
Rugāju novada vidusskola 

 

Rugāju novada vidusskola (RNV) ir 

Rugāju novada domes dibināta vispārējās 

izglītības iestāde. RNV reģistrācijas apliecība 

Nr. 4213902769 izsniegta 26.08.2009. 

Izglītības iestādes  akreditācijas lapa Nr. 

2860 izsniegta 01.04.2014., nākamās akreditācijas termiņš – 2020. gada 2. aprīlis. 

Skola Rugājos dibināta 1904.gadā, kā vidusskola darbību uzsāk 1949.gadā. Saistībā ar 

valsts teritoriāli administratīvo reformu 2009. gada 23. jūlijā Rugāju vidusskolai tika pievienota 

Rugāju pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa”, reorganizācijas rezultātā tika izveidota Rugāju 

novada vidusskola.  

 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. 

2016./17. m. g. skolā tiek īstenotas 6 izglītības programmas: 

Programmas nosaukums Kods 

Licence Skolēnu 

skaits 

1.septembrī = 

221 
Datums Nr. 

Pirmsskolas izglītības programma 01 01 11 11 24.03.2016. V - 8460 47 

Pamatizglītības programma 21 01 11 11 24.03.2016. V - 8461 130 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
21 01 56 11 24.03.2016. V - 8462 3 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem 

21 01 57 11 24.03.2016. V – 8463 1 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena izglītības programma 
31 01 10 11 20. 11. 2009. V - 652 37 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 
31 01 10 13 28. 07. 2010. V - 2550 0 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli 

orientētā virziena programma ar ievirzi 

sporta rekreācijā  

 31 01 40 

11 
04. 08. 2015. V - 8147 3 

 

Speciālās pamatizglītības programmas skolēni apgūst integrēti vispārējās pamatizglītības 

programmas klasēs.  

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 

• Skolā strādā 32 pedagogi;  

• no tiem 5 - strādā tikai pirmsskolā, 2 - īsteno tikai interešu izglītības programmas; 



• 14 pedagogi ir Rugāju vidusskolas absolventi! 

• visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība. 22 pedagogiem (66%) ir maģistra grāds, 5 

skolotāji ir mentori, 2 pedagogi piedalās centralizēto eksāmenu (turpmāk - CE) labošanā, 

2 pedagogiem piešķirts ārštata metodiķa statuss, 2 pedagogi vada Balvu, Baltinavas un 

Rugāju novadu (turpmāk - starpnovadu) mācību priekšmetu metodiskās komisijas 

(turpmāk – MK) 

 

Īpašie piedāvājumi un papildus iespējas skolā 

RNV īsteno formālo un neformālo izglītību – skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības 

programmu piedāvājums – angļu valoda pirmsskolā, tautas dejas, vokālie ansambļi, 

riteņbraucēji, robotika, iespēja darboties skolas avīzes, mājas lapas veidošanā, mazpulkā (252. 

Rugāju Mazpulkam nosvinēta 25 gadu jubileja), piedalīties orientēšanās sacensībās u.c. 

Izglītojamie ļoti aktīvi darbojas jaunsardzē – 10.klases skolniece Eva Spriņģe ievēlēta par 

Latvijas Jaunsardzes pašpārvaldes vadītāju. Skolā darbojas: pagarinātās dienas grupas 1. – 4. 

klasei, pirmsskolas grupiņas visu gadu. Skolēni apmeklē Rugāju novada Sporta centra 

treniņgrupas, nodarbības Balvu Mūzikas skolā un tās Rugāju filiālē, Balvu Mākslas skolā u.c. 

Skolēnu vispārējās attīstības veicināšanai tiek piedāvāts plašs fakultatīvo,  individuālo un grupu 

darba nodarbību klāsts. Šo nodarbību pieprasījums ir augsts, tās neapmeklē tikai ~4%  skolēnu. 

Vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt „Uzņēmējdarbības pamatus”  LUMA mācību centra 

licencētā programmā. 3 izglītojamie turpina mācības  vispārējās vidējās izglītības profesionāli 

orientētā virziena programmā ar ievirzi sporta rekreācijā. 

Skolā var apgūt angļu, krievu, vācu un franču valodu, iegūt autovadītāja apliecību, notiek 

apmācības pieaugušajiem, ir plašs ārpusklases pasākumu un aktivitāšu klāsts, pastāvīgas skolas 

tradīcijas (Mārtiņdienas tirgus, labdarības akcijas un koncerti Rugāju sociālās aprūpes centrā, 

rehabilitācijas centrā “Rasas pērles”, Popiela, Žetonu vakars, Skolas zvana svētki 9. un 12. 

klasei, mācību gada noslēguma Nomināciju pasākums, „Skolas soma pirmklasniekam” – 

luterāņu draudžu ikgadējais dāvinājums skolas gaitu uzsākšanai). 

 

 Skolas  sasniegumu kvalitātes rādītāji                   

2016.gadā organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi Latvijas valsts svētku, 

atzīmējamo un atceres dienu iedzīvināšanai un skolēnu iesaistīšanai nozīmīgās sabiedriskās un 

kultūras dzīves notikumu aktivitātēs, stiprinot patriotisma jūtas, piederību ģimenei, dzimtai, 

novadam, valstij – patriotiskā audzināšana klases stundās, Barikāžu atceres pasākums, 

piedalīšanās  25. marta atceres pasākumā, Patriotisma nedēļas aktivitātēs,  latvisko tradīciju 

apguve un to iedzīvināšana - Miķeļdienas izstāde, Mārtiņdienas pasākumi klasēs un piedalīšanās 



tirdziņā, Ziemassvētku sarīkojums   u.c. 

Skolas organizētajos pasākumos aktīvi piedalās arī vecāki un citi Rugāju iedzīvotāji – plaši 

apmeklēti un pozitīvas atsauksmes saņemtas par „Popielu” (dalībnieki arī no Balvu pamatskolas, 

Eglaines pamatskolas un Degumnieku pamatskolas), Žetonu vakaru, Mātes dienas un 

Ziemassvētku koncertiem, mācību gada noslēguma Nomināciju pasākumu, kā arī sporta 

aktivitātēm.  

Turpinās sadarbība ar skolēnu vecākiem - Tēvu dienas orientēšanās sacensības un to 

organizēšana un citas aktivitātēs. 

Skolas apkārtne ir droša, ir atdalīta sporta, atpūtas un saimnieciskā zona, ir paredzēta vieta 

automašīnu un velosipēdu novietošanai. Pirmsskolas korpusa teritorija ir iežogota, ierīkoti 

bruģēti celiņi, mākslinieciski izveidoti dekoratīvie apstādījumi, ar vecāku līdzdalību ir izveidota 

lapene „Zaļajai klasei”, labiekārtots spēļu un rotaļu laukums pašiem mazākajiem, atjaunota veļas 

nojume. Pie skolas galvenā korpusa ir iekārtots aktīvas atpūtas laukums, ir atjaunoti soliņi un 

puķu kastes, izveidota vecāku dāvināta dienliliju kolekcija. Uz vienas no skolas ārsienām tapusi 

Latvijas Mākslas akadēmijas studentu radīta vēsturiska freska. Latvijas vides investīciju fonda 

KPFI programmas ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju 

novada vidusskolas ēkās” realizācijas rezultātā siltināta un košās krāsās nokrāsota vidusskolas 

ēkas fasāde.  

Skolā ir aprīkoti 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, latviešu valodas un krievu valodas kabinetā, 

sākumskolas klašu telpās iegādāti jauni skolas solu, krēslu un mēbeļu komplekti, izremontēts 

angļu valodas, vēstures un ģeogrāfijas kabinets, iekārtota telpa ārpusklases aktivitātēm skolas 

bēniņos 3.stāvā, pārbūvēta un izremontēta internāta istabiņa, sadalot to divās telpās.  

2016. gadā veikti vērienīgi rekonstrukcijas darbi skolas 1. ēdināšanas blokā, izremontēts 

literatūras kabinets, pirmsskolas grupas „Knariņi” telpas, pārbūvēta un izremontēta vēl viena 

internāta istabiņa, sadalot to divās telpās. 

Ikdienas darbā tiek izmantots plašais materiālu un resursu klāsts, kas dod iespēju 

modernizēt mācību procesu, izmantot daudzveidīgas metodes skolēnu intereses rosināšanai – 

vizualizēšana, modelēšana, spēles, animācijas, filmas, radošie un pētnieciskie darbi. Skolēni ar 

interesi darbojas skolas organizētajos pasākumos un ārpusskolas projektos un konkursos. Rugāju 

novada vidusskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs ir vieni no augstākajiem 

tuvējos novados (Rugāju, Balvu, Baltinavas, Viļakas). 2016.gadā Latvijas Skolu reitingā darbā ar 



talantīgajiem skolēniem iegūta 34. vieta mazo skolu grupā - 1.vieta Valsts svešvalodas (krievu 

val.) olimpiādē RNV – Denisam Daņilovam; piedalījušies Valsts mājturības un tehnoloģiju 

olimpiādē RNV – Amanda Kočāne, Aivis Usenieks. 

2015. gada vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti apliecina augsto izglītības kvalitāti 

Rugāju novada vidusskolā – lauku skolu grupā RNV ierindojusies 4. vietā, kā arī uzrādījusi 

vislabākos rezultātus dabaszinību priekšmetos un latviešu valodā.   

 

Skolā tiek organizētas izglītojošas nodarbības un semināri gan vecākiem, gan 

skolotājiem – Vecākiem organizētas individuālās nodarbības mykoob.lv lietošanā, nodarbība par 

pusaudžu atkarībām, Skolā meistarklasi skolas vērtību noteikšanā vadījis Rolands Ozols, 

licencēta un norisinās pedagogu profesionālās pilnveides programma „ Angļu valoda 

pedagogiem”. Skolotāji savu profesionalitāti pilnveido, daloties pieredzē, vadot atklātās stundas 

(meistarklases) lasītprasmes un pētniecisko prasmju pilnveidošanā. Katrs pedagogs mācību gada 

laikā izstrādā metodisko materiālu par šo tēmu. Pieredzi gūt pie mums ierodas arī citu skolu 

pedagogi – uzņemti gan Balvu un Baltinavas novadu izglītības iestāžu vadītāji. 

 

Skola sadarbojas ar pašvaldību, skolēnu vecākiem, nevalstiskajām organizācijām 

(biedrībām „Mēs pasaulē”, „Piena ceļš”, „Ūdensroze”, “Humana Latvija”, „ Roc van Twente” 

u.c.), Latvijas un ārvalstu skolām, lai piesaistītu projektu materiālās un nemateriālās investīcijas. 

2016.gadā notiek vairāku projektu realizācija: 

eTwinning projekts „Ģeometriskā mozaīka”. 

- Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER 

programmas projekta  „Interaktīvas prezentācijas „Komponisti Rugāju novadā” izveidošana” 

realizācijas rezultātā iegādātas digitālās klavieres, plānots iegādāties arī datortehniku. 

- turpinās Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projekts 

„Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs – skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs”. Tā 

gaitā notikušas 7 mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (Itālija, Francija, Horvātija, 

Somija, Portugāle, Malta, Somija), 1 mobilitāte (Spānija) atlikusi 2017.gadā.  

- uzsākts Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projekts 

„Profesionāls, radošs un motivēts skolotājs – skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs”. Tā 

gaitā notikušas 3 mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (Īrija, Grieķija, Itālija) 4 

mobilitātes  plānotas 2017.gadā.  

- Iesniegts pieteikums Kompetencēs balstīta vispārējās izglītības mācību satura aprobācijai.  

Sadarbībā ar Nīderlandes organizāciju „ Roc van Twente” un Andersonu ģimeni atjaunots 

skolas datorparks aptuveni 5000 Eur vērtībā (25 mazlietoti datori, projektors, printeris). 



Informācija par skolu pieejama Rugāju novada mājas lapā  www.rugaji.lv, 

www.skola.rugaji.lv, šajā vietnē pieejama skolas avīzes „Dinamīc” elektroniskā versija”. Skolai 

ir publikācijas laikrakstos ,,Vaduguns”, ,,Kurmenīte”, „Izglītība un Kultūra”, „Skolas Vārds”; 

sniegtas intervijas Latgales reģionālajā TV. 

 


