumposmā no 11-21 gadam. Jauniešu iniciatīvu-interešu centra
piesaistītie un realizētie projekti:

Projekta nosaukums

Ieguvumi

LR IZM projekts „Atbalsts Jauniešu iniciatīvu –
Tika iegādāti pamatlīdzekļi un inventārs ikdienas un
interešu centra darbības nodrošināšanai Rugāju
svētku pasākumu organizēšanai un norisei.
novadā”
LR IZM projekts „Neformālās izglītības atbalsta
pasākumi visiem jauniešiem Rugāju novadā”
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras
Vidēji 20 skolēni ik gadu tiek nodrošināti ar atalgotu darbu
brīvlaikā Rugāju novadā
vasaras mēnešos.
Tabula 8.4.1. Rugāju novada Jauniešu iniciatīvu-interešu centra nozīmīgākās aktivitātes no 2014.-2018.g.56

Līdz 2019.gada beigām novadā darbojās arī Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs „Kopā”
Skujetnieku ciemā, kas bija Rugāju RJIIC struktūrvienība.
Rugāju novada pašvaldība bija iesaistījusies projektā “PROTI UN DARI!”, kura mērķa grupa ir jaunieši
vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu
prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas
projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai
preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā. Projekta īstenošanas laiks – no 2016.gada līdz 2018.gada beigām.
Atbalstot jauniešu centrus un paplašinot to aktivitāti, Rugāju novada pašvaldība rīkojas atbilstoši
Rugāju novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2013.-2019.gadam, kas ir līdzšinējās Rugāju
56

Rugāju novada pašvaldības Gada pārskati no 2014.līdz 2017.gadam
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novada attīstības programmas pielikums un kurā ir definēta Jaunatnes politikas vīzija: Rugāju novads ir
jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem,
izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem sabiedrības locekļiem, kuri vēlas mācīties, strādāt,
saturīgi pavadīt brīvo laiku un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.

8.5. PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Rugāju sporta centrs” ir Rugāju novada pašvaldības
dibināta izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas: Basketbols (4 gadi), Basketbols (8 gadi) un Vieglatlētika (8 gadi).
Rugāju sporta centra darbības pamatvirzieni:




bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana;
interešu izglītības sporta programmu īstenošana;
sporta aktivitāšu organizēšana novada iedzīvotājiem.

Rugāju sporta centrs īsteno interešu izglītības programmu svarbumbu sportā, kā arī veic sporta dzīves
organizēšanu Rugāju novadā. Centrā strādā 6 darbinieki, t.sk. 4 profesionāli treneri un 1 fizioterapeits.
2018./2019. mācību gadā mācības uzsāka 93 audzēkņi (skat. Attēlu 8.5.1): 53 četrās profesionālās
ievirzes grupās basketbolā; 31 divās profesionālās ievirzes grupās vieglatlētika; 9 vienā interešu
izglītības grupā svarbumbu sportā.

96
90

2016/2017

2017/2018

93

2018/2019

Audzēkņu skaits
Attēls 8.5.1. Audzēkņu skaita dinamika Rugāju Sporta centrā 2016.-2019.m/g

Rugāju sporta centrā ietilpst sporta zāle, stadions ar vieglatlētikas sektoriem, mākslīgā seguma futbola
laukums, basketbola laukums, tenisa un volejbola laukumi, trenažieru zāle un vieta galda spēlēm. Tur
notiek treniņnodarbības, sacensības un tiek realizētas izglītības programmas. Sporta centram ir arī
pludmale ar diviem āra smilšu volejbola laukumiem, āra trenažieri, sportisko aktivitāšu laukums
jaunākā vecuma audzēkņiem un hokeja laukums.
Sporta centrs sadarbojas ar Rugāju novada pašvaldību, reģionālajām pašvaldībām, valsts institūcijām
un sporta organizācijām (Latvijas Vieglatlētikas savienība, Latvijas Basketbola savienība, Latvijas sporta
skolu direktoru padome, Svarbumbu celšanas asociācija, Latvijas Universitātes Sporta centrs, Latvijas
Sporta federāciju padome, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Skolu sporta federācija),
vispārizglītojošām skolām, jauniešu centriem, vietējiem uzņēmējiem u.c. 2018.gadā Sporta centrs kļuva
par Latvijas Vieglatlētikas savienības biedru un Latvijas Basketbola savienības biedru.
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8.6. PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA (MŪŽIZGLĪTĪBA)
Pēdējos 10 gados visā Latvijā, t.sk Rugāju novadā, ir pieaudzis pieprasījums pēc kvalificētā darbaspēka
ar profesionālo izglītību tādās jomās kā galdniecība, šūšana, metināšana, elektrība, ēdināšana,
mehānika u.c. Kā rezultātā novada iedzīvotājiem, kas vēlas attīstīt vai iegūt jaunas prasmes un
kvalifikāciju, ir iespēja iesaistīties valsts un pašvaldības organizētajos kvalifikācijas celšanas projektos:




No 2017.gada Rugāju novads piedalās ESF un VIAA organizētajā pieauguši izglītības projektā
„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura ietvaros notiek
nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidošana un strādājošo konkurētspēju
un darba produktivitātes pieauguma veicināšana, piedāvājot strādājošiem novada
iedzīvotājiem ar valsts un pašvaldības finansējumu apgūt jaunu amatu vai paaugstināt esošo
kvalifikāciju.
Rugāju novada dome sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru piedalās SAM projektā
„Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un
darba produktivitātes pieaugumu”. Projekta īstenošanas periods: no 2016. līdz 2020.gadam.

IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS

IZGLĪTĪBA
VĀJĀS PUSES / RISKI
Zems atalgojums esošajās darba vietās,
kas nemotivē jauniešus pēc studijām
atgriezties novadā

Jauno izglītības speciālistu trūkums
Izglītojamo skaita samazināšanās
Ierobežotas mūžizglītības iespējas
Jauniešu centra “Kopā” Skujetniekos
slēgšana

STIPRĀS PUSES
Spēcīga izglītības bāze, kas īsteno izglītības programmas
(vispārizglītojoša, neklātienes
un speciālā pamatizglītība izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, pirmskolas
izglītība no 1,3 gadu vecuma).
Nevalstisko organizāciju sadarbība ar izglītības
iestādēm
Jauniešiem labas valodu prasmes (angļu u.c.), kas
veicina projektu realizāciju un integrēšanos ES
Plašs interešu izglītības klāsts
Jauniešu centra izveide un darbošanās
Liels pašvaldības finansiālais ieguldījums izglītības jomā
Brīvpusdienas skolēniem
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IESPĒJAS, PRIORITĀTES
Brīvprātīgo piesaiste mācību procesā
Zinātnes un tehniskās jaunrades pulciņu izveide skolēniem
Bezmaksas vai maksas interešu izglītības pakalpojumi pieaugušajiem, piem.rokdarbi, keramika
utml.
Interešu pulciņu vadītāju piesaiste
Vecāku izglītošanas programmu un semināru organizēšana
Profesionālās ievirzes mācību programma vidusskolēniem
B kategorijas autovadītāju apliecības finansēšana vidusskolēniem
Vispārējās vidējās izglītības programmu pielāgošana atbilstoši projekta „Skola 2030” vadlīnijām
Mācību līdzekļu iegāde atbilstoši jaunajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām un mācību
standartiem.
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9. KULTŪRA UN SPORTS
9.1. KULTŪRAS IESTĀDES UN PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI
Rugāju novadā aktīvi darbojas trīs kultūras iestādes: Rugāju tautas nams, Lazdukalna saieta nams un
Rugāju novada muzejs. Novadā darbojas arī trīs bibliotēkas – Tikaiņos, Lazdukalnā un Skujetniekos.
Visās bibliotēkās regulāri tiek papildināti grāmatu krājumi, kā arī nodrošināta bezmaksas pieeja
internetam. Novada kultūras namos notiek dažādas kultūras aktivitātes, kur var iesaistīties visas
vecumu grupas. Vasaras sezonā kultūras pasākumi notiek Rugāju estrādē, kas ir pilnībā piemērota gan
akustiskajiem koncertiem, gan dejotājiem.
Rugāju novadā darbojas sekojoši pašdarbības kolektīvi: dramatiskais kolektīvs „Zibšņi”, etnogrāfiskais
ansamblis „Benislava”, senioru deju kopa „Tonuss”, garīgās mūzikas ansamblis „Sonāte”, vidējās
paaudzes deju kopa „Rugāji”, Rugāju Dāmu vokālais ansamblis, Rugāju pagasta jauktais koris, deju
kopa „Junora”, bērnu deju kolektīvs „Ķipariņi”. Vairāki pašdarbības kolektīvi ir sasnieguši savā nozarē
augstu līmeni, kas ļauj tiem piedalīties gan Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, gan koncertēt Latvijas
robežās un ārpus tām.
Katrā Rugāju novada pagastā regulāri notiek dažāda veida un mēroga kultūras pasākumi, tādi kā
koncerti, vietējo pašdarbības kolektīvu uzstāšanās, bērnības un jaunības svētki, teātra izrādes u.c. Ik
gadu jūlija beigās Rugāju novadā svin novada svētkus, kuru ietvaros notiek dažādi pasākumi visos
novada ciemos.

Rugāju Tautas
nams

Lazdukalna saieta
nams

Rugāju estrāde

Mazo vokālistu konkurss “Cālis”
Novada vokālo ansambļu koncerts par godu Svētās Lūcijas dienai
Ikgadējs dambretes spēles turnīrs
Ziemassvētku eglīte novada pirmsskolas grupiņas vecuma bērniem
Vokālo ansambļu reģionālā skate
Novada egles iedegšanas pasākums, svētku darbnīcas
Amatierteātru salidojums
Saipetnieku diena
Ziemassvētku un Jaungada koncerts
Bērnu deju kolektīvu sadancis
Vasaras zaļumballes
Rugāju novada Bērnības un jaunības svētki
Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības darbinieku
sporta svētki
Pasākumi Rugāju novada svētku ietvaros

Tabula 9.1.1. Regulāru kultūras pasākumu uzskaitījums Rugāju novadā57

57

Avots: Rugāju novada pašvaldība
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9.2. BIBLIOTĒKAS
Bibliotēkas ir Rugāju novada pašvaldības nozīmīgs attīstības un konkurētspējas stiprināšanas resurss,
kas nodrošina informācijas pieejamību, formālās, neformālās un mūžizglītības atbalstu, lasīšanas
kultūras veidošanu un tradīciju saglabāšanu, novada kopienas kultūrvēsturiskā mantojuma digitālā
satura veidošanu un pieejamību, kā arī e-prasmju apguvi un pilnvērtīgu e-pakalpojumu pieejamību.
Rugāju novadā darbojas 4 bibliotēkas – Rugājos, Tikaiņos, Skujetniekos un Lazdukalnā.

Rugāju bibliotēka
Tikaiņu bibliotēka
Skujetnieku bibliotēka
Lazdukalna bibliotēka

Reģistrēti lasītāji
263
78
113
171

Apmeklētāji
4825
1055
3519
3534

Izsniegtā lasāmviela
6768
4032
5988
7196

Tabula 9.2.1. Darbības pamatrādītāji Rugāju novada bibliotēkās 2017.gadā58

Tāpat bibliotēkas veic nozīmīgu sabiedrisko darbu, rīkojot tematiskos pasākumus dažādām iedzīvotāju
grupām. Tā Rugāju un Skujetnieku bibliotēkas ik gadu rīko bērnu zīmējumu un rokdarbnieku
izstrādājumu izstādi, Tikaiņu bibliotēka Lielās Talkas laikā organizēja apkārtnes sakopšanu un koku
stādīšanu, savukārt Lazdukalna bibliotēka organizēja Lauksaimnieku atbalsta dienesta (LAD)
konsultantu dienu, kad konsultanti palīdzēja lauksaimniekiem aizpildīt Platību maksājumu
iesniegumus.

9.3. SPORTS
Par novada sporta dzīvi un sabiedrības iesaisti tajā rūpējas Rugāju sporta centrs, kas realizē mērķi
popularizēt veselīgu dzīvesveidu, aktīvās atpūtas iespējas un sportiskās aktivitātes kā vērtīgu brīvā laika
pavadīšanas veidu.
Sadarbojoties ar novada pašvaldību, Sporta centra telpās 2017./2018. Gadā tika realizētas dažādas
aktivitātes Eiropas Sociālā fonda projekta “DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses
veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” ietvaros.
Novada iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt veselības vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā.
Sadarbībā ar Rugāju novada pašvaldību un sociālās aprūpes centru “Rugāji”, 2018.gada vasarā tika
organizēta sportisko aktivitāšu daļa Latvijas pašvaldību Sociālās aprūpes institūciju darbinieku sporta
svētkos “Kam nav 100, tas var un tik dar’!’’. Sporta centrs organizē arī citus pasākumus – “Streetball”,
hokeja turnīrus, Rugāju novada svētku sportisko daļu u.c.
Reizi nedēļā sporta centrā notiek basketbola un volejbola treniņi piaugušajiem, tāpat iedzīvotājiem ir
iespēja apmeklēt trenažieru zāli, uzspēlēt galda tenisu, novusu, vai piedalīties sporta centra rīkotajās
sacensībās.

58

Avots: Rugāju novada gada pārskats 2017
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Lazdukalna pagastā ziemā iedzīvotājiem ir pieejams pilnībā aprīkots, apgaismots hokeja laukums, kur
var ne tikai spēlēt hokeju, bet arī slidot.
2017.gadā ar biedrības „Mēs Pasaulē” iniciatīvu, ELFLA un Rugāju pašvaldības atbalstu Rugāju ciema
teritorijā tika uzbūvēts skeitparks, kas ir viens no labākajiem un modernākajiem atvērtajiem
skeitparkiem Latgales reģionā. Tāpat ciemā ir pieejams strītbola laukums un pludmales volejbola
laukums.
IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS
KULTŪRA UN SPORTS
VĀJĀS PUSES / RISKI
Regulāru aktivitāšu trūkums esošajā sporta
infrastruktūrā – skeitparkā, stadionā u.c.

STIPRĀS PUSES
Novada bibliotēku saglabāšana
Plašas sportošanas iespējas
Bibliotēku izmantošana gados vecāko iedzīvotāju
izglītošanai e-jautājumos
Kultūras pasākumu dažādība
Sporta kompleksa pieejamība iedzīvotājiem

IESPĒJAS, PRIORITĀTES
Piesaistīt vairāk viesmākslinieku un vēl vairāk dažādot novada kultūras programmu
Plašāk jāinformē iedzīvotāji par kultūras un sporta pasākumiem Rugāju novadā, izmantojot
plašsaziņas līdzekļus ne tikai novadā, bet arī kaimiņu novados.
Sporta nodarbības senioriem.
Meiteņu basketbola komandas izveidošana
Pilates vai jogas nodarbības
Izklaides iespējas ikdienā.
Paaudžu komunikācijas veicināšana caur pasākumiem un projektiem
Interaktīvā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana bibliotēkās
Atsevišķas ēkas celtniecība Rugāju kultūras nama vajadzībām (ar muzeja funkcijām)
Sporta infrastruktūras un aktivitašu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
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10. VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
10.1. VESELĪBAS APRŪPE
Rugāju novadā veselības aprūpi nodrošina 1 ģimenes ārsts – Rugāju ciemā, un 1 feldšerpunkts
Skujetniekos, kā arī pašvaldības pārziņā esošā zobārstniecības kabineta zobārsts, kas pieņem pacientus
vienreiz nedēļā. Novada iedzīvotājus ar medikamentiem nodrošina viena aptieka Rugāju ciemā.
Attālums līdz tuvākajai slimnīcai (Balvu slimnīca) no Rugāju ciema ir 16 kilometri.
Ambulatoro apmeklējumu skaits novadā, t.sk. mājas vizītes, no 2013.gada līdz 2017.gadam ir
samazinājies par 27,2% (skat. Tabulu 10.1.1.).
Gads

2013
2014
2015
2016
2017

Ambulatoro
apmeklējumu
skaits
4709
4509
3957
3419
3427

Ambulatorā
pieņemšana
4474
4344
3839
3349
3365

T.sk.
Mājas vizītes
235
165
118
70
62

Ambulatoro
apmeklējumu
skaits uz 1 cilvēku
2,0
2,0
1,8
1,5
1,6

Tabula 10.1.1. Rugāju novada ambulatoro apmeklējumu skaits no 2013.-2017.g.59

No 2017. Līdz 2019.gada vidum ESF un LR projekta „DZĪVO VESELS! Veselīga dzīvesveida un profilakses
veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem” ietvaros tiek veicināta Rugāju novada sabiedrības
veselības paradumu maiņa un personīgās līdzdalības palielināšana rūpēs par savu veselību un dzīves
kvalitāti. Tiek rīkoti bezmaksas veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi, semināri un
interaktīvas nodarbības par slimību profilakses jautājumiem un veselīgu uzturu; fizisko aktivitāšu
veicināšanas pasākumi visai sabiedrībai, kā arī fizioterapeita nodarbības. Tāpat tiek organizēti
informatīvi pasākumi un interaktīvas nodarbības par dažādām veselības veicināšanas tēmām arī skolās
un bērnudārzos. Realizējot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu maiņai.
10.2. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Rugāju novadā darbojas sociālais dienests, kura uzdevumos ietilpst veikt sociālo darbu ar grūtībās
nonākušiem iedzīvotājiem, sniegt sociālos pakalpojumus un palīdzību dažādām mērķgrupām, kā arī
informēt novada iedzīvotājus par sociālās aprūpes un pakalpojumu iespējām.
Sociālajā dienestā strādā trīs darbinieki: dienesta vadītāja, sociālais drabinieks un sociālais darbinieks
darbam ar ģimenēm. Sociālie pakalpojumi saņemami Rugājos un Benislavā. Reizi nedēļā sociālie
darbinieki veic izbraukumus novada robežās.
Kā liecina Rugāju novada pašvaldības dati, 2017.gadā sociālajā dienestā bija 430 aktīvas klientu lietas,
taču šis skaits 2015. Un 2016.gadā bija lielāks (skat. Attēlu 10.2.1.).
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463

125

430

114

2014

2015
Aktīvas klientu lietas

126

104

2016

2017

Apsekošanas skaits dzīvesvietās

Attēls 10.2.1. Sociālā dienesta aktīvo lietu un apsekošanas dzīvesvietās skaita dinamika 2014.-2017.g.60

Sociālais dienests pieņem un izskata pieprasījumus par sociālo palīdzību un trūcīgās personas statusa
iegūšanu, kā arī izvērtē un pieņem lēmumu par garantētā minimālā ienākuma izmaksu un dzīvokļa
pabalstu (skat. Tabulu 10.2.2.).
Gads

2014
2015
2016
2017

Iesniegumu
par
soc.palīdzību
skaits
1398
882
1221
1145

Vismaz viena
sociālās palīdzības
pabalsta saņēmēju
skaits
613
506
412
444

Trūcīgās
personas statusa
saņēmēju skaits

Garantētā
minimālā
ienākuma
saņēmēju skaits

Dzīvokļa
pabalsta
saņēmēju
skaits

546
375
342
304

43
35
23
15

69
60
113
173

Tabula 10.2.2. Sociālās palīdzības saņēmēju skaits 2014.-2017.g.61

Analizējot augstākminētos datus pa gadiem, var novērot visu veidu sociālās palīdzības saņēmēju skaita
samazināšanos. Šie skaitļi ir proporcionāli iedzīvotāju skaita samazināšanās tendencei, kas sevī ietver
mirstības pārspēju pār dzimstību, kā arī iedzīvotāju emigrāciju uz citām Latvijas vietām vai ārzemēm
(skat. Attēlu 10.2.3.)

3000
Garantētā minimālā ienākuma
saņēmēju skaits

2500
2000

Trūcīgās personas statusa
saņēmēju skaits

1500

Vismaz viena sociālās palīdzības
pabalsta saņēmēju skaits

1000
500

Iesniegumu par soc.palīdzību
skaits

0
2014

2015

2016

2017

Attēls 10.2.3. Sociālās palīdzības saņēmēju skaita dinamika 2014.-2017.g.62
60
61

Rugāju novada gada pārskatu dati
turpat
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Balstoties uz pašvaldības un RAIM sniegtajiem datiem, sociālo pakalpojumu budžets 2017.gadā
salīdzinot ar 2014.gadu ir samazinājies par 38,7% (skat. Attēlus 10.2.4., 10.2.5.).

2 496 748

2 935 634

2 376 837

2 510 584

76 908
(4,68%)

67 007
(3,96%)

21 832
(3,49%)

47 109,21
(2,99%)

2014

2015

2016

2017

Sociālo pakalpojumu izdevumi

Kopējie budžeta izdevumi

Attēls 10.2.4. Pašvaldības budžeta izdevumi (EUR) sociālo pakalpojumu sniegšanai attiecībā pret kopējiem
budžeta izdevumiem 2014.- 2017.gadā63

2014
2015
2016
2017

47.62
38.5
36.55
38.07

Attēls 10.2.5. Pašvaldības izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem uz 1 iedzīvotāju (EUR) Rugāju novadā 2014.2017.g.64

LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. Panta pirmajā daļā noteikts: “lai nodrošinātu
iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem
tūkstoš iedzīvotājiem”. Rugāju novadā šis rādītājs ir zemāks par noteikto – 0,8 uz 1000 iedzīvotājiem.65
Rugāju novada Skujetniekos ir pieejama pašvaldībai piederoša sociālā māja ar 18 dzīvokļiem, kuros tiek
izmitināti trūcīgie un maznodrošinātie novada iedzīvotāji.

62

Rugāju novada gada pārskatu dati, RAIM
turpat
64
Avots: RAIM
65
Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns (www.lpr.gov.lv)
63
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10.3. SOCIĀLĀ APRŪPE. REHABILITĀCIJAS CENTRI
Sociālās aprūpes centrs „Rugāji” ir pašvaldības struktūrvienība, kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes
pakalpojumu pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem un
krīzē nonākušām personām.
Sociālā centra mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, kā arī novērst vai mazināt
invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.
Sociālās aprūpes centrs darbojas no 2003.gada. 2014.gada vasarā SAC „Rugāji” pārcēlās uz jaunu,
labiekārtotu ēku, kas ir daudz piemērotāka pacientiem ar kustību traucējumiem. 2018.gadā SAC
„Rugāji” pastāvīgi dzīvoja 29 pacienti. Centrs uzņem pacientus no visas Latvijas.
Palīdzības centrs „Neatkarība Balt” ir nevalstiska organizācija, kas specializējas no alkohola un
narkotikām atkarīgo personu rehabilitācijai. Organizācijas rehabilitācijas centrs atrodas Benislavā.
Centrā pastāv savi iekšējie likumi un noteikumi, kuriem pakļaujas visi aprūpējamie. Dienas kārtībā tiek
paredzētas nodarbības ar centra darbiniekiem, kā arī kopīgs darbs teritorijā vai ārpus tās. Centra
darbība nav publiska, arī sadarbība ar pašvaldību nenotiek.
Centra vidējais aprūpējamo personu skaits – 30-40 cilvēki. Centrs veic pacientu meklēšanu un aģitāciju
uz rehabilitāciju visas Latvijas robežās.
Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas Pērles” ir iestāde, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus
vardarbībā cietušiem bērniem. Centram ir 4 dibinātāji – Latvijas Bērnu fonds, Rugāju pagasta padome
(tagad Rugāju novada dome), „Centrs Dardedze”, Balvu rajona padome (kas vairs nepastāv). Centrs ir
dibināts 2009.gadā un atrodas Rugāju novada Egļusalā.
Sociālā rehabilitācija ir pieejama bērniem, kas cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli
izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu
aizskarošām darbībām. Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt bērna fiziskās un psihiskās veselības
uzlabošanos, kā arī veicināt viņa integrēšanos sabiedrībā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kurss
institūcijā bērnam, kas cietis no vardarbības, ir līdz 30 dienām vai līdz 60 dienām, ja par noziedzīgo
nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess.
Tāpat centrs sniedz arī vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums vardarbību veikušām
pilngadīgām personām, un šī pakalpojuma mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus.
Šādos gadījumos tiek sniegta individuāla psihologa konsultācija – ne vairāk par desmit 45 minūtes
ilgām konsultācijām vai grupu nodarbību veidā – 16 divas stundas ilgas nodarbības līdz 12 personām
grupā.
Centrs palīdz bērniem atgriezties atpakaļ ģimenēs vai atrod piemērotas audžuģimenes vai aizbildņus
un dara visu iespējamo, lai bērni nenonāktu bērnunamos. Lielāko daļu finansējuma sedz valsts un
pašvaldība, bet šie līdzekļi pamatā tiek tērēti sociālpsiholoģiskai rehabilitācijai un ēdināšanai. Līdzekļi
bērnu radošajām nodarbībām, rotaļlaukumu, sporta laukumu aprīkojumam, ekskursijām, bērnu
apģērbam, apaviem, mēbelēm utt. tiek piesaistīti caur ziedojumiem.
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Centrā „Rasas Pērles” vienlaicīgi ir iespēja uzturēties 25-30 bērniem. Gada laikā centrs uzņem
apmēram 250 bērnu. Aprūpējamie tiek uzņemti lielākoties no Latgales reģiona.
10.4. BĀRIŅTIESA
Rugāju novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura darbojas
Rugāju novada administratīvajā teritorijā. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās
personas personisko un mantisko interešu un tiesību aizsardzību, kā arī pilda notariālo funkciju savā
darbības teritorijā. Rugāju novada bāriņtiesā ir viens priekšsēdētājs, 1 priekšsēdētāja vietnieks un 3
bāriņtiesas locekļi, kas tiek ievēlēti uz 5 gadiem.
Bāriņtiesa lemj un apstiprina lēmumus, kas saistīti ar bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežojumiem
interešu ievērošanu. Rugāju novadā 2017.gadā ir bijuši 15 šādi lēmumi, 2016.gadā – 32 lēmumi,
2015.gadā – 23 lēmumi, skat. Attēlu 10.4.1.

2015

2016

2017

Aizgādības tiesību pārtraukšana
un atjaunošana

6

6

5

Personas atbilstība aizbildņa
pienākumu pildīšanai

1

3

1

Bērnu nodošana aprūpē citai
personai vai audžuģimenē

2

4

2

Lēmumi saisitībā ar mantojumu

2

1

3

Sociālo pabalstu izmaksa

1

3

0

Aizbildņa atcelšana vai atlaišana

0

4

1

Atļauja ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem uzturēties pie
vecākiem

3

2

0

Attēls 10.4.1. Bāriņtiesas biežāk pieņemtie lēmumi un to skaits 2015.-2017.gadā66

Bāriņtiesas pārskata ziņojumā par 2017.gadu ir norādīts, ka Rugāju novadā uz 2017.gada 31.decembri
aizbildņu ģimenēs dzīvoja 8 bērni. 2017.gadā audžuģimenēs vai institūcijās ievietoto bērnu nav.
Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits uz 2018.gada 1.janvāri – 150 lietas.

66

Rugāju novada pašvaldības dati
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10.5. VALSTS NOTEIKTĀ DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA IZPILDE NOVADĀ
LR Sociālo pakalpojumu attīstības padome 2018.gada 25.jūlijā apstiprināja lēmumu par Latgales
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.- 2020.gadam, balstoties uz kuru pašvaldības
varēja uzsākt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Latgalē.
Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kura galvenais
uzdevums ir plānot optimālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Latgales
pašvaldībās, lai nodrošinātu sava reģiona iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk to dzīvesvietai un novērstu personu nokļūšanu
institūcijās. Galvenās mērķa grupas ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni sociālās aprūpes
centros un bērni ar funkcionāliem traucējumiem.67
Deinstitucionalizācijas projekts paredz finansējuma piešķiršanu, ko sastāda ERAF finansējums 85%
apmērā, kā arī nacionālās līdzdalības finansējums (t.sk.pašvaldības ieguldījums) 15% apmērā, skat.
Tabulu 10.5.1.

Rugāju
novads

ERAF
finansējums
85% (EUR)
118 449

Nacionālais
līdzfinansējums
15% (EUR)
20 903

Kopējais finansējums
(ERAF + nac. Līdzfin.)
ar snieguma rezervi
139 352

Kopējais finansējums
(ERAF + nac. Līdzfin.)
bez snieguma rezerves
130 072

Tabula 10.5.1. Deinstitucionalizācijas plāna finansējuma sadalījums pa pašvaldībām68

Pēc Latgales plānošanas reģiona datiem, Rugāju novadā 2016.gadā bija 28 pilngadīgas personas ar
garīga rakstura traucējumiem (GRT). Tāpat novadā 2016.gadā bija 17 bērni ar funkcionāliem
traucējumiem (FT),(skat. Tabulu 10.5.2.)
Skaits novadā

Pilngadīgās personas ar GRT
Bērni ar FT

28
17

Personas, kurām ir risks nonākt
ilgstošas aprūpes institūcijās (pēc
pašvaldības sociālā dienesta
izvērtējuma)
10
3

Tabula 10.5.2. Pilngadīgo personu ar GRT un bērnu ar FT skaits Rugāju novadā 2016.gadā69

Saskaņā ar LM Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra informāciju, šobrīd Rugāju novada pašvaldībā
visām deinstitucionalizācijas mērķgrupām tiek sniegts tikai viens pakalpojums – krīzes centrs. To
nodrošina nodibinājums “Latgales Reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles””. Pilngadīgām personām
ar GRT un bērniem ar FT pieejami arī asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti.
Lai izpildītu valsts noteiktas deinstitucionalizācijas prasības, kā arī sniegt atbalstu novada
deinstitucionalizācijas plāna mērķgrupām, pašvaldība Lazdukalna pagastā plāno izveidot dienas
atbalsta centru (DAC), kam tika atbrīvotā pašvaldībai piederošā ēkā. Ēkā plānots veidot arī DAC

67

Latglales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.g. (www.lpr.gov.lv)
Turpat
69
Turpat
68
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bērniem ar FT, tādēļ projekta ietvaros plānota ēkas pārbūve, nodrošinot pakalpojumu nodalījumu un
atsevišķas ieejas. Pēc deinstitucionalizācijas pakalpojumu ieviešanas plānota pilnīga ēkas noslodze.
Lai nodrošinātu dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar GRT un bērniem ar FT, Rugāju
novada pašvaldība neplāno šo pakalpojumu pirkt no citām pašvaldībām.
10.6. SABIEDRISKĀ DROŠĪBA
Sabiedrisko drošību Rugāju novadā nodrošina Pašvaldības policija, kas savas kompetences ietvaros
darbojas Rugāju novada administratīvajā teritorijā, ir pakļauta Rugāju novada domei, un darba
organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.
Noziedzīgo nodarījumu skaits novadā 2017.gadā bija zemākais no 2012.gada – 24 reģistrētie
noziegumi, kas ir par 48% mazāk, nekā 2012.gadā (skat. Attēlu 10.6.1.).

50

41

32

27

2012

2013

42
24

2014

2015

2016

2017

Attēls 10.6.1. Noziedzīgo nodarījumu skaits Rugāju novadā 2012.-2017.g. 70

IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS
VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE
VĀJĀS PUSES / RISKI
Zobārstniecības pakalpojumu nepietiekamība
Sabiedriskās kārtības un drošības
nepietiekamība

STIPRĀS PUSES
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
pieejamība
Primārās veselības aprūpes pieejamība novada
teritorijā

IESPĒJAS, PRIORITĀTES
Dienas aprūpes centra izveide deinstitucionalizācijas plāna ietvaros
Dienas centru izveide cilvēkiem ar īpasām vajadzībām; pensionāriem; bērniem
Sociālās aprūpes mājās nodrošināšana
Pakalpojumu skaita palielināšana sociālās aprūpes centrā dzīvojošajiem (piem. socialais darbinieks,
frizieris, masieris, u.c.)
Semināri iedzīvotājiem par dažādām mūsdienu slimībām, piemēram, depresiju, veģetatīvo
distoniju, u.c.
Videokameru uzstādīšana novada sabiedriskās vietās
70

Avots: CSP
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11. NEVALSTISKĀS UN RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS
11.1. BIEDRĪBAS
Pēc Lursoft sniegtajiem datiem, Rugāju novadā 2019.gada janvārī ir reģistrētas 22 biedrības, kā arī
sabiedriskās un reliģiskas organizācijas. Liels biedrību skaits norāda uz sabiedrības iesaistīšanos sava
novada attīstībā un problēmu risināšanā, skat. Tabulu 11.1.1.
Biedrības nosaukums

Darbības mērķi

"Rugāju
novada
pensionāru
biedrība"
Biedrība „Mēs pasaulē”
Biedrība „Sporta klubs Rugāji”

Rugāju novada sieviešu biedrība
„Ūdensroze”

Biedrība „Jaunatne lauku attīstībai”

Mednieku
„Mieriņi”

makšķernieku

klubs

Biedrība „VISION”

Biedrība „Lācītis 6”
Biedrība „Bērzu iela 5”: māju
apsaimniekošana
Biedrība „Radošās sadarbības centrs

Aktivizēt Biedrības biedru iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.
Sabiedrības integrācijas veicināšana; kvalitatīvas publiskās vides attīstība
Autosporta un autotūrisma sacensību organizēšana;autosporta un
motosporta attīstības veicināšana; sporta kluba biedru sportiskās
izaugsmes veicināšana.
Apvienot pagasta aktīvās sievietes; sabiedrības integrācija;
sadarbībā ar pašvaldību piedalīties reģionālās infrastruktūras un sociālās
politikas veidošanā; piedalīties sabiedriskajā dzīvē, kultūras pasākumos.
Uzdevumi: popularizēt veselīgu dzīvesveidu; sekmēt sporta atpūtas un
tūrisma attīstību; sadarboties ar masu medijiem (prese, televīzija, radio);
sekmēt sadarbību ar radniecīgām organizācijām, tai skaitā investīciju
piesaistīšanai; mērķu un uzdevumu sasniegšanai iesaistīt savā darbā
dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus, sekmē pašiniciatīvu, veic
dažādu ar organizācijas mērķiem sasitītu pasākumu organizēšanu;
organizēt un atbalstīt Biedrības biedru piedalīšanos mūžizglītības
pasākumos; atbalstīt jauniešu iniciatīvas dažādos projektos.
Lauku reģionu straujākas attīstības veicināšana; mērķtiecīga jaunatnes
iesaistīšana lauku reģionu attīstībā; vides kvalitātes un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana; veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Organizēt medības un makšķerēšanu; saglabāt un izkopt mednieku un
makšķernieku tradīcijas; organizēt medību un makšķerēšanas sacensības;
uzskaitīt medību un makšķerēšanas trofejas un organizēt to izstādīšanu;
sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un vairošanu; sekmēt zivju
resursu aizsardzību un vairošanu; organizēt jauno mednieku un
makšķernieku mācības; veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes
suņu izstādes, treniņus, pārbaudes un citus pasākumus; pārstāvēt
mednieku un makšķernieku intereses valsts un pašvaldību institūcijās,
citos uzņēmumos, organizācijās; veicināt lauku tūrisma attīstību; sniegt
palīdzību biedrības biedriem medību un makšķerēšanas produkcijas
pirmapstrādē, realizācijā, ieroču, munīcijas un cita ekipējuma iegādē.
Apvienot aktīvus, radošus cilvēkus biedrībā. Sabiedrības integrācija.
Piedalīties sabiedriskajā dzīvē, kultūras, sporta, tūrisma pasākumos,
popularizējot veselīgu dzīves veidu, sekmēt to attīstību. Uzlabot dzīves
kvalitāti, piedaloties vides sakopšanas pasākumos. Sadarbībā ar
pašvaldību, piedalīties reģionālās infrastruktūras un sociālās politikas
veidošanā. Sekmēt sadarbību ar radniecīgām organizācijām, tai skaitā
investīciju piesaistīšanai. Atbalstīt jauniešu iniciatīvu dažādos projektos.
Ar nākotnes redzējumu organizēt un atbalstīt biedrības biedru
piedalīšanos mūžizglītības pasākumos.
Veicināt un atbalstīt sociālo vienlīdzību, nodarbinātību un izglītību,
uzlabot dzīves kvalitāti
Namu apsaimniekošana.
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„Eglainīte””
Lazdukalna
„Saulīte”

ģimeņu

biedrība

Biedrība „Neatkarība Balt”
Biedrība „Aliča”
Cūkusalas
kopienas
biedrība
NVO „Pujas”

attīstības

Latgales Reģionālais atbalsta centrs
Rasas pērles, Nodibinājums

Mednieku klubs „Rubinova”
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Apvienot un aktivizēt aktīvam darbam un atpūtai pagasta ģimenes;
veicināt ģimeņu izglītošanu, pašapziņas celšanu; organizēt labdarības
pasākumus ģimenēm un bērniem; sadarbības vecināšana ar citām
ģimenes organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
No alkohola un narkotikām atkarīgo rehabilitācija.
Veicināt un atbalstīt sociālo vienlīdzību, nodarbinātību un izglītību,
uzlabot dzīves kvalitāti.
Sekmēt Cūkusalas kopienas attīstību un veicināt iedzīvotāju pilsonisko
aktivitāti, mazināt nabadzību un sociālo izslēgtību
Veicināt un atbalstīt lauksaimniecības attīstību, sociālo vienlīdzību,
nodarbinātību un izglītību.
Sadarbojoties dažādu nozaru speciālistiem un organizācijām sniegt
atbalstu bērniem un viņu ģimenēm krīzes situācijās; darboties kā
izglītības un atbalsta centram bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanai,
nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas; sniegt
stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un
sievietēm, īpaši vardarbībā cietušiem, un viņu ģimenes locekļiem;
izstrādāt un organizēt apmācību programmas; organizēt pašiem un sniegt
pakalpojumus dažādu bērnu un jauniešu atpūtas, izglītojošo un
rehabilitācijas pasākumu organizatoriem; līdzdalība rīcībpolitikas
veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā; cilvēktiesību un indivīda
tiesību aizsardzība; pilsoniskas sabiedrības attīstība.
Medību un ar to saistīto pasākumu organizēšana biedrības biedriem;
mednieku likumīgo interešu aizstāvība valsts un pašvaldību institūcijās,
citās organizācijās un uzņēmumos; mednieku kvalifikācijas celšana un
izglītošana tādos jautājumos kā jauno mednieku sagatavošana, medību
vadītāju apmācība, metodisko materiālu sagatavošana; praktiskās un
teorētiskās palīdzības sniegšana biedrības biedriem tādos jautājumos kā
medību produkcijas pirmapstrāde un realizācija, ieroču, munīcijas iegāde,
ekipējuma iegāde, biotehnisko pasākumu veikšanai nepieciešamā
materiāla sagatavošana un citos jautājumos; medījamo resursu
optimizēšana.

Tabula 11.1.1. Rugāju novada biedrības 2019.gadā71

11.2. NOVADA DRAUDZES UN BAZNĪCAS
Rugāju novadā ir četras ar reliģiju saistītas iestādes: Augustovas Romas katoļu draudzes Augustovas sv.
Elizabetes Romas katoļu baznīca; Skujetnieku lūgšanu nams; Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas
Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīca; Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca. Baznīcas pārstāv
trīs ticības virzienus – katolicismu, luterānismu un pareizticību.
Augustovas Svētās Elizabetes katoļu baznīca, kas pazīstama arī kā Kapūnes baznīca, ir celta 1828.gadā
un ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Baznīca lepojas ar Nemitīgās Palīdzības Dievmātes
svētgleznas kopiju, kas ir viena no nedaudzajām oriģinālgleznas kopijām. Baznīcas priekšā atrodas
gandrīz 4 metrus augsts krucifikss, kas ir viens no lielākajiem brīvdabas krucifiksiem Latvijā.

71

Avots: Lursoft
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Pateicoties Rugāju novada pašvaldības atbalstam, 2011.gadā šīfera jumta seguma vietā baznīcai tika
uzklāts skārda jumts. Ar Rugāju pašvaldības un cilvēku saziedoto līdzekļu atbalstu 2012. gadā tika
uzcelta piebūve pie ieejas baznīcā, 2013. gadā tika uzrakstīts un realizēts projekts, kura laikā notika
koka grīdas seguma ieklāšana esošās betona grīdas vietā. Tāpat tiek veikti citi baznīcas labiekārtošanas
darbi: nokrāsots žogs ap baznīcu, gājēju celiņam ieklāts bruģa segums un rekonstruēti un nostiprināti
vārtu stabi. Pie baznīcas izgatavots un uzstādīts informācijas stends (kokdarbu meistara, novadnieka
J.Bleidera roku darbs), kā arī izveidots mašīnu stāvlaukums.
Ikdienas Misēs piedalās no 20 - 40 apmeklētāju. Ikdienas un svētku dievkalpojumos baznīcu apmeklē
ne tikai draudzes locekļi, bet arī Balvu, Gulbenes, Tilžas, Bērzpils, Lubānas iedzīvotāji.
Skujetnieku lūgšanu nams tika izveidots 2001. gadā ciemata bijušajā katlu mājā pēc Bēržu draudzes
prāvesta Jāņa Kupča iniciatīvas, ar Lazdukalna pagasta padomes un Skujetnieku iedzīvotāju atbalstu.
Ēka, kas sākotnēji bija sliktā stāvoklī, kopīgiem iedzīvotāju spēkiem tā tika sakārtota.
2004. gadā lūgšanu namā notika ēkas iekšdarbi, tika ielikta grīda, nobalsinātas sienas, izveidots lūgšanu
altāris. 20015.gadā nams tika pie jauniem soliem, bet 2007.gadā – pie jaunām ārdurvīm. 2010. gadā ar
Rugāju novada domes atbalstu Skujetnieku lūgšanu nams tika pie jauna skaista jumta. 2013. gadā ar
KNHM fonda atbalstu projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2013” tika realizēts Skujetnieku
iniciatīvu grupas projekts „Ar skatienu augšup”, kura rezultātā tika atjaunoti griesti, sakārtota
elektroinstalācija un griestu apgaismojums.
Zīmīgi, ka vietējais sieviešu ansamblis ”Sonāte” pēc baznīcas lūguma pievērsās garīgo dziesmu
iekļaušanai savā repertuārā, dziedot Skujetnieku dievkalpojumos. Šobrīd tas ir kļuvis par garīgo
dziesmu ansambli un piedalās visos baznīcas rituālos - kāzās, bērēs, krustībās, dievkalpojumos, dzied
arī Augustovas un Rugāju katoļu baznīcās.
Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīca baznīcas statusā
darbojas no 1941.gada, jo pēc Otrā Pasaules kara bija apstājusies ieplānotās mūra baznīcas celtniecība
un dievkalpojumus sāka ieturēt bijušajā plebānijā, ko pārveidoja baznīcas vajadzībām. Pati baznīca ir 2
stāvu koka ēka, kas spēj uzņemt 120 cilvēkus. Savā pastāvēšanas laikā namam ir nomainīts jumts, taču
būtiski remontdarbi baznīcas iekšpusē nav veikti.
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca, kas celta 1915.gadā, ir vietējas nozīmes arhitektūras
piemineklis. Līdzekļus tās celtniecībai savulaik piešķīra Krievijas impērijas cars Nikolajs II. 2013. gada
Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzei piešķirts „Sabiedriskā labuma statuss” kultūras veicināšanas jomā.
2014. gadā baznīcā tika renovēta koka grīda, bet 2015. gadā – renovēts zvanu tornis un virsaltāra
krustu kupols, kā arī atjaunots slieksnis un uzbūvēts malkas šķūnis.
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IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS

NEVALSTISKĀS UN RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS
VĀJĀS PUSES / RISKI
Dažādu NVO darbības mērķu pārklāšanās, kas
sadrumstalo aktīvos iedzīvotājus

STIPRĀS PUSES
Aktīva NVO darbība novada attīstības mērķu
sasniegšanā
Liels reģistrēto biedrību skaits
Trīs konfesiju baznīcas

IESPĒJAS, PRIORITĀTES
Ciešāka sadarbība starp NVO un pašvaldību
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcas fasādes atjaunošana
Augustovas Svētās Elizabetes katoļu baznīcas torņa atjaunošana
Visu baznīcu apkārtnes labiekārtošana
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12. NODARBINĀTĪBA, EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA
12.1. BEZDARBA LĪMENIS
Reģistrēto bezdarbnieku skaits Rugāju novadā no 2014. līdz 2018.gadam ir sarucis par 6,8%, sastādot
10% iepriekšējo 16,8% vietā. Kopumā uz 2018.gada novembri bezdarbnieku skaits novadā sastādīja
140 cilvēku. Salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem Rugāju novadā bezdarbnieku procents ir visaugstākais:
tā 2018.gada nogalē Balvu novadā bija 9,6% bezdarbnieku, Lubānas novadā - 4,5%, Gulbenes novadā –
5,7%.
16.80%

16.10%

2014

2015

13.20%

2016

10.80%

10%

2017

2018

Attēls 12.1.1. Bezdarbnieku skaits procentos Rugāju novadā 2014.-2018.g.

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajiem datiem, Rugāju novada vidēji statistiskais
bezdarbnieka portrets ir sekojošs: 40-59g.v. sieviete ar profesionālo izglītību, kas darba meklējumos
atrodas līdz 6 mēnešiem (skat. Attēlu 12.1.2.).

1.

2.
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11
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25 - 29

9

12

20

30 - 34

35 - 39

52

43
līdz 6 mēn.

17

17

40 - 44

45 - 49

37

augstākā izglītība
vispārējā vidējā izglītība
zemāka par pamatizglītību
4.

Vīrieši

79

Sievietes

24

50 - 54

19

55 - 59
40

60 un vairāk
2

profesionālā izglītība
pamatizglītība

21
6 - 12 mēn.

36
1 - 3 gadi

40
3 gadi un vairāk

Attēls 12.1.2. Rugāju novada bezdarbnieku sadalījums pēc dzimuma (1), vecuma (2), izglītības līmeņa (3) un
bezdarba ilguma (4), 2018.g.novembris72
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Avots: NVA
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12.2. UZŅĒMUMU SKAITS
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2018. gadā oktobrī Rugāju novadā bija reģistrēti 207
uzņēmumi. Pēdējos sešos gados novadā tika likvidēts 55 uzņēmums un 33 tika reģistrēti, skat. Attēlu
12.2.1.
17
13
9

8

9
6

6

9

6
4

1
2013

1
2014

2015

Reģistrētie uzņēmumi

2016

2017

2018

Likvidētie uzņēmumi

Attēls 12.2.1. Rugāju novada uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika 2013.-2018.g.73

Pēc Lursoft veiktās analīzes, 2018.gadā lielākais jauno uzņēmumu reģistrēšanas pieaugums Latgales
reģionā bija tieši Rugāju novadā (+125%), kam seko Kārsavas un Ilūkstes novadi.

12.3. EKONOMISKI AKTĪVIE UZŅĒMUMI
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu kopskaits Rugāju novadā 2017.gadā bija 259 statistiskās vienības
(ieskaitot fondus, nodibinājumus, biedrības un valsts un pašvaldības budžeta iestādes).
2017.gadā uzņēmumu struktūrā dominēja pašnodarbinātās personas, kas sastādīja 55% no visu
uzņēmumu kopskaita. Zemnieku saimniecības sastādīja 27%, tirgus sektora komercsabiedrības – 12%,
savukārt individuālie komersanti, fondi, nodibinājumi un biedrības (tirgus sektora un ārpus tirgus
sektora), kā arī pašvaldības budžeta iestādes kopā sastādīja 6% (skat.attēlu 12.3.1.).

73

Avots: Lursoft

66

RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020-2026

Fondi,
Fondi,
nodibinājumi un nodibinājumi
biedrības (tirgus un biedrības
sektors)
(ārpus tirgus
Komercsabiedrības
2
sektors)
(tirgus sektors)
6
32
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Pašvaldību budžeta
iestādes
2

Individuālie
komersanti
4

Zemnieku un
zvejnieku
saimniecības
70

Pašnodarbinātās
personas
143

Attēls 12.3.1. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu struktūra Rugāju novadā, 2017.gads74

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, novada ekonomiski aktīvo uzņēmumu darbības
nozarēs 2017.gadā dominēja lauksaimniecība – augkopība, lopkopība un citi ar lauksaimniecības jomu
saistītie darbības virzieni (skat. Attēlu 12.3.2.).

Lielākie novada uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedz 1 miljonu eiro/gadā, ir SIA „Silmači” un Rugāju
piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "Linda". (skat. Tabulu 12.3.3.).
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Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības
174
19
9
7
5

Mežsaimniecība un mežizstrāde
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana
Sauszemes transports un cauruļvadu transports
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
Operācijas ar nekustamo īpašumu

5
4

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, salmu un pīto
izstrādājumu ražošana
Veterinārie pakalpojumi

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Pārtikas produktu ražošana
Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
Veselības aizsardzība
Iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Zinātniskās pētniecības darbs
Finanšu pakalpojumi un apdrošināšana
Informācijas pakalpojumi

1

Ēdināšanas pakalpojumi

1

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

1

Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

1
1

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un
remonts
Specializētie būvdarbi

1

Inženierbūvniecība

1

Ēku būvniecība

1

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

Attēls 12.3.2. Rugāju novada ekonomiski aktīvo uzņēmumu sadalījums pa darbības nozarēm (NACE 2.red.),
2017.g.75
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Uzņēmums
SIA "SILMAČI"
Rugāju
piensaimnieku
kooperatīvā
sabiedrība "LINDA"
Z/S "PODI"
Z/S "AGRUMI 2001"

Darbības nozare
Kravu pārvadājumi
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Apgrozījums

Pret 2016

Pret 2015

Pret 2014

2,226,555.00

19%

43%

-5%

1,046,162.00

38%

25%

-6%

632,772.00

-6%

15%

-2%

498,318.00

4%

70%
2.77
reizes

Piensaimniecība
Augkopība un
lopkopība
Zāģēšana, ēvelēšana
un impregnēšana
Kravu pārvadājumi

447,733.00

36%

26%
2.11
reizes

Z/S "PUPĀJI"

Koka izstrādājumu
ražošana; korķa, salmu
un pīto izstrādājumu
ražošana

390,575.00

18%

0%

11%

Z/S "VĪTOLI"

Mežistrāde

388,158.00

22%

4%

15%

SIA "GA Mežs"

Mežkopība

365,443.00

46%

nav datu

nav datu

SIA "ZS Strautiņi"

Mežistrāde

346,539.00

18%

9%

16%

SIA "MEŽSĒTAS 97"

Specializētie būvdarbi

278,912.00

-32%

28%

13%

SIA "3 KURMJI"

Mežistrāde

267,055.00

7%

8%

-40%

SIA "AA agro"

235,782.00
217,618.00

26%
6.59
reizes

-28%
2.45
reizes

-5%
7.78
reizes

163,436.00

20%

72%

47%

144,926.00

25%

38%

53%

132,708.00

-53%

2.51
reizes

6%

124,987.00

35%

112,129.00

2.12
reizes
6.95
reizes

nav datu

nav datu

SIA "KF-X"

Kravu pārvadājumi

103,733.00

60%
4.40
reizes
2.20
reizes

5.01
reizes
2.45
reizes

SIA "AM METSA"

Kravu pārvadājumi
Metāla konstrukciju un
to sastāvdaļu ražošana
Elektroenerģijas
ražošana
Pārtikas un citu preču
mazumtirdzniecība
Notekūdeņu savākšana
un attīrīšana
Ūdensapgādes sistēmu
būvniecība
Būvniecības mašīnu un
iekārtu iznomāšana un
ekspluatācijas līzings
Augkopība un
lopkopība
Mežkopība un
mežsaimniecība

nav datu

nav datu

SIA "GREENPREX"

SIA "Steeldram"
SIA "NAGĻU HES"
Z/S "KARELI"

SIA "Biokan"
SIA "AIZTILTE"
SIA "Mežielokos"

108,429.00

Tabula 12.3.4. Rugāju novada lielākie pēc apgrozījuma uzņēmumi 2017.gadā76

Analizējot Rugāju novada uzņēmumu apgrozījuma pieaugumu vai kritumu pret 2016.gadu,
apgrozījuma pieaugums ir vērojams 34 uzņēmumiem, kas liecina par pozitīvu uzņēmējdarbības
tendenci novadā. (skat. Attēlu 12.3.5.)

76

Avots: Lursoft
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MGV2, SIA
PATMALNIEKI, Z/S
RASAS, Z/S
BARONS-R, SIA
KOVAL, SIA
CEĻU UN TILTU BŪVUZRAUGS, SIA
KF-X, SIA
AM METSA, SIA
STEELDRAM, SIA
MEŽIELOKOS, SIA
60%
VIĻUMENE, SIA
59%
DIDZIS USENIEKS, SIA
57%
GA MEŽS, SIA
46%
Rugāju piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība…
38%
GREENPREX, SIA
36%
AIZTILTE, SIA
35%
CĪRULĪŠI, Z/S
33%
AA AGRO, SIA
26%
KARELI, Z/S
25%
VĪTOLI, Z/S
22%
JAUNAIS JUMIS, SIA
21%
NAGĻU HES, SIA
20%
SĀBRI, Z/S
19%
SILMAČI, SIA
19%
ZS STRAUTIŅI, SIA
18%
PUPĀJI, Z/S
18%
AGER, SIA
16%
KISARMA, SIA
14%
MAIJA 1, SIA
13%
APSA, SIA
7%
3 KURMJI, SIA
7%
AGRUMI 2001, Z/S
4%
LINDA PLUS, SIA
3%
MĀRIŅAS, Z/S
1%
PODI, Z/S
-6%
LEANDRIS, SIA
-7%
D ZEMNIEKS, SIA
-21%
MEŽSĒTAS 97, SIA
-32%
GO CARTS, SIA
-33%
AZURĪTIS, SIA
-49%
-53%
PARATUM, SIA
-53%
BIOKAN, SIA

<100%
<100%
<100%
<100%
<100%
<100%
<100%
<100%
<100%

Attēls 12.3.5. Rugāju novada uzņēmumu 2017. gada apgrozījuma pieaugums pret 2016. gadu77

77

Avots: Lursoft (Sarakstā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, kā arī uzņēmumi, kuru gada pārskati
nav iesniegti, vai vēl nav ievadīti Lursoft Gada pārskatu datu bāzē)
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12.4. NODARBINĀTĪBA
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2017.gadā Rugāju novadā vidēji nodarbināts 441
cilvēks, kas ir 29,3% no visiem Rugāju novada iedzīvotājiem darbspējas vecumā 2017.gadā. Tik zems
rādītājs ir raksturojams ar darbspējas vecuma novada iedzīvotāju strādāšanu ārpus novada robežām,
piemēram, Balvos, kas statistikas datos nav uzrādīts. Salīdzinot ar 2013.gadu, vidējais nodarbināto
skaits ir pieaudzis par 61 jeb par 16%.
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu (esošo vai iespējamo darba devēju) skaits novadā uz 2017.gadu ir 259,
to skaits ir samazinājies par 19 uzņēmumiem, salīdzinot ar 2013.gadu. Pašnodarbināto fizisko personu
skaits 2017.gadā ir samazinājies līdz 143 vienībām, salīdzinot ar 164 vienībām 2013.gadā. Līdz ar to
pašnodarbināto personu īpatsvars 2017.gadā sasniedza 9,5% no visiem Rugāju novada iedzīvotājiem
darbspējas vecumā, skat. Attēlu 12.4.1.

2013

2014

2015

2016

2017

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi

278

282

274

276

259

Nodarbināto skaits vidēji gadā

380

414

436

452

441

Pašnodarbinātās fiziskās
personas

164

167

169

164

143

1630

1590

1568

1506

Iedzīvotāji darbspējas vecumā

Attēls 12.4.1. Rugāju novada darba devēju, darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaita dinamika, 2013.2017.g.78

Analizējot Rugāju novada nodarbināto skaita dinamiku pēc mēneša bruto ienākumiem, var secināt, ka
darba ņēmēju mēneša bruto darba ienākumi pēdējo piecu gadu laikā ir palielinājušies. Šajā periodā
darba ņēmēju skaits ar zemiem mēneša bruto darba ienākumiem (līdz 300 eiro mēnesī) samazinājies
par 35% jeb par 70 nodarbināto, savukārt nodarbināto skaits ar bruto darba ienākumiem no 300 līdz
500 eiro palielinājies par 39,5% jeb 66 nodarbinātajiem, bet nodarbināto skaits bruto darba
ienākumiem no 500 līdz 1000 eiro palielinājies par 27,6% jeb 29 nodarbinātajiem. Darba ņēmēju skaits
ar bruto darba ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī ir pieaudzis no 15 nodarbinātajiem 2013.gadā līdz 26
nodarbinātajiem 2017.gadā, (skat. Attēlu 12.4.2.).

78

Avots: CSP, RAIM
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2013

2014

2015

2016

2017

Bez darba ienākumiem

24

27

27

29

34

Darba ienākumi līdz EUR 70,-

14

21

24

19

24

Darba ienākumi EUR 70 - 150

50

32

29

26

21

Darba ienākumi EUR 150 - 300

112

64

54

49

51

Darba ienākumi EUR 300 - 500

101

147

156

158

167

Darba ienākumi EUR 500 - 700

46

57

49

66

66

Darba ienākumi EUR 700 - 1000

30

36

36

40

39

Darba ienākumi EUR 1000 - 1500

13

7

19

22

21

Darba ienākumi virs EUR 1500,-

2

18

4

3

5

Attēls 12.4.2. Rugāju novada darba ņēmēju skaits pēc mēneša bruto darba ienākumiem vidēji gadā,
2013.-2017.g79
12.5. LAUKSAIMNIECĪBA UN MEŽISTRĀDE
Kā liecina statistikas dati, lauksaimniecība un mežistrāde (pēc NACE 2.red. A kategorijas) Rugāju
novadā ir dominējošā uzņēmējdarbības joma. 2017.gadā lauksaimniecībā un mežistrādē darbojās
vislielākais skaits Rugāju novada ekonomiski aktīvo vienību – 193. Kaut arī periodā no 2013. gada līdz
2017. gadam ir vērojams uzņēmumu skaita samazinājums par 10,2% jeb 22 vienībām, lauksaimnieciskā
ražošana un mežistrāde joprojām ir dominējošā uzņēmējdarbības joma, veidojot 55,6% no kopējā
ekonomiski aktīvo vienību skaita Rugāju novadā (skat. Attēlu 12.5.1.)

300
250
200
150
100
50
0

2013

2014

2015

2016

2017

Ekonomiski aktīvi uzņēmumi

278

282

274

276

259

Lauksaimniecības un
mežistrādes uzņēmumi

215

215

209

206

193

Attēls. 12.5.1. Lauksaimniecības un mežistrādes uzņēmumu īpatsvars pret ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem
Rugāju novadā 2013.-2017.g.80
79
80

Avots: CSP
Avots: CSP
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Rugāju novadā lauksaimniecības un mežistrādes nozarē raksturīgs mazs nodarbināto skaits vienā
uzņēmumā. Kā redzams 12.5.2. tabulā – 2017.gadā 99,5% no uzņēmumiem nodarbināja līdz 10
darbiniekiem un tikai 0,5% jeb 1 uzņēmums nodarbināja 10 un vairāk darbiniekus. Rugāju novadā nav
lauksaimniecības un mežistrādes uzņēmumu ar darbinieku skaitu virs 20.

2013.g.
2014.g.
2015.g.
2016.g.
2017.g.

Lauksaimniecības un mežistrādes uzņēmumu grupas pēc
nodarbināto skaita
0-9 cilv.
10-19 cilv.
20+ cilv.
213
2
213
2
207
2
205
1
192
1
-

Attēls 12.5.2. Rugāju novada lauksaimniecības un mežistrādes uzņēmumu sadalījums pa uzņēmumu lieluma
grupām pēc nodarbināto skaita 2013.-2017.g.81

Analizējot Lursoft pieejamos datus, desmit ar lauksaimniecisko ražošanu un mežistrādi saistīto
uzņēmumu apgrozījums veido 50,5% (4.16 milj. eiro) no 20 Rugāju novada lielāko uzņēmumu
apgrozījuma.
Rugāju novadā lauksaimniecībā dominējošais uzņēmējdarbības veids ir piena lopkopība. Novadā
kopumā ir reģistrētas 907 novietnes, no kurām 272 ir novietnēs 2017.gadā uzturējās 3063 liellopi82.
Tāpat novadā reģistrētas aitu, zirgu, cūku un kazu novietnes. Pārējie novadam raksturīgie
lauksaimniecības veidi ir gaļas lopkopība un graudkopība.

12.6. PAŠVALDĪBAS ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM
Uzņēmēju atbalstam Rugājos darbojas Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs, kas ir izveidots,
lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un veicinātu uzņēmējdarbības
attīstību novadā. Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbības mērķis ir nodrošināt informatīvu
un konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā iedzīvotājiem un veicināt uzņēmējdarbības
attīstību novada teritorijā.
Tāpat Rugāju novada pašvaldība 2018. gadā rīkoja mazo un vidējo uzņēmēju atbalsta konkursu „Rugāju
novada biznesa ideju konkurss 2018”, kam pašvaldības budžetā tika paredzēts līdzfinansējums EUR
5000,00 apmērā Rugāju novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektiem uzņēmējdarbības
attīstībai un fizisko personu biznesa ideju projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Šajā projektā
atbalstu finansējuma veidā saņēma četras idejas. Pašvaldība plāno šāda veida atbalsta konkursu rīkot
arī turpmāk.

81
82

Avots: CSP
Avots: LDC, dati par 2017.gadu
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2018.gada nogalē Rugāju novada domes organizēja pasākumu „Paldies uzņēmējam”, kura laikā tika
godināti un apbalvoti novada uzņēmēji. Balvas tika piešķirtas dažādās nominācijās: lielākais novada
darba devējs, lielākais novada nodokļu maksātājs, inovatīvākais uzņēmums, novada tēla popularizētājs,
u.c. nominācijas.

IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS

NODARBINĀTĪBA, EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA
VĀJĀS PUSES / RISKI
Darba vietu trūkums
Infrastruktūras neesamība jaunu uzņēmumu
piesaistei
Mazs iedzīvotāju skaits un zema pirktspēja
Kvalificēta darba spēka trūkums starp novada
iedzīvotājiem
Dominē maza darbaspēka uzņēmumi

STIPRĀS PUSES
Vairāki lieli uzņēmumi ar stabilu apgrozījuma
palielināšanos
Viens no augstākajiem Latgalē jauno
uzņēmumu reģistrācijas skaits

IESPĒJAS, PRIORITĀTES
Vietējo un blakusnovadu saimniecību lauku labumu tirdziņu organizēsana.
Pašvaldībai izvērtēt savu pakalpojumu sniegšanu, atsakoties no tiem pakalpojumiem, ko var
sniegt uzņēmēji.
Motivēt iedzīvotājus pievērsties saimnieciskajai darbībai.
Jaunu darba vietu radīšana saistībā ar iespējamo lauksaimniecisko darbību: lauksaimniecības
produkciju pārstrādi un uzglabāšanu.
Lielāks atbalsts uzņēmējiem; „uzņēmējiem draudzīgākās pašvaldības” statusa iegūšana.
Uzņēmumiem sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt dzīvesvietu kvalificētiem speciālistiem
(t.sk.viņu ģimenēm) ar mērķi nākotnē iegūt pastāvīgos novada iedzīvotājus.
Pašvaldības atbalsts dažādās uzņēmējdarbības atbalsta programmās ES fondu un citu
programmu ietvaros.
Biznesa ideju konkursa rīkošana katru gadu, motivējot esošos un jaunos uzņēmējus meklēt
inovatīvas jomassavas uzņēmējdarbības attīstībā.
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13. NOVADA PAŠVALDĪBA
13.1 PĀRVALDĪBA UN ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRA
Saskaņā ar likumā “Par pašvaldībām” noteikto, Rugāju novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā MK doto uzdevumu un
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju intereses.
Rugāju novada vēlētāju aktivitāte 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās bija 55,08% (balsstiesīgo
iedzīvotāju skaits – 1901; nobalsojušo skaits – 1047) 83, kas ir par 3,9% mazāka, nekā 2013.gada
vēlēšanās. Rugāju novada vēlētāju aktivitāte gan 2013.gada, gan 2017.gada pašvaldību vēlēšanās ir
vērtējama kā viena no augstākajām Latgales reģionā.
Rugāju novada pašvaldība darbojas saskaņā ar 2013.gada 19.augustā Rugāju novada domes
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem “Rugāju novada pašvaldības nolikums”. Tas nosaka, ka
Rugāju novada teritorija iedalās Rugāju un Lazdukalna pagastos, kuru iedzīvotāju pārstāvību nodrošina
Rugāju novada dome, kas sastāv no 9 deputātiem. 2017.gada 03.jūnija Latvijas pašvaldību vēlēšanās
Rugāju novada domē tika ievēlēti:
Deputāti
Sandra Kapteine
Andris Leons
Jānis Ikstens
Agris Kalnējs

Sarmīte Pērkone
Iveta Arelkeviča
Kārlis Brūvers
Kaspars Duļevskis
Maruta Paidere

Amats
Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Rugāju novada domes priekšsēdētājas
vietnieks, SIA „Leandris” valdes loceklis
Rugāju novada Eglaines pamatskolas
pedagogs
Rugāju novada domes Saimniecīskās
nodaļas darbinieks, Z/S „Jaunsiliņi”
īpašnieks
Rugāju sociālā aprūpes centra vadītāja
Rugāju novada vidusskolas direktore
SIA „Kalegnum” vadītājs
IT speciālists
Jauniešu iniciatīvu-interešu centra
koordinatore

Partija
„Vienoti Novadam”
„Vienoti Novadam”
„Vienoti Novadam”
„Vienoti Novadam”

„Vienoti Novadam”
„Rugāju Novadam Būt!”
„Par Godīgu Rugāju Novadu!”
„Rugāju Novadam Būt!”
„Mūsmājas”

Attēls 13.1.1. Rugāju novada domes deputātu saraksts, 2020.gads84

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības
deputātiem ievēl:
 Finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā;
 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā;
 Saimniecisko jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā.

83
84

Avots: CVK
Avots: Rugāju novada pašvaldība
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Domes pakļautībā ir šādas iestādes:






















Rugāju novada vidusskola
Rugāju novada Eglaines pamatskola
Rugāju bibliotēka
Tikaiņu bibliotēka
Lazdukalna bibliotēka
Skujetnieku bibliotēka
Lazdukalna feldšeru - veselības punkts
Skujetnieku feldšeru - veselības punkts
Zobārstniecības kabinets
Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs
Rugāju sporta centrs
Sociālās aprūpes centrs "Rugāji"
Rugāju novada muzejs
Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrs
Bāriņtiesa
Dzimtsarakstu nodaļa
Pašvaldības policija
Būvvalde
Izglītības pārvalde
Kultūras nodaļa
Sociālais dienests

Rugāju novada administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi,
kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no šādām struktūrvienībām/kurā
darbojas:
 Vispārējā un juridiskā nodaļa
 Finanšu nodaļa
 Attīstības un plānošanas nodaļa
 Saimnieciskā nodaļa
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
 SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
 SIA „ZAAO”
 SIA „Balvu autotransports”
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:
 Eiroreģions „Pleskava – Livonija”
 Latgales attīstības padome
 Latvijas Pašvaldību savienība
 Latgales reģiona attīstības aģentūra
 Balvu rajona partnerība
 Latgales reģiona atbalsta centrs „Rasas Pērles”
 Latgales reģiona Tūrisma asociālcija „Ezerzeme”
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Rugāju novada pašvaldībā darbojas trīs komitejas: Finanšu komiteja, Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja, Saimnieciskā komiteja, kā arī 15 dažādu jautājumu komisijas.
13.2. NOVADA BUDŽETS
Rugāju novada pašvaldības budžets ir izstrādāts saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”, likumiem
„Par pašvaldību budžetu”, „Par budžetu un finanšu vadību”, LR Ministru kabineta noteikumos
apstiprināto budžeta ieņēmumu, ekonomisko kategoriju un funkcionālo kategoriju klasifikāciju un
saskaņā ar LR Finanšu ministrijas metodiskajiem norādījumiem. Rugāju novada pašvaldības budžets ir
konsolidēts.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pamatbudžets ir galvēnā budžeta
sastāvdaļa, kas ietver visus pašvaldības ienākumus un izdevumus, savukārt speciālais budžets ietver
apropriācijas īpašiem mērķiem, dāvinājumiem un ziedojumiem.
Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta kopējo izdevumu un ieņēmumu dinamika 2014. - 2018.
gadam parāda, ka pašvaldības budžeta plānotie izdevumi nepārsniedz plānotos ienākumus (izņemot
2016.gadā), uzrādot ieņēmumu un izdevumu balansu. Budžeta faktiskie ienākumi un faktiskie
izdevumi uzrāda budžeta pārpalikumu (izņemot 2016.gadā), skat. Attēlu 13.2.1.
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2509853
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Attēls 13.2.1. Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta faktiskie un plānotie ieņēmumi un izdevumi 2014.2018.g.85 (uz 2019.gada janvāri vēl nav apkopoti dati par 2018.gada faktiskiem ieņēmumiem un izdevumiem)
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Avots: Valsts Kase
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Speciālā budžeta dinamika pēdējos piecos gados uzrāda būtisku plānoto izdevumu pārsvaru pār
ieņēmumiem, taču 2014.gadā un 2016.gadā faktiskie izdevumi tomēr nepārsniedza faktiskos
ienākumus, skat. Attēlu 13.2.2.
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Attēls 13.2.2. Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta faktiskie un plānotie ieņēmumi un izdevumi 2014.2018.g. (EUR)86 (uz 2019.gada janvāri vēl nav apkopoti dati par 2018.gada faktiskiem ieņēmumiem un
izdevumiem)

Budžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumu sadalījumā pa veidiem (2018.gads) dominē ieņēmumi no transfertiem (52%)
un ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (30%). Tālāk seko ieņēmumi no nekustamā īpašuma
nodokļa (8%), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (7%), kā arī nenodokļu ieņēmumi (3%), skat.
Attēlu 13.2.3.

Maksas
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Ieņēmumi no
transfertiem;
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86
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Avots: Valsts Kase
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Attēls 13.2.3 Rugāju novada pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums 2018.gadā (EUR)87

Lielākais pašvaldības ienākuma avots ir valsts un pašvaldību transferti. Rugāju novada pašvaldības
saņemtie transferti no valsts budžeta 2018.gadā sastāda EUR 1 250 662. Tajos ir iekļauti sekojoši
maksājumi: dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda; mērķdotācija pamata un vispārējās
izglītības pedagogu darba samaksai un VSAOI; valsts finansējumi (līdzdalības maksājumi) dažādu
projektu realizācijai; transferti no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem, u.c.
Mērķdotāciju apmērs no pašvaldības izlīdzināšanas fonda laikposmā no 2013. līdz 2017.g. kopsummā
sastāda EUR 3 413 223, skat. Attēlu 13.2.4.
735 221
(31,20%)

633 653
(26,66%)

650 810
(25,93%)

648 472
(28,73%)

2014

2015

2013

2016

745 067
(26,52%)

2017

Attēls 13.2.4. Mērķdotāciju apmērs no pašvaldības izlīdzināšanas fonda 2013.-2017.g.(EUR)88

Otrs lielākais pašvaldības ieņēmumu avots ir ieņēmumi no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN).
Pašvaldības budžeta IIN ieņēmumi no 2013. gada ir palielinājušies par 32,4%, 2018.gadā sastādot EUR
743 615. Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) par zemi un ēkām (mājokļiem) no 2013.gada ir
palielinājies par 52,1%, 2018.gadā sastādot EUR 207 203, skat. Tabulu 13.2.5.
Gads

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
maksātāju skaits
pēc deklarētas
dzīves vietas (cilv.)
806
818
818
801
834
n/d

IIN ieņēmumi
(EUR)

561 790
594 747
598 176
604 764
705 862
743 615

IIN ieņēmumi
uz 1 iedzīvotāju
(EUR)

216,99
237,23
244,75
252,51
306,23
331,53

NĪN
ieņēmumi
(EUR)

136 249
156 403
159 580
159 483
195 662
207 203

NĪN
ieņēmumi uz
1 iedzīvotāju
(EUR)
52,63
62,39
65,29
66,59
84,89
92,38

Tabula 13.2.5. Pašvaldības budžeta IIN un NĪN ieņēmumi, 2013.-2018.g.89

Speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gadā sastādīja EUR 140 108. Tie ir ieņēmumi no dabas resursu
nodokļa, kā arī valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem.
87

Avots: Rugāju novada dome
Avots: RAIM
89
Avots: RAIM (VID)
88
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Budžeta izdevumi
Pašvaldības budžeta kopējos izdevumus veido pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi.
Pamatbudžeta izdevumu sadalījumā pa veidiem (2018.gads) lielāko segmentu veido izglītības jomas
izdevumi 46,10%, sociālo pakalpojumu un iestāžu izdevumi (14,43%), teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana (12,81%), pašvaldības administrācijas izdevumi (10,31%), kā arī izdevumi kultūrai un
sportam – 8,06%, skat. Tabulu 13.2.6. Kredītsaistības veido 0,78% no pamatbudžeta izdevumu apjoma.
Pozīcija

Izdevumi (EUR) Izdevumi (%)
1097267

46,10%

Sociālie pakalpojumi, bāriņtiesa, soaciālais aprūpes centrs, pabalsti, u.c.

343398

14,43%

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

305152

12,81%

Novada domes administrācija

245522

10,31%

Bibliotēkas, kultūras iestādes, kultūras un sporta projekti un pasākumi

191746

8,06%

Veselība, veselības veicinašanas projekti

41062

1,73%

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

30767

1,29%

Vides aizsardzība

18746

0,79%

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi (kredītsaistības)

18500

0,78%

Uzņēmējdarbības un tūrisma atbalsta centrs

17792

0,75%

Pašvaldības policija

12200

0,51%

Ar ekonomisko darbību un veicinošiem pasākumiem saistītie izdevumi

12035

0,51%

Dzimtsarakstu nodaļa

11334

0,48%

Būvvalde

8931

0,38%

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

6900

0,29%

Neparedzēto izdevumu fonds

5000

0,21%

Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem

4587

0,19%

Biedru naudas (biedrībās, kurās sastāv pašvaldība)

3572

0,15%

Skolēnu nodarbinātības pasākumi

3000

0,13%

Lazdukalna pagasta pārvalde

2474

0,10%

2 379 985

100%

Izglītība

KOPĀ

Tabula 13.2.6. Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pa pozīcijām 2018.gadā90

Speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā sastāda EUR 152 044 un tos veido: dabas resursu nodoklis EUR
3892 (3%) un autoceļu uzturēšanas fonda iemaksas EUR 148 152 (97%).

90

Avots: Rugāju novada dome
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13.3. NOVADA DALĪBA VALSTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PROJEKTOS
Laika posmā no 2013. līdz 2017.gadam Rugāju novads (pašvaldība, uzņēmēji, biedrības u.c.) ir sekmīgi
iesaistījušies vairākos ES finansētajos projektos, kopumā iegūstot vairāk kā 8 miljonus eiro ES
līdzfinansējumu (skat. Tabulu 13.3.1.).
Gads
2013
2014
2015
2016
2017
KOPĀ

ES fondu (ELGF, ELFLA, EZF, ERAF, ESF, KF) projektu
finansējuma summa, EUR
1 631 250,56
1 297 502,92
1 083 633,27
1 773 254,80
2 392 936,71
8 178 578,26

Tabula 13.3.1. ES fondu projektu finansējuma summa Rugāju novadā 2013.-2017.g.91

Pašvaldības projekti ar līdzfinansējumu
No 2014. līdz 2018.gadam Rugāju novada pašvaldība ir realizējusi vai vēl realizē vairākus novadam un
tā iedzīvotājiem nozīmīgus projektus, kuru galvenais finansētājs ir Eiropas Savienība. Pateicoties šiem
projektiem, tika uzlabota novada kultūras un sociālā vide, labiekārtotas teritorijas, veicināta
sabiedrības veselības uzlabošana un aktīva atpūta, u.c.
Projekts

Sociālo pakalpojumu izveidošana Rugāju novada
Lazdukalna pagastā
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2014
Tautu tērpu iegāde Dziesmu un Deju svētku ietvaros
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2014
Muzikālās ministudijas izveide Rugāju tautas namā
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2012.-2013.
Rugāju pludmales labiekārtošana tūrisma pilnveidošanai
Rugāju novadā
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2015
Karjeras un kompetenču centra „Kāpnes” darbības
pilnveidošana
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2015
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkās
91

Projekta
kopsumma
(EUR)
7260,00

Fondu
finansējums
(EUR)
5400,00

Pašvaldības
finansējums
(EUR)
1860,00

4295,58

3200,75

3436,46

3092,81

343,65

11835,98

10652,38

1183,6

1932,56

1437,44

495,12

180 277,85

116960,05

63317,8

1094,83

Avots: RAIM
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ES fonds: KPFI
Realizācijas gads: 2014
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rugāju novadā
ES fonds: ERAF+valsts finansējums
Realizācijas gads: 2014
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
izveidei un uzturēšanai (VPVKAC)
Finansējums: valsts finansējums
Realizācijas gads: 2015
Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rugāju novada
pašvaldības izglītības iestādēs
Finansējums: LR IZM
Realizācijas gads: 2016
„Laiks nākt ar jaunām idejām” – jauniešu interešu-iniciatīvu
centra pilnveide
Finansējums: LR IZM
Realizācijas gads: 2016
Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī (5
pašvaldību kopprojekts)
Finansējums: LVAF
Realizācijas gads: 2016-2017
„Proti un dari”
ES fonds: ESF
Realizācijas gads: 2016-2018
Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes
labiekārtošana
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2017
Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna
saieta namā
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2017
„Darām paši savam priekam” – rotaļu laukuma izveide
Skujetniekos
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2017
Interaktīvas prezentācijas “Komponisti Rugāju novadā”
izveidošana
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2016
„Tautas dziesma un tautu tērps kopā roku rokā 30 gadus”
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2017
“DZĪVO VESELS! - veselīga dzīvesveida un profilakses
veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem
ES fonds: ESF+valsts finansējums
Realizācijas gads: 2017
Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta
projekts „From Hobby to Business – Developing
Entrepreneurship in the Latvia – Russia Border Area”
(7 latvijas pašvaldības, 4 Pleskavas apgabala pašvaldības, 1
Ļeņingradas apgabala pašvaldība)
Finansējums: Biedrība „Eiroreģions „Pleskava – Livonija”, ES
Realizācijas gads: 2018-2020

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

11540,00

10241,75

1298,25

11311,48

11311,48

0,00

7702,14

3497,66

4484,52

3499,98

3435,63

64,35

60824,68

52395

8429,68
(5pašvaldību
kopfinansējums)

15642

15642

0,00

62889,74

45000

17889,74

19964,40

14849,55

5114,85

17542,98

13048,50

4494,48

2859,34

2126,78,

732,56

4 836,49

3597,39

1239,10

30 709,00

30 709,00

0,00

250 000,00

16000,00

17777,78
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Bērnu rotaļzemes „Čiekuriņš” izveide Benislavā
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2018
Interaktīvas prezentācijas „Komponisti dziesmu tekstu
autori un prozaiķi Rugāju novadā” pilnveidošana
ES fonds: ELFLA
Realizācijas gads: 2018

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

9540,85

8586,76

954,09

4999,00

3179,12

1819,88

Tabula 13.3.2. Rugāju novada pašvaldības realizētie ES un citu fondu projekti 2014.-2018.g.92

13.4. STARPNOVADU SADARBĪBA
Rugāju novads robežojas ar trim novadiem – Balvu, Gulbenes un Lubānas novadu. Gulbenes un
Lubānas novads atrodas Vidzemes reģionā, savukārt Balvu novads, tāpat kā Rugāju novads – Latgales
reģionā. Rugāju novada pašvaldība aktīvi sadarbojas arī ar citiem tuvākiem un tālākiem kaimiņu
novadiem, piemēram, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas u.c. novadiem.
Starpnovadu sadarbība galvenokārt notiek tūrisma jomā, tādējādi veicinot plašāku reģiona
atpazīstamību un daudzveidīgākus atpūtas piedāvājumus.
Sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu ir īstenotsi Rugāju, Balvu, Kārsavas, Baltinavas un Viļakas
novadu pašvaldību kopprojekts „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”, kura mērķis
ir Ziemeļlatgales dabas vērtību atklāšana. Projekta ietvaros katra novada teritorijā tika uzstādīti pieci
vides instalāciju objekti, kas ir iecerēti kā 4 dabas stihiju atspulgi: uguns, ūdens, gaiss, zeme. Šie objekti
un to apskates tūrisma maršruts ir iekļauts jaunajā starpnovadu tūrisma ceļvedī.
Tāpat Rugāju, Balvu, Baltinavas un Kārsavas novados sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu
notika pašvaldību kopprojekts “Iepazīsim, lai nosargātu”, kura laikā notika izglītojošie pasākumi, kas
saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanu un uzturēšanu, nozīmīgu personu, notikumu un vietu
izcelšanu un godināšanu, kā arī izveidota interaktīva ekskursija pa dažādiem maršrutiem. Virtuālais 360
grādu ceļojums pa Ziemeļlatgales īpaši aizsargājamām dabas teritorijām sniedz būtiskas zināšanas
Latvijas sabiedrībai par aizsargājamām dabas vērtībām nekaitējot dabai.
Rugāju, Balvu, Baltinavas un Kārsavas pašvaldības ir izstrādājušas un realizējušas projektu „Rypoj
vasals”, kura ietvaros tika izveidots Eiropas līmeņa marķētais velomaršruts, kas ved cauri četriem
novadiem.
Kopsadarbībā ar Viļakas, Rugāju, Balvu un Kārsavas novadu pašvaldībām tika izveidots informatīvais
buklets ikgadējām Latvijas skolēnu ekskursijām. Rugāju novads piedāvā apmeklēt Saipetnieku seno
darbarīku un sadzīves priekšmetu brīvdabas privātkolekciju, kā arī Z/S „Baķi” lauku sētu vai „Mežsētas”
staltbriežu dārzu, kuros ir iespējams interesanti pavadīt laiku ar dažādiem dzīvniekiem.
Rugāju novads ir viens no Eiroreģiona „Pleskava – Livonija” savienības dalībniekiem, kurā ir iekļauti
sekojoši Latvijas novadi: Alūksnes, Apes, Balvu, Baltinavas, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Rugāju, Smiltenes,
92

Avots: Rugāju novada pašvaldība
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Valkas, Viļakas un Zilupes novads; Igaunijas apriņķi: Pōlva, Valga, Vōru, Viljandi; Krievijas apgabali:
Pečoru, Pitalovas, Sebežas, Gdovas Pleskavas pilsēta, Pleskavas apgabals. Šāda savienība ir ārkārtīgi
nozīmīgs solis pierobežu teritoriju sadraudzības un attīstības jautājumos.
13.5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Rugāju novada pašvaldība iedzīvotāju informēšanai no 2010.gada vienu reizi mēnesī izdod bezmaksas
informatīvo izdevumu „Kurmenīte”, kurā tiek publicēti visi ar novadu un pašvaldību saistītie jautājumi.
Šo izdevumu kā galveno informācijas avotu par novada aktualitātēm iedzīvotāju aptaujas laikā norādīja
vairāk kā 70% respondentu.
Kā otrais populārākais informācijas iegūšanas avots iedzīvotāju vidū ir Rugāju novada interneta vietne
www.rugaji.lv, kurā operatīvi tiek publicēta aktuālākā informācija – aicinājumi uz kultūras pasākumiem
vai semināriem, informācija par dazādiem projektiem un to pieteikumiem, u.c. Šajā vietnē var atrast arī
informāciju par novada pašvaldības un struktūrvienību darbību, gada pārskatus, detalizētu pašvaldības
budžeta izklāstu, u.c. administratīvos dokumentus.
Tāpat Rugāju novada pašvaldība seko mūsdienu tendencēm un ir izveidojusi kontu sociālajā vietnē
Facebook.com (www.facebook.com/rugajunovads), kurā regulāri tiek publicēti interesanti novada
dzīves mirkļi, fotogrāfijas un apraksti par notikušajiem pasākumiem, pasākumu afišas, u.c. sociālo tīklu
formāta ziņas. Pašvaldībai ir arī konts sociālajā vietnē www.twitter.com.
Īpaši svarīgus novada notikumus publicē arī Ziemeļlatglases laikraksts „Vaduguns”, kas aptver Balvu,
Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadu informatīvo telpu.
Rugāju novada dome rīko arī regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem, aicinot viņus izteikt viedokļus un
priekšlikumus par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem.
Iedzīvotāju ērtībai no 2015.gada Rugājos un Benislavā darbojas valsts un pašvaldības Klientu atbalsta
centri, kuri nodrošina konsultatīvo palīdzību dažādos pašvaldības un valsts iestāžu darbības
jautājumos, kā arī pieņem iesniegumus Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrai.
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IEDZĪVOTĀJU UN DARBA GRUPU VIEDOKLIS

NOVADA PAŠVALDĪBA
VĀJĀS PUSES / RISKI
Ierobežots pašvaldības budžets
Liela konkurence ar citām pašvaldībām ES
finanšu līdzekļu piesaistē

STIPRĀS PUSES
Aktīva dalība valsts un ES projektos (t.sk.finansējuma
piesaiste)
Budžeta racionāla sadale bez vai ar nelielu budžeta
deficītu
Aktīva novada mājas lapa www.rugaji.lv
Aktīvi pašvaldības konti komunikācija ar sabiedrību
sociālajos tīklos, tādos kā Facebook un Twitter
Attīstīti starpnovadu tūrisma piedāvājumi
Iedzīvotāju apmierinātība ar Klientu apkalpošanas
centru
Laba pašvaldības komunikācija ar sabiedrību

IESPĒJAS, PRIORITĀTES
Novada sabiedrības iepazīstināšana ar skaidru novada attīstības plānu
Pārvaldības pieredzes pārņemšana no attīstītajiem Latvijas novadiem
Pašvaldībā strādājošo speciālistu kapacitātes stiprināšana
Interviju ar vietējiem uzņēmējiem, daudzbērnu ģimeņu vecākiem, interesantu profesiju
pārstāvjiem publicēšana pašvaldības laikrakstā „Kurmenīte” un www.rugaji.lv.
Novada deputātu iesaiste pašvaldības projektos
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