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Rugāju novada pašvaldības priekšsēdētājas uzruna  
 

 

 

Cienījamie Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 
 

Šis pārskats ir atskaite par 2016.gadā paveikto darbu dažādās pašvaldības darbības jomās, 

pašvaldībai uzticēto funkciju izpildē- finanšu resursu pārvaldībā, infrastruktūras attīstībā, 

īstenotajiem un plānotajiem investīciju projektiem, sociālās palīdzības nodrošināšanā un 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. 
2016.gadā renovēta un nodota ekspluatācijā Rugāju novada vidusskolas virtuve, 

ēdamzāle. Jaunās telpās darbu uzsācis Rugāju Jauniešu interešu un iniciatīvu centrs (JIIC). 
Rugāju (JIIC) aizvadītajā gadā īstenoja projektu, kura gaitā tika pilnveidota centra 

darbība, iegādāts aprīkojums, īstenoti pasākumi  un radošās nodarbības bērniem un jauniešiem. 
Sporta jomas sakārtošana -  projekta ietvaros, ieguldot pašvaldības un IZM finansējumu, 

iegādāts sporta inventārs pašvaldības izglītības iestādēm. 

Lai papildinātu sociālo pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem Rugājos– dušas pakalpojumu, 

veļas mazgāšanas, fizioterapeita, masāžista kabineta, sociālo darbinieku pieejamība, tika 

sagatavots un iesniegts projekts pārrobežu programmā. 
Lai veicinātu veselīgu dzīves veidu un profilakses pasākumu veikšanu novada teritorijā, 

uzsākts realizēt apstiprināto  projektu „Dzīvo vesels”. 
Turpinājās iesāktais projekts ”Deinstutionalizācijas pasākumu īstenošana  Latgales 

reģionā”, sociālajam dienestam, iesaistoties pašvaldības iedzīvotāju, viņu vajadzību apzināšanā, 

lai uzlabotu un ieviestu jaunus pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Pašvaldība iesaistījusies projektā „Proti un dari”, kura gaitā, jaunieši vecumā no 15 līdz 

29 gadiem, kas nemācās, nestrādā, nav reģistrēti bezdarbnieki, tiek iesaistīti iemaņu apguvē pie 

meistara, veicinot amatu iegūšanas prasmes. 
Turpināta saņemt valsts budžeta dotācija Rugājos un Lazdukalnā, Valsts un pašvaldību  

vienotie klientu apkalpošanas centriem (VPVKAC), kuros iedzīvotājiem iespējams ar KAC 

darbinieku palīdzību, saņemt valsts iestāžu pakalpojumus. 
2016. gadā pašvaldība turpināja strādāt pie īpašumu sakārtošanas un atsavināšanas. 
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Aizvadītajā gadā uzklāts jauns asfaltbetona segums pašvaldības ielām Benislavā, Upes un 

Vītolu  ielās, apgaismojums ierīkots pašvaldības ielām Rugājos – Skolas ielā un Benislavā- 

Bērzu ielā, pašvaldības ceļu posmiem veikta ceļa klātnes seguma atjaunošana ar grants segumu. 
2016. gadā turpinājās iesāktais darbs projektā, sadarbībā ar vadošo partneri, Balvu 

novada pašvaldību, sadarbības partneriem Viļakas un Baltinavas pašvaldībām. darbības 

programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām”. 
Sagatavots un iesniegts koncepts VARAM programmā „Izaugsme un nodarbinātība”, 

specifiskā atbalsta mērķa (SAM) realizācijai, kurā tika paredzēts veikt ieguldījumus Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda ietvaros, vietējā autoceļa Pāliņi – Gailīši infrastruktūras attīstīšanai 

Lazdukalna pagastā. 
Turpinājās dokumentācijas sagatavošana tehnisko projektu izstrādei, uzsākta kadastrālā 

uzmērīšana pašvaldības ceļiem, kas pēc kritērijiem atbilst nosacījumiem Lauku attīstības 

programmas ietvaros “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, projekta 

realizācijai. 
2016. gadā uzsākta projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” 

īstenošanu, kur vadošais partneris starp piecām pašvaldībām ir Rugāju novads. Projekta gaitā tiks 

izcelti piecu novadu dabas vērtību objekti un uzstādīti pieci vides instalācijas objekti, kā arī 

izdots dabas ceļvedis, īstenoti vides apziņu veidojoši pasākumi. 
Rugāju pašvaldības darbība arī turpmāk pārdomāti un mērķtiecīgi būs vērsta uz izvirzīto 

prioritāšu īstenošanu vienmērīgi visā novada teritorijā, lai novads turpinātu attīstīties, kā arī 

nodrošinās pašvaldības finanšu stabilitāti un attīstības ilgtspēju. Lai uzlabotos iedzīvotāju 

sociālekonomiskais  stāvoklis, tiks apzinātas un realizētas iedzīvotāju vēlmes. 
 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja                                                               

 Sandra Kapteine 
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1. Pamatinformācija 
 

 

Rugāju novads, kas apvieno Rugāju pagastu un 

Lazdukalna pagastu, atrodas Latvijas ZA daļā, 

ES Austrumu pierobežas zonā, Latvijas 

Republikas ziemeļaustrumu daļā uz Vidzemes 

- Latgales robežas. Novada kopplatība ir 

512.12 km2. Rugāju novads robežojas ar 

Vidzemes reģiona Gulbenes un Lubānas 

novadu un Latgales reģiona Balvu novadu.  
Novada centrs Rugāji ir automaģistrāļu 

krustpunkts: Gulbene – 36 km, Lubāna – 37 

km, Rēzekne – 60 km, Balvi -18 km. Tuvākais 

nacionālās nozīmes centrs ir Rēzekne. Tuvākie 

reģionālie attīstības centri ir Balvi, Gulbene, 

Alūksne, Madona. Novada teritoriju šķērso 

valsts nozīmes ceļi P27 Smiltene - Gulbene un 

P36 Rēzekne - Gulbene. 
 

IEDZĪVOTĀJI 

2016. gadā Rugāju novadā tika reģistrēti 12 jaundzimušie - 7 meitenes un 5 zēni. 

Astoņiem jaundzimušajiem dzīvesvieta reģistrēta Rugāju pagastā, četriem - Lazdukalna pagastā. 

Dzimtsarakstu nodaļā pagājušā gadā noslēgtas piecas laulības. Visi jaunlaulātie pēc 

tautības ir latvieši. 
2016. gadā miruši 46 Rugāju novada iedzīvotāji, visi Latvijas pilsoņi. Miruši 19 vīrieši 

un 27 sievietes. Lazdukalna pagastā miruši 14 cilvēki, Rugāju pagastā - 32. Pagājušā gadā 

Rugāju novadā vidējais dzīves ilgums sievietēm bija 77,7 gadi, vīriešiem 59,7 gadi. 

2017. gada 2. janvārī Rugāju novadā deklarēti 2323 iedzīvotāji, Lazdukalna pagastā - 

907, Rugāju pagastā - 1416, Rugājos - 567, Skujetniekos - 132, Benislavā - 145. Rugāju novadā 

deklarēti 1143 vīrieši un 1180 sievietes. Novadā reģistrēti 359 bērni, jaunieši (vecumā līdz 18 

gadiem), 593 iedzīvotāji, kuru vecums ir virs 60 gadiem, un 1371 persona, kuru vecums ir lielāks 

par 18 gadiem un mazāks par 60 gadiem. 

 

1.1. Pašvaldības struktūra 

Rugāju novada dome savu darbību uzsāka 2009. gada 1. jūlijā. 2013. gadā notika 

pašvaldību vēlēšanas – Rugāju novadā par domes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēta Sandra 

Kapteine, par priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Andris Leons. Izpilddirektores pienākumus veic 

Daina Tutiņa. Iedzīvotāju vēlēti, deputātu pienākumus veic 9 deputāti: 

Sandra Kapteine (Vienoti novadam)  
Eduards Stalidzāns  (Vienoti novadam) 
Iveta Arelkeviča (Vienoti novadam) 
Andris Leons  (Vienoti novadam) 
Andis Petuks (Vienoti novadam) 
Arnolds Zizlāns  (Mēs- vienlīdzīgam novadam) 
Olita Loseva  (Mēs- vienlīdzīgam novadam) 
Uldis Melnacis (Mēs- vienlīdzīgam novadam) 
Maruta Paidere  (Atbalss) 
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Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu speciālistu sagatavotos lēmumprojektus, 

Rugāju novada domē darbojas pastāvīgās komitejas:  

 •Saimniecisko jautājumu pastāvīgā komiteja - Andris Leons (komitejas 

priekšsēdētājs); Eduards Stalidzāns; Arnolds Zizlāns. 

 •Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja - Olita Loseva (komitejas 

priekšsēdētāja); Sandra Kapteine; Eduards Stalidzāns, Iveta Arelkeviča. 

 •Finanšu pastāvīgā komiteja - Sandra Kapteine (komitejas priekšsēdētāja); Eduards 

Stalidzāns; Iveta Arelkeviča; Andris Leons; Maruta Paidere; Uldis Melnacis; Andis Petuks. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 

•Administratīvā komisija; 
•Privatizācijas komisija; 
•Iepirkumu komisija; 
•Izsoļu komisija; 
•Vēlēšanu komisija; 

•Pašvaldības mantas novērtēšanas komisija; 
•Rugāju novada pašvaldības Jauniešu lietu konsultatīvā komisija 
•Civilās aizsardzības komisija; 

•Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija; 
•Rugāju novada pedagoģiski medicīniskā komisija; 
•Ētikas komisija. 

•Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisija 

•Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija
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1.2. Iestādes un struktūrvienības 

 

Rugāju novada dome nodrošina pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un 

tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 
 

•Vispārējās un juridiskās nodaļas; 
•Finanšu nodaļas; 

•Attīstības un plānošanas nodaļas; 
•Saimnieciskās nodaļas. 
 

 

Domes pieņemto lēmumu izpildei, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu nodrošināšanai pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes 
 

•Rugāju novada dome; 
•Izglītības pārvalde; 
•Dzimtsarakstu nodaļas; 
•Kultūras nodaļas; 

•Izglītības iestādes –  
 Rugāju novada vidusskola; 

 Rugāju novada Eglaines pamatskola; 
 (RJIIC) Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrs; 
 (RJIIC) Lazdukalna Informācijas punkts; 

 Rugāju sporta centrs; 

•Rugāju bibliotēka; 
•Tikaiņu bibliotēka; 
•Lazdukalna bibliotēka; 

•Skujetnieku bibliotēka; 
•Bāriņtiesa; 

•Sociālais dienests; 

•Pašvaldības policija; 
•Būvvalde; 

•Lazdukalna feldšeru veselības punkts; 
•Skujetnieku feldšeru veselības punkts;  
•Zobārstniecības kabinets; 

•Sociālās aprūpes centrs “Rugāji” 
•Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs; 

•Rugāju novada muzejs; 
•Rugāju novada tautas nams; 

•Lazdukalna pagasta saieta nams. 
 

1.3. Personāls 

 

Lauku pašvaldībām salīdzinājumā ar pilsētas piemīt zināma priekšrocība, jo lauku 

pašvaldība sastāv no nelielas teritoriālās vienības un tajā noteiktā cilvēku skaita. Tas nozīmē, ka 

cilvēki viens otru vairāk pazīst, tādējādi ir daudz vieglāk veikt dažādus nepieciešamos rīcības 

pasākumus, jo jau iepriekš var paredzēt to, kāds būs to rezultāts. Ir vieglāk deleģēt pienākumu 

izpildi, jo cilvēki zina cits citu stiprās un vājās puses, kā arī priekšrocības un atbildības sajūtu. 
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2016. gadā darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku nodibinātas ar 6 darbiniekiem: 

- izveidota 1 jauna amata vienība – zobu higiēnists; 

- 5 brīvas amata vakances (Saimnieciskās nodaļas vadītājs, automobiļa vadītājs, 

sekretāre, projekta vadītājs, strādnieks). 

Sociālās aprūpes centrā “Rugāji”: 

- Pamatojoties uz 26.11.2015. domes sēdes lēmuma Nr. 190 (protokols Nr.15, 1.§) ar 

2016. gada 1. janvāri: 

likvidēta 1 amata vienība – aprūpētājs; 

izveidota amata vienība – apkopējs, pieņemti darbā 2 darbinieki, nosakot 0,75 amata 

likmi darbiniekam; 

izveidota 1 amata vienība – sociālais aprūpētājs. 

- Pamatojoties uz 15.09.2016. domes sēdes lēmumu Nr. 171 (protokols Nr.12, 20.§), ar 

2016. gada 1. oktobri: 

 izveidota amata vienība – pavāra palīgs, pieņemti 2 darbinieki, nosakot 0,75 amata likmi 

darbiniekam. 

 2016. gadā 1 darbinieks pieņemts uz noteiktu laiku (strādnieks). 

Uz Rugāju novada pašvaldības iestāžu darbinieku prombūtnes laiku (ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma un slimības laiku) 2016. gadā pieņemtas 11 personas. 

 Kopā 2016. gadā Rugāju novada domes administrācijā, pašvaldības iestādēs (Sociālās 

aprūpes centrs “Rugāji”, Zobārstniecības kabinets) pieņemti 22 darbinieki un atbrīvoti 17 

darbinieki. 

Skolēnu vasaras brīvlaikā darbā 2016. gadā pieņemti 20 jaunieši. 
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2. Finanšu resursi 
  

 Rugāju novada pašvaldības budžets ir domes apstiprināts ienākumu un izdevumu plāns 

saimnieciskajam gadam. Pašvaldības budžets atspoguļo: 

• pašvaldības rīcībā esošo finanšu sadalījumu; 

• pašvaldības administratīvo struktūru; 

• pašvaldības prioritātes, mērķus un uzdevumus.  

Budžets tiek plānots, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi un kvalitatīvu 

pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, kā arī novirzītu finanšu līdzekļus dažādu 

projektu realizēšanai. Pašvaldība savu budžetu izstrādā, apstiprina un izpilda, ievērojot Latvijas 

Republikas likumus un Ministru kabineta noteikumus. Pašvaldības budžets sastāv no 

pamatbudžeta un speciālā budžeta:  

• pamatbudžets ir galvenā budžeta sastāvdaļa, kas ietver visus pašvaldības ieņēmumus vispārējo 

izdevumu segšanai; 

• speciālais budžets ietver apropriācijas īpašiem mērķiem un dāvinājumiem, ziedojumiem. 

 

2.1. 2016. gada budžeta izpilde 

 

      2.2. Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
  

Pamatbudžeta 

ieņēmumu veidi 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 

2016./2015. gads 2017.gada 
plāns EUR % 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 561 790 594 747 598 176 604 764 6 588 10.11  684 978 

Īpašuma nodokļi 136 249 156 403 159 580 159 483 -97 -9.99  171 636 

Valsts nodevas 1 646 1 760 2 084 2 351 267 11.28 2 200  

Pašvaldības nodevas 309 508 154 454 300 29.48 350  
Naudas sodi un 

sankcijas 7 839 9 076 166 60 -106 -3.61 100  

Nenodokļu ieņēmumi 3 682 4 101 629 898 269 14.28 0  
Ieņēmumu no 

pašvaldības īpašuma 

atsavināšanas 4 455 16 736 32 287 21580 -53 598 -6.68 32 000  

Maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 192 745 119 702 117 160 146 896 29 736 12.54 139154  
Valsts budžeta 

transferti 1 452 207 1 590 577 1 321 974 1 384 393 62 419 10.47 1 332 327  
Pašvaldības budžeta 

transferti 15 730 16 243 24 750 35 821 11 071 14.47 38 000  
Naudas līdzekļu 

atlikums uz gada 

sākumu 106 287 41 252 18 497 33 386 14 889 18.05 6 357  

Saņemtie aizņēmumi 986 883 264 325 40 790 151 312 110 522 37.1   
Kopējie budžeta 

līdzekli 3 469 822 2 815 430 2 316 247 2 541 398 225 151 10.97 2 463 102  
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Rugāju novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi EUR 2 356 700, 

aizņēmumi no Valsts kase EUR 151 312 un atlikums gada sākumā EUR 61 138. 2016. gadā 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielinājies par 10.11%  no kopējiem budžeta ieņēmumiem. 

Samazinājies īpašuma nodoklis par 9.99% . Kopējie budžeta ieņēmumi palielinājušies par 

10.97%. 

 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā redzams, ka 59% no kopējā budžeta veido valsts 

budžeta transferti, 26% iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 7% īpašuma nodokļi, 6% maksas 

pakalpojumi un 2% pārējie ieņēmumi. 
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Attēlā redzamas ieņēmumu izmaiņas laika periodā 2013.-2016. gads. Katru gadu 

palielinājums vērojams iedzīvotāju ienākuma nodoklim un īpašuma nodoklim. Valsts budžeta 

transfertu svārstībās ietekme realizēto projektu izmaksām. 
 

2.3. Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 

Pamatbudžeta 

izdevumu veidi 2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 
2016./2015. gads 2017.gada 

plāns EUR % 
Vispārējie valdības 

dienesti 234 552 250 416 241 816 238 402 -3 414 -9.86 249 443 
Sabiedriskā kārtība un 

drošība 19 175 21 011 19 462 21 156 1 694 10.87 22 189 

Ekonomiskā darbība 94 908 70 903 62 642 70 286 7 644 11.22 65 626 

Vides aizsardzība 15 023 13 390 14 530 11 583 -2 947 -7.97 61 495 
Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 277 567 225 446 250 844 232 607 -18 237 -9.27 256 371 

Veselība 20 016 17 461 17 738 21 645 3 907 12.20 34 305 

Atpūta, kultūra, reliģija 172 377 215 958 219 512 189 655 -29 857 -8.64 239 680 

Izglītība 2 067 613 1 200 125 1 117 684 1 318 370 200 686 11.80 1 065 299 

Sociālā aizsardzība 352 608 367 708 252 102 279 139 27 037 11.07 304 477 

Aizņēmumu atmaksa 174 732 414 515 86 531 97 417 10 886 11.26 161 611 
Kopējie budžeta 

izdevumi 3 428 571 2 796 933 228 2861 2 480 260 197 399 10.86 2 460 496 
 

Pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā  EUR 2 480 260. Kopējie izdevumi 2016. gadā 

palielinājušies par 10.86%. Vispārējie valdības dienesti -9.86%, sabiedriskā kārtība un drošība 

10.87%, ekonomiskā darbība 11.22%, vides aizsardzība -7.97%, teritoriju un mājokļu 
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apsaimniekošana -9.27%, veselība 12.20%, kultūra -8.64%, izglītība 11.80%, sociālā aizsardzība 

11.07%, aizņēmuma atmaksa 11.26%.     

 

 

 

Laika periodā 2013.-2016.gads palielinājusies atlīdzība.2013.gadā tika veikti lieli 

kapitālieguldījumi. Precēm un pakalpojumiem, transfertiem, aizņēmumiem nav vērojamas 

būtiskas izmaiņas. 
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2.4. Speciālā budžeta rādītāji 

 

 

Rādītāji 
Izpilde  

2016.gadā 
euro 

Plāns  
2017.gadam  

euro 
Ieņēmumi   

Autoceļu fonds 133 987 133 987 
Dabas resursu nodoklis 3 437 3 435 
Pārējie ieņēmumi   

Kopā pārskata gadā 137 424 137 422 
Izdevumi   

Autoceļu fonds 124 804 186 290 
Dabas resursu nodoklis 2 937 5 193 
Kopā pārskata gadā 127 741 191 483 
Aizņēmumu atmaksa 14 251 0 
Atlikums gada sākumā  58 629 54 061 
Atlikums gada beigās 54 061 0 

 

Plānotie ieņēmumi 2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu iepriekšējā gada līmenī. 

Plānotie izdevumi lielāki par EUR 63 742. 

2.5. Kopsavilkuma bilance 

 

 

Rādītāji 

Uz 2016.gada 

beigām 

euro 

Uz 2016.gada 

sākumu 

euro 

Aktīvi   

Ilgtermiņa ieguldījumi 7 438 053       7 532 550 

Nemateriālie ieguldījumi 6 287 10 308 

Pamatlīdzekļi 7 304 349 7 394 825 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 127 417 127 417 

Apgrozāmie līdzekļi 376 829 280 835 

Krājumi 67 035 53 065 

Debitori 184 057 126 899 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem 

un projektiem 

 

9 306 

 

8 856 

Naudas līdzekļi 116 431 92 015 

Kopā 7 814 882 7 813 385 

Pasīvi   

Pašu kapitāls 5 280 746 5 498 648 

Rezerves 14 239 14 239 

Budžetu izpildes rezultāti 5 266 507 5 484 409 

Kreditori 2 534 136 2 314 737 

Ilgtermiņa saistības 1 935 767 1 921 286 

Īstermiņa saistības 598 369 393 451 

Kopā 7 814 882 7 813 385 

 
2016. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir EUR 7 814 882.  Salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par EUR 1 497. Pārskata gada 
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budžeta izpildes rezultāts salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājies par EUR 21 7902. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājušies par EUR 219 399. Īstermiņa 

saistību pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājums EUR 11 964 skaidrojam ar 

nesaņemto nekustamā īpašuma nodokli, kura rezultātā uzkrājās saistības. 
 

2.6. Saistību un garantiju apjoms  

Pašvaldības saistības 2016. gada sākumu sastāda EUR 2 314 737  un gada beigās 

EUR 2 534 136. Gada beigās salīdzinājumā ar sākumu saistības palielinājušās par EUR 219 399 

tajā skaitā ilgtermiņa saistības palielinājušās par EUR 14 481 un īstermiņa saistības 

EUR 204 918. 2016. gada aizņēmums EUR 151 312 “Rugāju novada vidusskolas 2. kārtas 

būvniecības darbi”.  

Pašvaldības kapitāla vērtība 

Rugāju novada domei pieder sekojošas kapitāldaļas: 

1. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”-110 332 EUR 

2. SIA “Balvu Autotransports”-16 801 EUR 

3. SIA “ZAAO”-284 EUR 

Salīdzinājumā ar 2015. gadu 2016. gadā izmaiņas nav notikušas. 

 

Saņemti ziedojumi EUR 500 no Veronikas fonda Eglaines skolai mācību līdzekļu iegādei 

un EUR 12 no fiziskas personas kapsētas labiekārtošanai. 
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3.Teritorijas attīstības plāna ieviešana 
 

3.1. Pašvaldības īstenotie projekti 2016. gadā 

 

2016. gadā Rugāju novada domei ir īstenoti projekti, kā arī iesniegti projekti, kuru 

īstenošana būs turpmākajos gados. 
Īstenots projekts “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rugāju novada 

pašvaldības izglītības iestādēs”, kopējās izmaksas EUR 7 702,14, t.sk. Izglītības un zinātnes 

ministrijas finansējums EUR 3 496,77 un pašvaldības finansējums EUR 4 484,52. 
Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centrs  īstenoja projektu “Laiks nākt ar jaunām 

idejām”, kura ietvaros tika pilnveidota Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centra darbība, 

iegādāts aprīkojums un īstenoti pasākumi un radošās nodarbības bērniem un jauniešiem. Kopējās 

projekta izmaksas EUR 3 499,98, t.sk. Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums 

EUR 3 435,63 un pašvaldības finansējums EUR 64,35. 

2016. gada 1. septembrī uzsākta projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas 

pētnieku sevī” īstenošana sadarbībā ar Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas pašvaldībām. 

Vadošais partneris – Rugāju novada dome. Projekta ietvaros tiks īstenoti vides apziņu veidojoši 

pasākumi, izdots dabas ceļvedis, kas apkopo un izceļ Ziemeļlatgales piecu novadu dabas vērtības 

un objektus un uzstādīti pieci vides instalācijas objekti.  Projekts jāīsteno līdz 2017. gada 

beigām. Kopējās projekta izmaksas EUR 60 824,68, t.sk. Latvijas Vides aizsardzības fonda 

finansējums EUR 52 395, pašvaldību finansējums EUR  8429.  

Uzsākta projekta “PROTI UN DARI!” īstenošana. Projekta 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 kopējais finansējums ir 

EUR 15 642, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 

2018. gada decembrim. 
Sagatavots un iesniegts projekts “Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās 

apkārtnes labiekārtošana” LEADER projektu konkursa 1.kārtā. Projekta īstenošana notiks 

2017. gadā. Kopējās izmaksas EUR 62 889,74, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds 

lauku attīstībai) finansējums EUR 45 000, pašvaldības finansējums EUR 17 889,74. 

Sagatavots un iesniegts projekts “Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 

Lazdukalna saieta namā” LEADER projektu konkursa 1. kārtā. Projekts guvis atbalstu un tiks 

realizēts 2017. gadā. Projekta kopējās izmaksas EUR 19 964,40, t.sk. ELFLA finansējums 

EUR 14 849,55, pašvaldības finansējums EUR 5 114,85. 

Sagatavots un iesniegts projekts “Darām paši savam priekam” LEADER projektu 

konkursa 1. kārtā. Projekts guvis atbalstu un tiks realizēts 2017. gadā. Projekta ietvaros tiks 

veikta Skujetnieku ciema labiekārtošana – rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveidošana. Projekta 

kopējās izmaksas EUR 17 542,98, t.sk. ELFLA finansējums EUR 13 048,50, pašvaldības 

finansējums EUR 4494,48. 

Sagatavots un iesniegts projekts “Interaktīvas prezentācijas “Komponisti Rugāju 

novadā” izveidošana” LEADER projektu konkursa 1. kārtā. Projekts guvis atbalstu un uzsākta 

tā realizācija. Kopējās projekta izmaksas EUR 2 363,09, t.sk. ELFLA finansējums 

EUR 2 126,78,  pašvaldības finansējums EUR 236,31. 
Sagatavots un iesniegts projekts “Tautas dziesma un tautu tērps kopā roku rokā 30 

../../User/Desktop/publiskais_parskats_2015%20(2).doc#_Toc454870844
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gadus” LEADER projektu konkursa 1. kārtā. Projekts guvis atbalstu un tiks realizēts 2017. gadā. 

Projekta ietvaros tiks iegādāti jauni tērpi Benislavas etnogrāfiskajam ansamblim. Kopējās 

projekta izmaksas EUR 4 836,49, t.sk. ELFLA finansējums EUR 3597,39, pašvaldības 

finansējums EUR 1239,10. 
Sagatavots un iesniegts projekts “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un 

sportiskam cilvēkam Rugāju novadā!” LEADER projektu konkursa 1. kārtā. Projekts saņēmis 

pozitīvu vērtējumu, taču neguva finansiālu atbalstu, jo nepietiek finansējuma attiecīgajā 

pasākumā. Kopējās projekta  izmaksas EUR 14 725,70, t.sk. ELFLA finansējums EUR 10 953, 

pašvaldības finansējums EUR 3772,70. 
Sagatavots un iesniegts projekts “DZĪVO VESELS! - veselīga dzīvesveida un 

profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” Eiropas Sociāla fonda 

atbalstītajā 9.2.4.2.  pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei”. Projekts tiks īstenots 2017.-2019. gadā. Kopējās projekta izmaksas EUR  30 709,00,  

t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums EUR 26 102,55, valsts budžeta finansējums 

EUR 4 606,35. 
2016. gada 20. decembrī Viļņā (Lietuvā) tika iesniegts pārrobežu sadarbības projekta 

pieteikums “Sociālās iekļaušanās veicināšana, ieviešot sociālo pakalpojumu inovācijas - 

Zaļo ceļu un sociālo pakalpojumu sinerģiju” Latvijas - Lietuva - Baltkrievija pārrobežu 

sadarbības programma 2014.-2020. gadam. Vadošais partneris - Rugāju novada dome, 

sadarbības partneri Baltkrievijā - Baltkrievijas lauku un eko tūrisma biedrība “Atpūta laukos” un 

valsts iestāde “Voložinas teritorijas sociālo pakalpojumu centrs”. Projekta kopējās izmaksas 

EUR 494 658,96, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 445 193,06, Rugāju novada domes 

16 536,95, valsts budžeta finansējums EUR 16 563,95 un Baltkrievijas partneru finansējums 

EUR 16 392.  Kā viens no galvenajiem pasākumiem projektā - ēkas Kurmenes ielā 44 pārbūve 

par sociālo pakalpojumu centru un apkārtnes labiekārtošana. Projekta izvērtēšanas rezultāti būs 

zināmi 2017. gada otrajā pusē. 

Uzsākta dokumentācijas sagatavošana iepirkuma izsludināšanai tehnisko projektu 

izstrādei, lai varētu pretendēt uz Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” finansējumu projektiem 

pašvaldības grants ceļu pārbūvei.  No programmas pieejamais finansējums pašvaldības grants 

ceļu pārbūvei EUR 630 000. Projekta realizācija paredzēta – līdz 2019. gadam. Šobrīd notiek 

minēto projektu ietvaros  pārbūvei izvēlēto ceļu mērniecības darbi. Saskaņā ar veikto iepirkumu, 

lētāko cenu piedāvāja SIA “METRUM” - EUR 9 577,04 (t.sk. PVN EUR 1 662,13). 
Rugāju novada dome iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 

“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 

atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas 

“Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai 

reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros 

projekta idejas konceptu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība Lazdukalna pagastā”, plānotais kopējais finansējums EUR 1 567 750,00 t.sk. ERAF 

finansējums EUR 1 105 000,00 līdzekļus bija plānots valsts vietējā autoceļa V463 Pāliņi – 

Gailīši paredzētās infrastruktūras attīstīšanai 13 km garumā. Projekta idejas konceptu 

“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Rugāju pagastā”, 

plānotais kopējais finansējums EUR 500 000,00 t.sk. ERAF finansējums EUR 354 928,00 

līdzekļus bija plānots ieguldīt divos nekustamajos īpašumos infrastruktūras sakārtošanai. Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbalstīja abus ideju konceptus, taču 1.kārtā 

piešķirtā nepietiekamā finansējuma dēļ netika atbalstītas šīs projektu idejas. 

Uzsākta dokumentācijas sagatavošana iepirkuma izsludināšanai tehnisko projektu 

izstrādei, lai varētu pretendēt uz 5.6.2. SAM “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot 

degradētas teritorijas teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
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programmām”. Projekti būs vērsti uz degradēto teritoriju sakārtošanu, ceļu infrastruktūras 

izbūvi, lai teritorijas varētu piedāvāt uzņēmējiem. Finansējums Rugāju novada pašvaldībai būs 

pieejams no Eiropas Reģionālā un attīstības fonda finansējums, t.i.  EUR 783 965,60 un valsts 

budžeta EUR 27 669,37, kā arī jāparedz pašvaldības finansējums EUR 110 677,50. 
Rugāju novada dome sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru  8.3.5. SAM 

“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”  ietvaros, projekta īstenošanas periodā 2016.- 2020.gadā piedalīsies šī projekta 

aktivitātēs – saņemot atlīdzību pedagogu karjeras konsultantam un karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu īstenošanai. 
Rugāju novada dome sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru piedalīsies  8.4.1. 

SAM “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu 

darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo 

konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu” projektā. Projekta īstenošanas periods 

2016.- 2020.gadā. 

Rugāju novada dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par 

sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā 

ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus. 
Rugāju novada dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

piešķirto valsts budžeta dotāciju 2016. gadam Valsts un pašvaldību vienoto klientu 

apkalpošanas centru uzturēšanai (VPVKAC). Klientu centri tika izveidoti 2015. gadā Rugājos 

un Benislavā. Kopējais valsts budžeta dotācijas finansējums par centru uzturēšanu bija 

EUR 6 900,00. 

3.2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Rugāju novada domes 2013. gada 19. decembra sēdē (Protokols Nr.16, 23 §) tika 

apstiprināta Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Stratēģijas izstrāde 

notika paralēli Rugāju novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam izstrādei, tādējādi 

novada pašvaldība jau ir noteikusi īstermiņa mērķus un prioritātes, vīziju un uzdevumus 7 gadu 

periodam. (Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju skatīt novada mājaslapā). 

 

TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

APDZĪVOJUMS UN PAKALPOJUMU CENTRI 

Latgalei raksturīgais tradicionālais apdzīvojums (lauku ciemi un viensētas, viensētu 

grupas) ir latgalisko vērtību un lauku dzīvesveida pamats. Ciemi būs kā papildus centri ar 

ierobežotu funkciju skaitu un apkārtējo lauku teritoriju atbalsta punkti. Tur tiks koncentrētas arī 

ekonomikās aktivitātes un dažādi pakalpojumi. Jārod risinājumi, lai šo apdzīvoto vietu 

iedzīvotājiem būtu nodrošināta pieeja pamata izglītībai, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, 

lai būtu iespējas saņemt vismaz minimālo ikdienas pakalpojumu un preču klāstu, kā arī tiktu 

nodrošinātas satiksmes iespējas līdz tuvākajam lielajam centram. Viensētu un to grupu 

pastāvēšana atbalstīta, lai tiktu saglabāts tradicionālais lauku apdzīvojuma veids, veicināta 

vienmērīga lauku apdzīvotība, saglabāta kultūrainava un tradīcijas. Viensētu loma palielināsies, 

attīstoties lauku tūrismam, tāpat arī to izmantošana par brīvdienu un vasaras mājokli 

pilsētniekiem. 

TRANSPORTA KORIDORI UN INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

Svarīgs novada attīstības priekšnoteikums ir iekšējās un ārējās sasniedzamības 

nodrošināšana. Rugāju novadā apdzīvoto vietu sasniedzamības nodrošināšanai galvenā loma ir 

autoceļiem. Esošais autoceļu tīkls ir pietiekami attīstīts un funkcionāls visu attīstības centru 

http://rugaji.lv/doc/strategija/rugaju%20novada%20IA%20strategija_final.pdf
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sasniegšanai, taču radikāli jāpaaugstina to kapacitāte un kvalitāte, rekonstruējot atsevišķus 

posmus, uzlabojot segumus.  

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU KOMPLEKSI 

TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

Tūrisma attīstības teritorijās par prioritāti uzskatāma ar tūrismu un rekreāciju saistītās 

darbības un infrastruktūras attīstība, kā arī tūrisma resursu – dabas vides, ainavu, 

kultūrvēsturiskās vides un pieminekļu saglabāšana un aizsardzība. 

MEŽSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

Prioritāte ir mežsaimnieciska izmantošana - mežizstrāde un ar kokapstrādi saistītas 

ražotnes - koksnes pārstrāde, mēbeļu un galdniecības izstrādājumu, būvkonstrukciju ražošana 

u.c., īpaši veicinot ražošanas uzņēmumu veidošanos ar koksnes bezatkritumu izstrādes u.c. 

inovatīvām tehnoloģijām, kokapstrādes gala produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanu. 

LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

Par prioritāti uzskatāma visa veida lauksaimnieciskā darbība - augkopība, dārzeņkopība, 

augļu un ogu audzēšana, lopkopība, lauksaimniecības produktu pārstrāde u.c. Lauksaimnieciskās 

ražošanas attīstība jāorientē uz augstas kvalitātes galaprodukcijas ieguvi. Iespēju robežās 

ražošana jākoncentrē specializētās un tehnoloģiski modernās vienībās ar minimālu ietekmi uz 

apkārtējo vidi un ainavu. 

RAŽOŠANAS UN DERĪGO IZRAKTEŅU IZSTRĀDES TERITORIJAS 

Prioritāte ir rūpnieciska derīgo izrakteņu ieguve, pārstrāde un būvmateriālu ražošana, kā 

arī cita veida ražošana, kas saistīta ar derīgo izrakteņu ieguvi, īpaši atbalstot videi draudzīgu 

tehnoloģiju ieviešanu un produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu. 

IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA 

Lai novērtētu Rugāju novada ilgtspējīgas stratēģijas izvirzītā nākotnes redzējuma 

īstenošanu, tika izstrādāta uzraudzības sistēma.  
Uzraudzības sistēmu veido:  

 uzraudzības rādītāju datu bāze (teritorijas attīstības rādītāji) jeb stratēģisko mērķu 

sasniegšanas progresa novērtējums; 
 Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, kura veic ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas uzraudzību. 
 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 

I Sabiedrības iesaiste 

Uzsākot Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam izstrādes 

procesu, noteikts Sabiedrības līdzdalības plāns. Paziņojums par Sabiedrības līdzdalību publicēts 

pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”. 

Galvenā prioritāte īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir dabas aizsardzība un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Ņemot vērā šo teritoriju īpašo jūtīgumu, jāsaglabā 

līdzsvars starp moderno attīstību un vides aizsardzību, nosakot līdzsvarotas attiecības starp 

tradicionālajiem iedzīvotāju nodarbes veidiem un dabas aizsardzības interesēm. 

Rugāju novada teritorija atrodas daļa no dabas lieguma “Lubānas mitrāja” un dabas liegums 

“Pokratas ezers”. 

http://www.rugaji.lv/
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3.3. Attīstības programma 
 

2013. gada 19. augusta domes sēdē tika pieņemts lēmums par Rugāju novada attīstības 

programmas 2013.-2019. gadam apstiprināšanu. Izstrādājot Attīstības programmu, ir ņemti vērā 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam, Nacionālais attīstības plāns, Latgales 

plānošanas reģiona spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, pārskati Reģionu 

attīstība Latvijā, Gulbenes, Balvu un Lubānas novadu plānošanas dokumenti, Rugāju novada 

teritorijas plānojums, Rugāju novada vidusskolas attīstības programma, Ziņojums par Rugāju 

novada investīciju vides izpētes rezultātiem un Nākotnes pilsētas spēles rezultāti (Attīstības 

programmu skatīt novada mājas lapā). 

Novads ir bagāts ar dabas resursiem, tādiem kā meži, purvi, lauksaimniecības zemes. Lai 

sekmētu ekonomisko izaugsmi novadā, būtu vairāk jāattīsta infrastruktūra, jārada izdevīgi 

nosacījumi jaunu uzņēmumu piesaistīšanai, kā arī jāturpina attīstīt un atbalstīt esošās nozares: 

lauksaimniecība un mežsaimniecība. Šobrīd novada teritorijā, nelielos apjomos pārstrādājot 

kokmateriālu, darbojas četras kokzāģētavas. Tradicionālās lauksaimniecības nozares ir piena, 

gaļas lopkopība un graudkopība.  

Izvērtējot novada esošo infrastruktūru, dabas resursus, nākotnē Rugāju novadam būtu jāattīsta: 
 amatniecība, izkopjot un iemācoties padarīt par biznesa iespējām senos arodus un prasmes; 

 tūrisms, piedāvājot autentisku tūrisma produktu un kvalitatīvu pakalpojumu; 
 lauksaimniecības produkcijas ražošana ar pievienoto vērtību; 

 rūpniecība, pilnveidojot metālapstrādi, kokapstrādi; 
 enerģētiskā materiāla ražošana, ražojot kūdras briketes, malku, šķeldu u.c. 

Rugāju pašvaldība 2013. – 2015. gados ir īstenojusi pasākumus/aktivitātes atbilstoši 

Rugāju novada attīstības programmas 2013. – 2015. gadam Rīcības un investīciju plānam. 

2015. gada 17.decembra domes sēdē tika apstiprināts Rugāju novada attīstības programmas 

2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013. – 2015. gada rezultātiem.    

Rugāju novadā ir saimnieciski neskartāka vide, stabilāks ekosistēmu līdzsvars un zemāks 

vides piesārņojums, ko nosaka lielu pilsētu neesamību un samērā zemais iedzīvotāju blīvums, 

zemas intensitātes ekonomika ar nelielu uzņēmumu koncentrāciju. Tā ir galvenā priekšrocība 

ekoloģiski tīru pārtikas produktu ražošanā, radošā tūrisma un aktīvās atpūtas attīstības iespējām.  
Lai sekotu līdzi attīstības programmas ieviešanai un sasniegtu definētās prioritātes un 

novada vīziju tika izveidota Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības sistēma. 
 

3.4. Vides pārskats 

Rugāju novada domes 2013. gada 19. decembra sēdē (Protokols Nr.16, 23 §) tika 

apstiprināts Vides pārskats. Vides pārskatā analizēts esošais vides stāvoklis un ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas nozīme esošo vides problēmu risināšanā (Vides pārskatu skatīt novada 

mājaslapā). Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tika organizēta vienlaikus ar Rugāju novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 

2013. gada 26. augusta līdz 2013. gadam 4. oktobrim. 
Veicot analīzi, tika izvērtēts, kādas būs ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas tiešās 

un netiešās ietekmes uz vidi. Vairākas no ietekmēm ir neskaidras, jo pašreizējā plānošanas 

stadijā nav pieejama pietiekoši detalizēta informācija par konkrētiem investīciju projektiem un to 

realizācijas gaitu un apjomiem.  
Realizējot novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, sagaidāmas gan pozitīvas, gan 

negatīvas ietekmes uz vidi. 

Paredzams, ka īstenojot ar komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistītos 

projektus, ietekme uz vidi būs pozitīva. Realizējot ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas 

attīstības Rugāju ciemā II un III kārtu, tiks samazināts gruntsūdeņu piesārņojums. Veicot ēku 

http://rugaji.lv/doc/ATTP/attistiba/apstiprinata%20att%20prog/rugaju%20novada%20attistibas%20programma.pdf
http://rugaji.lv/doc/ATTP/attistiba/apstiprinata%20att%20prog/rugaju%20novada%20attistibas%20programma.pdf
http://rugaji.lv/doc/strategija/vides%20parskats_final.pdf


20 

   

renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tiks samazināta oglekļa dioksīda 

(CO2) emisija.  

Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju, sagaidāma 

diferencēta ietekme uz vidi, jo, palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārņojuma 

palielināšanās. Negatīva ietekmi uz bioloģisko daudzveidību var atstāt tāda ceļu infrastruktūras 

attīstība, kuras rezultātā tiek sadrumstalotas mežu un lauksaimniecības zemju platības, 

vienlaicīgi bojājot augsnes zemsedzi ar tur esošajiem biotopiem. Pirms šādu projektu realizācijas 

ir nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloģijas. 
Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, paredzētas tūrisma un rekreācijas aktivitātes un 

infrastruktūras attīstība, ņemot vērā vides aizsardzības prasības. Tūrisma un apmeklējumu 

pieaugums palielina kontaktu biežumu ar retajām un aizsargājamām sugām. Detalizēta ietekme 

uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību vērtējama pirms konkrētu 

darbību uzsākšanas.  

Veicot plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējumu, analizēta 

dokumenta stratēģiskā daļa – telpiskā attīstības perspektīva. Tā kā telpiskās attīstības 

perspektīvas detalitātes pakāpe ir ļoti zema, un tajā netiek paredzētas būtiski jauni teritorijas 

attīstības virzieni vai koncepcijas nav iespējams veikt detalizētu ietekmju uz vidi izvērtējumu. 
Ilgtspējīgas attīstītībās stratēģijas risinājumiem netiek piedāvāti alternatīvie varianti. 

Netiek paredzēts, ka, īstenojot plānošanas dokumentu, tiks negatīvi ietekmētas Natura 2000 

teritorijas, un tādēļ arī kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.  
Saistībā ar plānošanas dokumenta īstenošanu nav paredzamas pārrobežu ietekmes.  
Kopumā var secināt, ka Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 

īstenošana nav pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī ar novada 

teritorijas plānojumu, ja tiek ievēroti iepriekš aprakstītie risinājumi ietekmju uz vidi mazināšanai. 
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4. Iestāžu darbības rezultāti 
 

4.1. Izglītība 

 

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.  
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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, Rugāju novada 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 
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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” 
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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 EUR 5000 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. 

RUGĀJU NOVADA EGLAINES PAMATSKOLA 

 

Rugāju novada Eglaines pamatskola ir Rugāju 

novada domes dibināta vispārējās pamatizglītības 

iestāde. Rugāju novada Eglaines pamatskolas 

reģistrācijas apliecība Nr. 4212900422 izsniegta 

28.01.2013. Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 

8271 izsniegta 30.04.2014., nākamās akreditācijas 

termiņš 2020. gada 6.maijs. Skola dibināta 

1875. gadā, bet tagadējā skolas ēka uzcelta 

1977. gadā. 
 

 

 

2016./17. m. g. Rugāju novada Eglaines pamatskola mācās 69 skolēni no 1. līdz 9. klasei, kā arī 

25 pirmsskolas audzēkņi.   

 Skola realizē pamatizglītības programmu (kods - 21 0111 11), speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem  

(kods – 21 0158 11), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem  (kods – 21 0156 11), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods – 

21 0159 11),  

Speciālās pirmskolas izglītības programmu (kods – 01 0159 11)  un pirmskolas izglītības 

programmu (kods – 01011111). 

Aktivitātes: 

 Skolas vanadzēnu kopa piedalījās starpnovadu vanadzēnu 14. salidojumā 

Rēzeknes novada Makašānu amatu vidusskolā. Sadarbībā ar DVL Rēzeknes nodaļu, 

vanadzēnu komandas startēja rudens sporta spēlēs Viļānu vidusskolā un volejbola, 

dambretes sacensībās Kalnezeru katoļu pamatskolā, kā arī devās starpnovadu vanadzēnu 
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izzinošā ekskursijā pa Latgali. Skolas vanadzēnu kopa piedalījās starpnovadu vanadzēnu 

14. salidojumā Rēzeknes novada Makašānu amatu vidusskolā. 

 Sadarbībā ar LVM turpinājās dalība programmā “Izzini mežu”. Notika 

daudzveidīgi pasākumi – meža stādīšana talka, dabu izzinošas ekskursijas, mācību 

stundas dabā. “Mammadaba” programmā klases ieguva gan mācekļu, gan meistaru 

nosaukumus. 

 Skola turpina darboties arī Ekoskolu programmā 

 Pabeigta darbošanās starptautiskajā Ekoskolu projektā “Ēdam atbildīgi!”. 

Projekta ietvaros papildināts skolas ābeļdārzs ar 20 jaunām ābelītēm. 

 Dalība Ekoskolu apbalvošanas pasākumā Rīgā, Vasaras un ziemas 

forumos, Ekoskolu rīcības dienās.  Iegūts Latvijas Ekoskolas nosaukums. 

 Otro gadu notika sadarbība ar biedrību “LAPAS”. Kopā darbojoties, 

pagasta un novada līmenī tika organizēta kampaņa “Pasaules labāko ziņu diena”, 

novembrī iesaistījāmies biedrības organizētajā filmu mēnesī domātājiem “Ko sēsi, 

to pļausi ”, skatījāmies un apspriedām filmu   “Cilvēks bez ietekmes ”. 

 Ņemam dalību Ekoskolu bioloģiskās daudzveidības izglītības projektā 

sadarbībā ar Toyota “Lielās augu medības”. 

Šogad Rugāju novada Eglaines pamatskolā, jau trešo reizi notika pasākums uz kuru tiek 

aicināti bērni ar attīstības un mācību traucējumiem: “Kopā roku rokā”.  

Vēl skolā notika tradicionālie pasākumi: 

Lieldienas, Popiela, Izteiksmīgas runas konkurss, Meteņdiena, ģimeņu sporta diena, 

pēdējais zvans, “RnEp Cālis 2017”, lekcija “Suņu terapija”, valodu nedēļa, “Lasītprieks”, RnEp 

2. salidojums, 40 gadu jubileja skolas ēkai. 

RUGĀJU JAUNIEŠU – INICIATĪVU INTEREŠU CENTRS 

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. 

Centrs dibināts 2008. gada 27. augustā pēc ES struktūrfondu atbalstītā projekta “Jauniešu 

centra izveide” īstenošanas. Ar 2017. gada 8. decembri, atrodamies jaunās, izremontētās telpās – 

Kurmenes iela 87, Rugājos. Pateicoties pašvaldības iniciatīvai un materiālajam atbalstam, esam 

ieguvuši plašas un gaišas telpas, kur atrodas spēļu telpa - pieejams biljards, teniss, novuss. 

Konferenču zāle, kur var rīkot diskusijas, seminārus, konferences. Ir pieejami datori, galda 

spēles. Šie pasākumi ir bezmaksas. Vadītājas kabinets kļuvis par patīkamu pulcēšanās vietu 

jauniešu domu grupām. Jauninājums – pulciņi: netradicionālā vingrošana, kā arī ģitāristu pulciņš, 

par kuru maksāja paši dalībnieki. Palēnām tiek piesaistīts jauniešu brīvprātīgais darbs. Šajā laika 

posmā 5 jaunieši aktīvi piedalījās, ieinteresējot sabiedrotos. 

Ne mazāk svarīgs – skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Rugāju novadā, 

kas nodrošināja 20 skolēnus ar atalgotu darbu katras divas nedēļas šīs vasaras mēnešos.  

Ik dienu centru apmeklē bērni un jaunieši vecumā no 13 līdz 25 (30) gadiem, vidēji dienā 

20-25.  

Pieaugot Centra apmeklētībai, aug jauniešu interese par aktivitāšu daudzveidību, kurām 

vajadzīgs atbilstošs personāls, ko pašvaldība nevar nodrošināt tikai ar saviem līdzekļiem. 

Tādejādi tiek meklēti risinājumi piesaistīt valsts līdzekļus. Daudzveidojot aktivitātes,  jauniešiem 

radīsies lielāka iespēja piedalīties pašiem un iesaistīt īpaši atbalstāmās jaunatnes grupas, kas 

noteiktas Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009-2018.gads.  

Savu iespēju robežās, Pašvaldība turpina paplašināt un uzlabot Centra pakalpojumu 

klāstu, piedāvājot jauniešiem kvalitatīvas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
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labvēlīgākus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai un arī iespējamu piekļuvi 

jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai. 

Pašvaldība sedz izdevumus komunālajā saimniecībā, kā arī algo Centra vadītāju, 

koordinatoru un apkopējas. 

2016. gadā Jauniešu centru apmeklējuši un reģistrējušies 475 jaunieši, galvenokārt, 

vecumposmā no 11-18 gadiem. Jauniešu centrā ikviens pagasta jaunietis var īstenot savas idejas, 

organizējot dažādus pasākumus, konkursus, akcijas u.c. aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu 

prasmju apgūšanai un iespēju sniegšanai gan sev, gan citiem novada iedzīvotājiem, kā arī iegūt 

jaunus draugus un kontaktus; atrast domubiedrus un kopā lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

RUGĀJU INICIATĪVU INTEREŠU CENTRA AKTIVITĀTES SKUJETNIEKU CIEMĀ 

1. Radošo stāstu konkurss un darbu izstāde “Baltais prieks”/kompozīcijas/ -25.- 29. janvāris.  

2. Saruna “Rugāju novada vēsture 100 gadu garumā” -19. februāris.  

3. Spēļu pēcpusdiena “Jautrais aprīlis”- 22. aprīlis.  

4. Pēcpusdiena “Lieldienu raibumi”-/krāsosim, līmēsim, zīmēsim, ripināsim, izveidosim/ - 

25.03.  

5. Spēļu un radošo aktivitāšu  dienas - 1 x nedēļā.  

6. Viktorīna “Zini vai mini” par Rugāju novadu - 12.09.-17.10.  

7. Fotoizstāde “Rudens lapu virpulī” - 18.oktobrī.  

8. Radošās nodarbības un ražas izstāde “No Miķeļiem līdz Mārtiņiem” - 27.09.-11.11.  

9. Tematiska pēcpusdiena “Mārtiņš bija labs vīriņš” - /mīklu minēšana, ticējumu lasīšana, 

dažādas spēles u.c./ -11.11.  

10.  Radošā nedēļa “Mana gaismiņa Latvijai” /noformējumu gatavošana, burciņu un sveču 

apgleznošana, lentīšu gatavošana./ - 14.11.-18.11.  

11. Erudīcijas pasākums un izstāde “Savu zemi mīlot”/tikšanās ar ievērojamiem ļaudīm, jauniešu 

darbu izstāde, bērnu zīmējumi / - 17.11.  

12. Dāvanu darbnīca “Veidosim Ziemassvētku dāvanas” un labdarības akcija “No sirds uz sirdi” 

- 19.12.-23.12.  

13. Informatīvie semināri un diskusijas - 1 x ceturksnī.  

14. Fotoizstādes “Gadalaiku mirkļi” - 1 x ceturksnī.  

15.  Uzrakstīts projekts “Darām paši savam priekam”/rotaļu laukuma izveide/ - maijā.  

16. Latvijas simtgadei veltīts ideju konkurss “100 idejas Rugāju novadam” - visu gadu.  

Citi paveiktie darbi un aktivitātes  

Galda spēļu turnīri, prāta spēles, darbs ar datoru, interešu grupu sanāksmes un radošas 

aktivitātes, konsultācijas, individuālas sarunas, dalība projektos, publikācijas novada avīzē 

“Kurmenīte” un laikrakstā “Vaduguns”, sportiskas nodarbības un spēles brīvā dabā. 

 

RUGĀJU SPORTA CENTRS 

1. Rugāju sporta centra darbības mērķis – veidot un attīstīt izglītības vidi, organizējot un īstenojot 

izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – 

veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam 

dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanas procesā. 

2. Sporta centra darbības pamatuzdevumi: 

 sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas. 

 koordinēt un organizēt treneru, sporta skolotāju, sporta dzīves un sporta klubu vadītāju un 

tiesnešu tālākizglītību, veikt metodisko un izglītojošo darbu. 
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 veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi. 

nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamatzināšanas un prasmes. 

 nodrošināt jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas. 

 popularizēt sportu kā veselīga dzīvesveida, lietderīga brīvā laika izmantošanas un atpūtas 

veidu. 

 racionāli izmantot sporta izglītībai iedalītos finanšu līdzekļus, kā arī materiālos, personāla 

un informācijas resursus. 

 sadarboties ar audzēkņu vecākiem/ aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta 

izglītības ieguvi visiem sporta centra audzēkņiem. 

3. Izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas (IP) 

N.p.k. IP kods IP nosaukums Licences Nr. 

 

1. 20V 813 00 Vieglatlētika P-2353 

2. 30V 813 00 Vieglatlētika P-2354 

3. 30V 813 00 Basketbols P-7632 

4. 20V  813 00 Basketbols P-2351 

4. Sporta centrs īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu: 

1.posms-mācību - treniņu posms (1.-7. mācību gads) 

2.posms – sporta pilnveidošanas posms (1.-3.mācību gads) 

5. Izglītības iestādē darbojas Interešu izglītības grupa svarbumbu celšanā. 

6. Rugāju sporta centrā mācību programmu grupās un interešu izglītības grupās kopā mācās 90  

audzēkņi. Sporta centrā strādā 4 treneri. 

 

Sporta zāle 

7. Rugāju sporta centra sporta zāle tika atklāta 2006. gada 24. februārī. Tajā ir standarta izmēra: 

 basketbola laukums 
 volejbola laukums 
 trenažieru zāle 

 galda spēļu sektors 
 tribīnes ar 150 sēdvietām 

 100 stāvvietas balkonā 
 ģērbtuves 

 dušas 
 WC  

Sporta zālē ir iespēja nodarboties ar sportu visu vecuma grupu sportot gribētājiem. Zāle darbojas 

katru darbdienu no plkst.800 – 2100.  

 

Sporta zāli izmanto: 

 Rugāju novada vidusskola – notiek sporta stundas, sporta pulciņi, dažādi ārpusstundu 

sporta pasākumi, 
 Rugāju sporta centrs – īsteno Profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā 

un vieglatlētikā, darbojas Interešu izglītības grupa svarbumbu celšanā. 
 Rugāju novada iedzīvotāji – aktīvai atpūtai brīvajā laikā- spēlējot basketbolu, volejbolu, 

nodarbojoties trenažieru zālē. Ārpus Rugāju novada dzīvojošām personām, kā arī 

organizācijām ir iespēja izīrēt sporta zāli sporta sacensībām, treniņnodarbībām, sporta un 

atpūtas nometnēm. 
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Stadions 

8. Stadions atklāts 2013. gada 27. septembrī. Stadions ir viens no modernākajiem šāda veida 

objektiem Latvijā, un tas nodrošina kvalitatīvu sporta bāzi Rugāju novada un reģiona 

iedzīvotājiem.  

Stadionā atrodas: 

 Futbola laukums 100 x 65m, aprīkots ar mākslīgā zālāja segumu, 

 Basketbola laukums ar sintētisko segumu, 

 Volejbola laukums ar sintētisko segumu, 

 Tenisa laukums ar sintētisko segumu, 

 Vieglatlētikas sektori:  

 četriem 400 m celiņiem, 110 m skrējiena daļā sešiem celiņiem, 
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 diviem tāllēkšanas sektoriem, 

  augstlēkšanas sektors, 

 lodes grūšanas sektors. 

 

Rugāju novada iedzīvotājiem stadiona izmantošana ir bez maksas, bet pārējiem lietotājiem pret 

samaksu. 

9. Rugāju sporta centra basketbola grupas audzēkņi  ir piedalījušies Latvijas Jaunatnes 

Basketbola līgas rīkotajās sacensībās, “Kārums kauss” izcīņas sacensībās, “Jēkabpils kauss”  

sacensībās, Latvijas Basketbola Līgas 3. divīzijas čempionātā kā arī Balvu novada atklātā  

čempionāta sacensībās un guvuši ievērojamus rezultātus. Rugāju sporta centra organizēja 

“Rugāju sporta centra kauss” sacensības basketbolā un Rugāju sporta centra sacensības četrcīņā 

vieglatlētikā. Svarbumbu celšanas grupas audzēkņi ar panākumiem piedalījušies  Latvijas kausa 

izcīņas  visu posmu sacensībās Svarbumbu celšanā, kā arī piedalījušies ar labiem rezultātiem 

starptautiskajās sacensībās pārstāvot Latvijas izlasi. 
 

 

 

 

Pludmale pie Rugāju ūdenskrātuves 

Iecienīta iedzīvotāju atpūtas vieta. Tajā ir labiekārtota peldvieta ar pārģērbšanās kabīnēm, lapeni, 

soliņiem un WC. Pludmalē ir izveidoti divi smilšu volejbola laukumi, smilšu futbola laukums, 

āra trenažieri un bērnu rotaļu laukumi. 

 

4.2. Atpūta un kultūra 

 Rugāju novada Kultūras nodaļa, tautas nams ar parka estrādi darbojās kā sava novada 

sabiedriskās rosības, tradicionālo  kultūras norišu, kultūras un tautas mākslas vērtību 

uzturēšanas un atpūtas centrs. 
 Kultūras nodaļas, Tautas nama un Lazdukalna saieta nama darbību 2016. gadā finansēja 

novada dome no budžeta līdzekļiem 

 metodisko vadību veica un darbības plānu ieteica Rugāju novada pašvaldības 

izpilddirektore D. Tutiņa, kultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, LR Kultūras ministrija, 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 
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Rugāju novada Kultūras nodaļa un tautas nams ir sadarbojies ar citām novada iestādēm : 

Rugāju novada vidusskolu, muzeju, pirmsskolas  izglītības  iestādi, Balvu mūzikas skolas Rugāju 

filiāli, Sporta namu, Sociālās aprūpes centru, Rugāju novada Eglaines pamatskolu, bibliotēkām, 

jauniešu iniciatīvu centriem, pašvaldības nodaļām, reliģiskajām draudzēm, nevalstiskajām 

organizācijām u.c. 

• Izstrādāts un koordinēts kultūras norišu kalendārs novadā un pagastā. 

• Aprēķināts un iesniegts pieteikums Rugāju novada domē, Kultūras nodaļas un Tautas 

nama darbības finansēšanai. 
• Organizējām un atbalstījām 8 amatierkolektīvu darbību, iesaistot tos novada kultūras 

norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicinājām to starptautisko sadarbību (DK 

“Rugāji”). 

• Iesaistījušies amatniecības un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā novadā. 
• Organizējām profesionālās mākslas pieejamību novadā. 

• Organizējām valsts svētku, tradicionālo svētku, kultūrvēsturisko pasākumu, koncertu, 

izrāžu, izstāžu, skašu, konkursu un festivālu norisi novadā un pagastā. Notikuši 

63 dažāda veida pasākumi. 
• Organizējām izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās sfērās. 
• Organizējām atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem. 

• Organizējām dažāda veida koncertus ārpus Tautas nama un parka estrādes(Sociālās 

aprūpes centrā, reliģisko draudžu baznīcās u.c.). 

• Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi piedalās notiekošajās skatēs, Latvijas Nacionālā 

kultūras centra nozaru piedāvātajos pasākumos- dziesmu un deju svētkos,  koncertē ārpus 

novada. 
• Sagatavojām un iesniedzām atskaites par iestādes darbu Valsts Statistikas komitejai, 

Latvijas Nacionālajam kultūras centram, LR Kultūras ministrijai, aizpildījām Kultūrkarti. 
• Veicām pasākumu programmu pārskatu un atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu 

AKKA/LAA. 
• Realizējot savu darbu, sagatavoti un slēgti sadarbības līgumi, darbu nodošanas – 

pieņemšanas akti, ar citām iestādēm, sabiedriskām organizācijām, studijām vai 

atsevišķām personām.  
• Sagatavoti un iesniegti pieprasījumi Kultūras ministrijai par piešķirtajām mērķdotācijām 

un atskaites par to izlietojumu 6  novada amatiermākslas kolektīviem: Rugāju jauktajam 

korim, DK “Rugāji”, DK “Ezerrieksts”, jauniešu deju kolektīvam, dāmu vokālajam 

ansamblim, Benislavas etnogrāfiskajam ansamblim. 

• Regulāri notikušas kultūras nodaļas darbinieku sanāksmes gan savā lokā, gan kopā ar 

novada vadību. 

• Līdzdarbojamies daudzu skolas pasākumu norisē. 
• Pašvaldība finansiāli atbalsta kultūras darbinieku, pulciņu vadītāju kursu, semināru un 

profesionālās pilnveides pasākumu apmeklējumu. 
• Kultūras pasākumi ir bijuši vienmēr kā pašvaldības atpazīstamības zīmols. 
• Aktīvi esam iesaistījušies pasākumu ciklā “Satiec savu meistaru”. 
 

Iegādāti pamatlīdzekļi un veiktie remontdarbi: 
 

• Sašūti tautu tērpi Rugāju jauktā kora meitām – tautu tērpa brunči. 
• Iegādāti lielie austie lakati tautu deju kolektīva “Ezerrieksts” meitām. 
• Veikta tautas nama grīdas slīpēšana. 
• Uzrakstīti un iesniegti četri projekti LEADER programmā, no kuriem trīs guvuši atbalstu. 
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4.3. Rugāju novada muzejs 
 

Rugāju novada muzejs ir Rugāju novada domes pakļautībā esoša kultūras iestāde, kuras misija ir 

vākt, pētīt, glabāt un popularizēt sabiedrībai Rugāju novadu raksturojošas kultūrvēsturiskās 

vērtības, celt vietējās sabiedrības pašapziņu, rosināt iedzīvotājus dot savu ieguldījumu pagātnes 

mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm, izglītot jauno paaudzi turēt cieņā novada senās 

tradīcijas, materiālās un garīgās vērtības. 

22.01. Filma “Tēvu barikādes”. Barikāžu atceres dienai veltīta dokumentālās filmas 

demonstrēšana.  

Līdz 26.02. Fotoizstāde “Ar viņiem lepojamies!” Rugāju novadā dzimušie, strādājošie 

ievērojami iedzīvotāji dažādās dzīves jomās.  
01.03. - 23.04. Rugāju novada - Rugāju un Lazdukalna pagasta- rokdarbnieku cimdu izstāde 

25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts piemiņas brīdis skvērā pie Piemiņas 

akmens.  
31.03. “Satiec savu meistaru Rugājos!” Pasākums organizēts kopā ar sieviešu biedrību 

“Ūdensroze” 

25.04. - 10.05. Izstāde “Mūsu novadnieks Tālis Matīss” 
21.05. Muzeju nakts 
14.06. “1941. gada 14. jūnija izsūtīšanai 75” piemiņas brīdis 
04.07. – 09.09. Fotoizstāde “Rugāju novada ļaudis svētkos un ikdienā” un “Daba un cilvēks 

Rugāju novadā” 
19.09. – 14.10. – Izstāde “Mirklis Rāznas nacionālajā dabas parkā”. Sadarbībā ar Latgales dabas 

aizsardzības pārvaldes speciālistiem.  
27.10. - 13.11. Fotoizstāde “Rugāju novada jauktajam korim P. Sudarova vadībā 55” 

11. 11. Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Atjaunotās piemiņas plāksnes Latvijas Atbrīvošanas 

cīņās kritušajiem rugājiešiem atklāšana skvērā.  
14.11. - 16.12. Izstāde “Zili zaļā galerija”. Sadarbībā ar Latgales dabas aizsardzības pārvaldes 

speciālistiem.  
29.11. Tikšanās ar Latgales reģionālās dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 

No 16.12. Skatāma Ziemassvētku apsveikuma kartiņu izstāde “Toreiz un tagad” 
30.12. Ziemassvētku kartiņu izstādes dalībnieku tikšanās.  

4.4. Bibliotēkas 

RUGĀJU BIBLIOTĒKA 

Bibliotēkas darbība pēdējo gadu laikā ir ļoti mainījusies. Ienākušas tehnoloģijas un jauni 

pakalpojumu veidi. Bērni mūsdienu tehnoloģijas apgūst ātri, prot darboties ar datoru, meklēt 

informāciju internetā. Taču vecāka gada gājuma cilvēkiem ir nepieciešams sniegt palīdzību 

darbā ar datoru. Ikdienā tiek sniegtas individuālās konsultācijas  apmeklētājiem, palīdzot 

darboties VID, Elektrum, LAD un citās interneta vietnēs. Tiek sniegti arī skenēšanas, kopēšanas, 

printēšanas pakalpojumi. Aizvadītajā gadā kopā ar LAD darbiniekiem bibliotēkā tika 

noorganizēta LAD klientu apmācības diena. Iedzīvotāju aktivitāte bija liela, kas liecina par to, ka 

šāda veida pakalpojums ir nepieciešams. 

Rugāju bibliotēkas fonds uz 2016. gada 31. decembri bija 7240 eksemplāri. Par 

pašvaldības līdzekļiem tika iegādātas 825 grāmatas, par summu EUR 1750. Periodisko izdevumu 

pasūtīšanai tika tērēti  EUR 647. Gada laikā papildus pašvaldības ieguldījumam,- dāvinājumos, 

un projekta ietvaros ir iegūtas 118 grāmatas, par summu EUR 1003. 

Lietotāju skaits bibliotēkā mainās proporcionāli iedzīvotāju skaitam novadā un skolēnu 

skaitam skolā.  2016. gadā bibliotēka bija 223 reģistrētie lietotāji. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu lietotāju skaits samazinājies par 6%.  Bibliotēku izmanto 146 bērni. 
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Bibliotēku apmeklēja 4810 lietotājs, izsniegtas 4880 grāmatas. Bibliotēkas 

apmeklētājiem aizvadītajā gadā bija iespēja lasīt 26 nosaukumu periodiskos izdevumus, 

t.sk. 6 periodiskie izdevumi tika abonēti  bērniem. 

Bibliotēka nav tikai grāmatu krātuve, tā veidojas par sava veida kultūras centru, kur katrs 

apmeklētājs var pavadīt  laiku pēc saviem ieskatiem un interesēm.  

Visizplatītākā  literatūras popularizēšanas  forma ir izstādes. To veidošana un tematika 

atkarīga no sabiedriskās dzīves notikumiem, kultūras dzīves aktualitātēm. Gada laikā tika 

uzliktas 28 literatūras izstādes. 

Bibliotēkā aizvadītajā gadā notikuši 12 tematiskie pasākumi. Aktīvi šos pasākumus 

atbalsta Rugāju iedzīvotāji un  skolotāji, atnākot uz pasākumu ar savu klases kolektīvu.  

Septembrī atklājām lasīšanu konkursu “Bērnu žūrija”. Bērniem tika dāvināti 

pašizgatavoti blociņi ar bibliotēkas simboliku un pildspalvas. Lasīšanu uzsāka 33 bērni, bet 

janvārī lasīšanu pabeidza 26 bērni. Arī lasošo vecāku skaits aizvadītajā gadā salīdzinot ar 

iepriekšējiem nesaruka. Kopā ar bērniem lasīja 8 vecāki. “Bērnu žūrijas” dalībnieku  kopā 

sanākšana notika marta sākumā, kad bibliotekārēm tika pabeigti  atskaišu darbi. Pasākumā “Pēc 

labi padarīta darba nāk svētki” tika analizētas izlasītās grāmatas, baudīts svētku kliņģeris, 

saņemtas pārsteiguma balvas un doti solījumi turpināt lasīšanu jaunajā konkursā.  “Bērnu 

žūrijas” konkursa galvenā balva ir ekskursija, kura notiek 1. jūnijā. Aizvadītajā gadā ceļojām pa 

Madonas pusi. Apmeklējām animācijas filmu meistara A. Burova leļļu māju, meža apmācības 

centru “Pakalnieši”, Gaiziņķalnu, Aiviekstes HES, Kalsnavas arborētumu. 

Balvu CB organizēto grāmatu svētku “Lielā lasīšanas skola” ietvaros jauniešiem bija 

iespēja tikties ar rakstnieci Sabīni Košeļevu, kuru viņi pazina kā “Bērnu žūrijas” grāmatas “Rīga- 

Maskava” autori. Interesanta ne tikai skolēniem bet arī pieaugušajiem apmeklētājiem izvērtās 

tikšanās ar Dzintaru Tilaku. Gatavojoties pasākumam tika popularizētas Dz. Tilaka grāmatas, lai 

tikšanās reizē apmeklētājiem būtu priekšstats par populāro radiobalsi, bet varbūt ne tik populāru 

grāmatu autoru.  

Ieskatoties sociālajos portālos nejauši tika atklāts kāds jauns mūsu novadnieces talants. 

Sadarbībā ar Zani Krivišu tapa zīmējumu izstāde, kura tika aktīvi apmeklēta. Izstādi kuplā skaitā 

apmeklēja skolēni un jaunieši. Skatīties darbiņus nāca ne tikai individuālie apmeklētāji, bet arī 

klašu kolektīvi. Izmantojot izstādes materiālus 3. klases skolēniem bibliotēkā notika vizuālās 

mākslas stunda. 

Īsi pirms valsts svētkiem, 15. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāle 

pulcēja ap 400 lasošus bērnus no visas Latvijas. Kopā ar apgādu Zvaigzne ABC, Ziemeļu 

padomes informācijas biroju Rīgā un Zviedrijas vēstniecību tika rīkots radošo darbu konkurss 

“Bērnu žūrijas” lasītājiem “Nindzja Timijs mūsu vidū”. Rugāju bibliotēku šajā pasākumā 

pārstāvēja viens dalībnieks. 

Gadu noslēdzām ar radošo darbnīcu “Izrotā bibliotēkas eglīti”. Aizvadītā gada nogalē 

pirmo reizi pēc daudziem gadiem  bibliotēkā tika ienesta eglīte, kurai rotājumus gatavoja bērni.    

   SKUJETNIEKU BIBLIOTĒKA 

Skujetnieku bibliotēka dibināta 1953. gada 3. jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka. 

1977. gadā 28. martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna ciemam, 

no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādīta kā Lazdukalna pagasta 2. bibliotēka. 1976. gadā 

bibliotēka tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu, kur tā atrodas arī šobrīd.  

Pēc novadu reformas struktūrvienības nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna 

pagasta Skujetnieku bibliotēka. 
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Bibliotēkas misija – radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem 

modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt 

pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai. Bibliotēka sniedz 

iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, pārsvara izmantojot elektroniskos 

informācijas avotus, datu bāzes, starpbibliotēku abonementu. Arvien vairāk apmeklētāji 

bibliotēkā izmanto interneta iespējas. 

Bibliotēkas pieejamie bezmaksas pakalpojumi – 
 grāmatu un preses izsniegšana 
 interneta un datora izmantošana 
 informācijas un uzziņu sniegšana 

 konsultēšana un apmācība elektronisko resursu izmantošana 
 Printēšana un kopēšana ir maksas pakalpojumi. 

Bibliotēka strādā saskaņā ar apstiprinātiem Rugāju novada domes apstiprinātajiem 

bibliotēkas noteikumiem. 

Skujetnieku bibliotēkas fonda sastāvs:  

Grāmatas - 3376 

Seriālizdevumi - 1302 

Kartogrāfiskie dokumenti - 2 

Nošu izdevumi - 8 

Elektroniskie dokumenti - 5 

Kopā: 4693 

Bibliotēkas pamatrādītāji: 

  

2014 

 

2015 

 

2016 

% 

salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 149 151 140 +1%,-7% 

t. sk. bērni 39 43 44 +10%,+2% 

Fiziskais apmeklējums 2209 3261 3519 +48%, +8% 

t. sk. bērni 939 1115 2193 +19%, +96% 

Virtuālais apmeklējums 731 757 566 +3%, -25% 

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)     

Izsniegums kopā 5329 6362 6279 +19%, -1% 

t. sk. grāmatas 2445 2914 3024 +10%, +4% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2884 3093 3255 +7%, +5% 

t. sk. bērniem 1394 1610 2148 +15, +33 % 

Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes 

zonā 

36 37 35 +3%, -5% 

Iedzīvotāju skaits 415 412 398 -0,7%, -3% 

 

Interesantākie pasākumi  Skujetnieku bibliotēkā 2016. gadā: 

 Ikgadējais Svētās Lūcijas dienas pasākums Rugāju kultūras namā. Bibliotēkā tika 

sagatavots materiāls par Lūciju, par to, kā viņa nokļuva svēto kārtā, tad Rugāju kultūras 

namā pirms sieviešu vokālo ansambļu koncerta tas tika nolasīts. 2016. gadā pasākuma 

nosaukums bija “Eņģeļi mums līdzās’’. 
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 Turpinās tematiskie vakari, kas iesākti pērn “Pie lielā saimes galda’’ – sievietes dalījās 

pieredzē par ģimenes svētku organizēšanu, mainījās receptēm, rādīja bildes un video, 

stāstīja par jautrākajām atrakcijām utt. Neformālā un jautrā gaisotnē tika degustēti līdzi 

atnestie cienasti un receptes, kas  apkopotas mapē “Skujetnieku saimnieču gardumi”. 

 Šogad iedibinājās jauna tradīcija-ražas izstāde “No Miķeļiem līdz Mārtiņiem’’, kas 

noslēdzās ar kopīgu Mārtiņdienas gaiļa cepeša ēšanu un katra saimniece bija atnesusi 

ziemai sarūpēto salātu burciņu ar visu recepti un dalījās ar citām. 

 Katru mēnesi bibliotēkā tiek uzliktas izstādes mēnešu jubilāriem-dzejniekiem, 

rakstniekiem, māksliniekiem.  

 Jau vairāk kā pusgadu lasītājiem ir iespēj piespraust savas idejas, domas un ierosinājumus 

Latvijas simtgades ierosinājumu stendā “Simts idejas Rugāju novada attīstībai”. 

 Izstāde “Viņi ir mūsējie!”. Tajā tika uzliktas mapes ar novada cilvēku dzejas darbiem, 

arī tiem, kas publicēti internetā, izprintēti un apkopoti novadpētniecības mapēs. 

 Novadpētniecības viktorīna “Zini vai mini par Rugāju novadu”. 

Plānotais bibliotēkas darbā 2017. gadā:  

 Turpināt darbu pie bibliotēkas fonda kārtošanas-norakstīt neizmantoto  un iegādāties 

lasītāju vēlmēm un nepieciešamībai atbilstošu literatūru. 

 Pilnveidot savas un palīdzēt apgūt Skujetnieku iedzīvotājiem zināšanas par jaunākajām 

tehnoloģijām, efektīvi tās izmantot darbā, sadzīvē un atpūtā. 

 Veidot literatūras izstādes,  pasākumus, sadarboties ar Lazdukalna bibliotēku un Eglaines 

pamatskolu to organizēšanā. 

TIKAIŅU BIBLIOTĒKA 

Tikaiņu bibliotēka ir pašvaldības iestāde un tās darbību nodrošina pašvaldības piešķirtais 

finansējums. 

2016. gadā bibliotēkas krājuma papildināšanai iztērēti EUR 1208, no tiem EUR 407 iztērēti 

periodisko izdevumu abonēšanai. Apmeklētājiem pieejami 13 nosaukumu preses izdevumi: 

“Vaduguns”, “Copes Lietas”, “Ieva”, “Ievas Dārzs”, “Ievas Stāsti”, “Ievas Virtuve”, “Ievas 

Veselība”, “Ievas Māja”, “Privātā Dzīve”, “100 Labi padomi”, “Santa”, “Astes”, “Lata 

Romāns”. 

Par EUR 801 iepirktas bibliotēkas grāmatas. Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas 80 grāmatas 

un papildus no dažādiem dāvinājumiem iegūti vēl 17 iespieddarbi.  

Bibliotēkas krājums 2016. gada beigās bija 2590 eksemplāri. Pakāpeniski tiek plānota arī datoru 

nomaiņa, 2016. gadā iegādāts viens dators. 

Bibliotēkas krājums: 

 2014 2015 2016 
Jaunieguvumi 400 352 357 
Grāmatas (jaunieguvumi): 98 90 97 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 9 11 23 
t. sk. bērniem 19 7 6 

Izslēgtie dokumenti 19 48 24 
Krājuma kopskaits: 1953 2257 2590 

t.sk.grāmatas 1448 1513 1610 
t.sk. periodiskie izdevumi 492 731 967 
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Bibliotēkas pakalpojumi:  
 

bezmaksas pakalpojumi: 

- grāmatu un preses izdevumu izsniegšana 

- interneta un datoru izmantošana 

- informācijas un uzziņu sniegšana 

- konsultēšana un apmācība elektronisko resursu izmantošanā 

-  

maksas pakalpojumi 

- dokumentu printēšana, kopēšana un 

- skenēšana 

2016. gadā bibliotēkas lietotājiem bija iespēja izmantot bezmaksas datubāzes Letonika 

(www.letonika.lv) un Lursoft Laikrakstu bibliotēka ( http://www.lursoft.lv), kā arī Balvu CB 

izveidoto kultūrvēstures datu bāzi http://www.balvurcb.lv. 

 

Bibliotēkas darba rādītāji 
 

  

2014 
 

2015 
 

2016 
Lietotāju skaits 78 82 80 

t. sk. bērni 9 13 11 
Fiziskais apmeklējums 1138 1381 1262 

t. sk. bērni 175 152 100 
Izsniegums kopā 4072 4923 5153 

t. sk. grāmatas 1477 1677 1669 
t. sk. periodiskie izdevumi 2539 3232 3470 

t. sk. bērniem 225 183 95 
 

Bibliotēkas pasākumi 

Aizvadītajā gadā tika uzliktas 40 literatūras izstādes  ievērojamiem cilvēkiem viņu 

jubilejas reizēs valsts svētkos, tematiskas izstādes, kas palīdzēja lasītājam labāk iepazīt grāmatu 

un seriālizdevumu fondu. Tika noorganizēti 4 jauno grāmatu apskati, Lielās talkas aktivitātes. 

LAZDUKALNA BIBLIOTĒKA 

Lazdukalna. bibliotēka dibināta 1967. gadā sākotnēji kā Lazdukalna ciema bibliotēka, 

70. gadu beigās, veidojoties centralizētajai bibliotēku sistēmai, bibliotēka tiek pārdēvēta par 

Lazdukalna pagasta 1. bibliotēku, 2004. gada 21. janvārī bibliotēka, kā Lazdukalna pagasta 

1. bibliotēka, reģistrēta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598. 2010. 

gadā Lazdukalna pagastam pievienojoties Rugāju novadam bibliotēka tiek pārdēvēta par 

Lazdukalna bibliotēku un kļūst par vienu no četrām novada bibliotēkām. Lazdukalna bibliotēka 

atkārtotas Akreditācijas apliecību Nr.515A saņēmusi un vietējās nozīmes bibliotēkas statusu 

ieguvusi 2015. gada 15.septembrī uz pieciem gadiem. 

 

Bibliotēkas misija – radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem 

modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt 

pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai. 
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 Bibliotēkas pamatrādītāji: 

  

2014 
 

2015 
 

2016 
Lietotāju skaits 201 150 183 

t. sk. bērni 96 66 81 
Fiziskais apmeklējums 4385 3099 3199 

t. sk. bērni 2396 1335 1114 
Virtuālais apmeklējums 2219 2374 4084 
Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)  166 169 
Izsniegums kopā 7265 4870 6624 

t. sk. grāmatas 4554 2254 2865 
t. sk. periodiskie izdevumi 2711 2616 3759 

t. sk. bērniem 413 478 751 
 

 Krājuma rādītāji: 

 2014 2015 2016 
Jaunieguvumi 633 646 661 
Grāmatas 175 206 239 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 42 47 52 
t. sk. bērniem 64 51 62 

Izslēgtie dokumenti 93 30 1044 
Krājuma kopskaits 5900 6516 6133 

t.sk grāmatas 4569 4774 4291 
t.sk periodiskie izdevumi 1309 1719 1819 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.99 0.47 0.67 
Periodisko izdevumu apgrozība 2.07 1.52 2.07 

 

2016. gadā bibliotēkas lietotājiem bija bezmaksas pieeja datubāzēm Letonika / un Lursoft 

Laikrakstu bibliotēka http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html. Lietotāji tika informēti arī 

par Balvu CB izveidotās kultūrvēstures datu bāzē http://www.balvurcb.lv/kb/ .pieejamajiem 

materiāliem. 
  

Bibliotēkai ir  bibliotēkas mājas lapa, kas ir atrodama adresē 

http://www.bibliotekas.lv/lazdukans, piekļuve šai māsa lapai ir arī caur Rugāju novada mājas 

lapu adresē http://www.rugaji.lv , sadaļā pašvaldība - iestādes – Lazdukalna bibliotēka. Šai 

mājas lapā var izlasīt aktualitātes bibliotēkā, pieejamos maksas pakalpojumus, novadpētniecības 

materiālu piedāvājumu, bibliotēkas vēsturi un kontaktinformāciju, iepazīties ar iepriekšēja gada 

darba pārskatu. Kā arī norādītas saites uz citām interneta adresēm. 

 

Lazdukalna bibliotēkai ir pieeja sociālajā tīklā www.twitter.com. Sekot jaunumiem bibliotēkā 

var adresē twitter.com/Lazd_biblioteka. 

2016. gadā bibliotēkas lietotājiem bija iespējams izlasīt  22 nosaukuma žurnālus un 2 laikrakstus. 

2016. gadā bibliotēkā uzliktas 29 literatūras izstādes un notikuši 8 pasākumi. Nozīmīgākie no 

tiem: 
 Fotoizstāde “Vasaras brīvdienu skaistākie mirkļi” , mēnesi iepriekš izsludinot fotogrāfiju 

iesniegšanu, fotoizstādē piedalījās 5 dalībnieki un tika uzliktas 66 fotogrāfijas; 

 Pavasarī bibliotēkā notika LAD konsultantu diena, kad konsultanti palīdzēja 

lauksaimniekiem aizpildīt Platību maksājumu iesniegumus. LAD konsultantu dienu 

apmeklēja vairāk par trīsdesmit interesentiem; 

http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html
http://www.balvurcb.lv/kb/
http://www.bibliotekas.lv/lazdukans
https://twitter.com/Lazd_biblioteka
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 Bērnu, jauniešu žūrijas, 2015. gada noslēguma pasākums bibliotēkā “Svētki lasītājiem un 

grāmatai” kā katru gadu bija visgaidītākais pasākums bibliotēkā, šajā lasīšanas posmā 

veiksmīgi finišēja 19 eksperti; 
 Jūnijā bibliotēkā ciemojās ekspedīcijas “Pa J. Benislavska vietām” dalībnieki, ekspedīciju 

organizēja un vadīja Latgales biedrības vadītājs Pēteris Keišs, viens no pieturas punktiem 

bija Benislavas ciems – Lazdukalna bibliotēka, lai uzzinātu vēstures pavedienus, kas vijas 

ap Benislavsku dzimtas vārdu. 

Plānotais bibliotēkas darbā 2017. gadā:  

 Nodrošināt informācijas brīvu pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam. 

 Rīkot pasākumus, izstādes un piedalīties mērķprogrammā “Bērnu žūrija” 

 Daļēji atjaunot bibliotēkas plauktus. 

 

4.5. Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs 

Līdz 2009.gada 1.augustam darbojās kā Rugāju pagasta tūrisma informācijas centrs 

Funkcijas un uzdevumi:  

- Sagatavo, apkopo un izplata informāciju par esošiem tūrisma objektiem un to piedāvātājiem 

pakalpojumiem. 

- Organizē uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, popularizējot uzņēmējdarbības iespējas un 

turpmāko attīstības perspektīvu, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu un nodarbinātību. 

- Koordinē un organizē  sadarbību pašvaldības kopīgo funkciju un uzdevumu realizēšanā. 
- Izstrādā un īsteno pašvaldības, valsts un starptautiskos projektus un programmas. 

- Izstrādā un īsteno projektus, sadarbībā ar novada nevalstiskajām organizācijām. 

Realizētie projekti, pasākumi –  

1. Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū  „Balttour 2016” prezentējot novada tūrisma 

pakalpojumu sniedzējus 
2. Turpinās aktīva sadarbība tūrisma un uzņēmējdarbības jomās starp Rugāju, Viļakas, 

Baltinavas, Balvu un Kārsavas novadiem, kas rezultējusies kopēja Ziemeļlatgales 

velomaršruta izveidošanā 169 km garumā. Pirmais marķētais velomaršruts Latgalē nr.34 

“RYPOJ VASALS”. Tiek pasludināts par gada inovatīvāko tūrisma produktu Latgalē un 

saņem gada balvu tūrismā Latgales tūrisma konferences laikā. 

3. Finansiāli atbalstīts Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekts Latvijas vides aizsardzības fonda 

izsludinātajā Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas 

“Vides aizsardzības projekti” aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot 

Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. Rugāju novada dome ir projekta iesniedzējs un 

vadošais projekta īstenotājs. 2016.gada nogalē noslēgušies projektā paredzētie vides 

instalāciju objektu iepirkumu konkursi un noslēgti līgumi ar izpildītājiem. 
4. Uzstādīts lielformāta tūrisma stends Rugāju centrā ar informāciju par tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem novadā un apskates vietām trīs valodās – latviešu, krievu, angļu. 
5. Apkopota informācija Ziemeļlatgales dabas tūrisma ceļveža sagatavošanai un izdošanai 

2017. gada janvārī. 
6. Uzsākta sadarbība ar Eiropas un Latvijas Zaļo ceļu asociāciju par bijušo dzelzceļa līniju 

pielāgošanu tūrismam. 

7. Sadarbībā ar Vidzemes augstskolas studentiem izstrādāta Ziemeļlatgales kā tūrisma 

galamērķa attīstības koncepcija “Ziemeļlatgales dzīves garša”. 

8. Uzsākta sadarbība ar 6 blakus pašvaldībām, kurām pieguļošas teritorijas atrodas apkārt 

Lubāna ezeram. Sagatavota tūrisma akcija “Lubāna ezera noslēpumi 2016”, kurā kā viens no 

apskates objektiem piedalās Rugāju novada privātkolekcija “Saipetnieki”.  
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9. Rugāju novada pavasara gadatirgus un Ziemassvētku tirdziņa  Rugājos. Kopējais 

tirgotāju skaits 25 pa 2 pasākumiem kopā. 

10. Sadarbībā ar Ziemeļlatgales uzņēmējdarbības un tūrisma centru organizēta  “Ziemeļlatgales 

uzņēmēju diena Balvos” 3. jūlijā, prezentējot Rugāju novada uzņēmējus un saražoto 

produkciju.  
11. Organizēta Tūrisma uzņēmēju ikgadējā tikšanās pirms tūrisma sezonas lauku tūrisma mītnē 

“Rūķīši”  7. aprīlī 
 

4.6. Sociālais dienests 

Sociālā dienesta uzdevumi: 

  veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 

  sniegt sociālos pakalpojumus dažādām mērķgrupām; 

  novērtēt klientu vajadzības un resursus; 

  noteikt klientu līdzdarbības pienākumus; 

  sniegt sociālo palīdzību; 

  novērtēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti; 

  izstrādāt priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai; 

  informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. 

  

- 2016. gadā Sociālajā dienestā bija 463 aktīvas klienta lietas. Sociālie darbinieki ir veikuši 

104 apsekošanas dzīvesvietās. 

- 27 personām ar funkcionāliem traucējumiem ir nosūtīti nepieciešamie dokumenti par 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. 

- 5 klientiem aizpildītas “Personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketas”, par 

atbalsta personas nepieciešamību. 

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 

 

  2016. gadā izskatīti 1221 iesniegumi. 

  2016. gadā Rugāju novadā 412 personām izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības 

pabalsts. 

  342 personām vismaz trīs mēnešus ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss. 

  23 personām vismaz vienu reizi izmaksāts GMI (Garantētais minimālais ienākums) pabalsts.  

  113 personām vismaz vienu reizi izmaksāts dzīvokļa pabalsts.  

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

 

Sociālā darbinieka individuālās konsultācijas 

Rugāju novada iedzīvotāji var saņemt sociālā darbinieka konsultācijas, lai kopā meklētu 

risinājumus savām sociālajām problēmām.  

Ģimenēm, kurās aug nepilngadīgi bērni, tika nodrošināta iespēja saņemt sociālās 

darbinieces darbam ar ģimenēm un bērniem konsultācijas. 

Jauno vecāku atbalsta grupa 

2014.gada novembrī Sociālais dienests uzsāka organizēt atbalsta grupas jaunajiem 

vecākiem kopā ar mazulīšiem līdz 1,5 gadiem. 2016.gadā  aizvadītas 7 nodarbības. Uz katru 

nodarbību tika aicināti speciālisti, kuri varētu sniegt atbildes uz vecākus interesējošiem 

jautājumiem. Vecāki atzīst, ka šādas tikšanās ir lieliska iespējēja dalīties savā pieredzē, satikties 
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ar citiem vecākiem un uzzināt ko jaunu. Nodarbības notiek  Rugāju novada domes ēkā. Dalība 

grupas nodarbībās ir bezmaksas. 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā 

2016. gadā Rugāju novadā 8 personām ar I vai II invaliditātes grupu tika nodrošināts 

asistenta pakalpojums. Asistenta uzdevums ir palīdzēt personai ar invaliditāti pārvietoties ārpus 

mājokļa – nokļūt pie ārsta, uz mācību iestādi, apmeklēt dažādus pasākumus, u.c. Šis 

pakalpojums tiek piešķirts pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisijas lēmumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. 
Nodrošinām humānās palīdzības apmaiņu, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta uzdevumā 

izdalām pārtikas un higiēnas preču pakas vistrūcīgākajiem novada iedzīvotājiem. 

Starpprofesionālā sadarbība 

2016.gadā tika organizētas regulāras starpprofesionāļu sanāksmes, kurās tikās dažādu 

jomu speciālisti, lai rastu konkrētajai situācijai un klienta vajadzībām atbilstošāko risinājumu. Ir 

veidojusies laba sadarbība ar Rugāju novada bāriņtiesu, Rugāju novada pašvaldības policiju, 

novada izglītības iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem, LRAC „Rasas pērles”, u.c. 

Iedzīvotāju informēšana 

Iedzīvotāji par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiek 

informēti regulāri ievietojot informāciju Rugāju novada pašvaldzības informatīvajā izdevumā 

“Kurmenīte”, aktualizējot informāciju novada mājaslapā www.rugaji.lv un veidojot informatīvus 

bukletus. 

Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību – kopā 
 

Rādītājs  Kods Mērvienība Vērtība 

Visi 

pašvaldības 

sociālās 

palīdzības 

pabalsti - 

kopā 

izlietotie līdzekļi - kopā 301 euro 21832 

no tiem 
naudā 3011 euro 21832 
natūrā 3012 euro 0 

ģimenes 302 ģimeņu skaits 281 
personas ģimenēs - kopā 303 personu skaits 747 

no tām 
bērni 

vīrieši  30311 personu skaits 109 
sievietes 30312 personu skaits 110 

pilngadīgas 

personas 
vīrieši  30321 personu skaits 238 
sievietes 30322 personu skaits 290 

no tām 

bērni 304 personu skaits 219 
t.sk.bērni ar invaliditāti 3041 personu skaits 16 
pilngadīgas darbspējīgas personas 305 personu skaits 323 

no tām 

strādājošas personas 3051 personu skaits 16 

nestrādājošas personas 3052 personu skaits 303 
personas bērna kopšanas 

atvaļinājumā 3053 personu skaits 4 
t.sk. personas, kuras veic algotos 

pagaidu sabiedriskos darbus 306 personu skaits 0 
pilngadīgas personas ar invaliditāti 307 personu skaits 42 

pensijas vecuma personas 308 personu skaits 163 
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5. Komunikācija ar sabiedrību 

Novadu veido dome, kopā ar iedzīvotājiem, iestādēm, institūcijām, uzņēmumiem un 

struktūrām.  Dome komunicē ar iedzīvotājiem, lai informētu un tikta informēta arī no iedzīvotāju 

puses par visām jomām un aktuālajiem jautājumiem, jo savstarpējā saziņa un tajā radušās 

attiecības veido pašvaldību. Iedzīvotāji ir tā cilvēku grupa, kam ir svarīgi būt informētiem par 

aktualitātēm un notikumiem, kas notiek pārvaldē, un iespējām, kas tiek piedāvātas cilvēku dzīves 

kvalitātes celšanai.  

Lai sabiedrība regulāri tiktu informēta par novitātēm un dažādām izmaiņām pasākumos, 

pārvaldē un tās sniegtajos pakalpojumos, liela nozīme ir efektīvai savstarpējai komunikācijai. Jo 

vairāk pārvalde ir ieinteresēta un aktīvi rīkojas savstarpējās komunikācijas uzlabošanai, jo lielāka 

iespējamība pastāv sabiedrības kopējai apmierinātībai ar pārvaldi.  

2014. gadā novada domē darbu uzsāka sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras viens no 

galvenajiem uzdevumiem ir iedzīvotāju un domes savstarpējās informācijas aprites 

nodrošināšana.  

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību un saiknes pašvaldība – iedzīvotāji – pašvaldība 

veidošanos, turpinās izveidotās domes mājas lapas http://www.rugaji.lv darbība. Viens no 

lielākajiem mājaslapas ieguvumiem ir informācijas aprites operativitāte, jo vēlamās ziņas var tikt 

izplatītas īsā laikā, plašam cilvēku lokam.  

Mājaslapā regulāri tiek ievietota jaunākā informācija par aktualitātēm lauksaimniecībā, 

uzņēmējdarbībā un citās jomās; kultūras afišas un pasākumu foto, sporta pasākumu afišas, atskati 

uz notikušajām aktivitātēm. Arī novada skolas regulāri informē iedzīvotājus par notiekošajām 

aktualitātēm skolu dzīvē.  

Novada domes mājaslapā tiek ievietota arī informācija par konkursiem uz vakantajiem 

amatiem.  

Ik mēnesi iznāk novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kurmenīte” jaunākais 

numurs, kurā tiek publicētas domes ziņas, informācija par pieņemtajiem lēmumiem domes sēdēs 

un citas aktualitātes. Novada domes priekšsēdētāja ik reiz arī informē par tekošā mēneša 

veiktajiem darbiem pašvaldībā, plānotajām aktivitātēm tuvākajā nākotnē. Novada avīze ir 

bezmaksas un tā ir ērti pieejama ikvienam novada iedzīvotājam. Avīze tiek iespiesta 900 

eksemplāros, novada iedzīvotāji to ikreiz saņem savās pasta kastītēs, kopā ar pārējo abonēto 

presi.  

Lai nodrošinātu Rugāju novada iedzīvotāju labklājību, pakalpojumu pieejamību un 

vajadzību apmierināšanu, dome ir izveidojusi iestādes, kas atrodas Rugāju novadā, un tās ir 

nodotas Rugāju novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātiem nolikumiem. 

Ikviens interesents var piedalīties domes un domes komiteju sēdēs, jo tās ir atklātas.  

Lai regulāri informētu apkārtējos novadus, Latgali un Latviju kopumā, par notiekošo 

novadā, 2014. gadā pašvaldība noslēdza līgumu ar Latgales Reģionālo televīziju par ikmēneša 

sižetu veidošanu Rugāju novadā. Sižeti apskatāmi televīzijas mājaslapā www.lrtv.lv. 2016. gadā 

novada mājaslapā izveidota video sadaļa, kur ikviens interesents var aplūkot ar novadu saistītos 

video sižetus.  
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6. Pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

Rugāju novada pašvaldības kolektīva iekšējā komunikācijā informācija pārvietojas no 

līmeņa uz līmeni. Informācija tiek nodota gan lejupejošā virzienā – no augstāka līmeņa uz 

zemāku (rīkojumi, norādījumi, uzdevumi), gan arī augšupejošā. Tāpat notiek arī komunikācija 

horizontālā virzienā – starp nodaļām, kas ievērojami uzlabo uzdoto darbu kvalitāti, precizitāti, kā 

arī izpildes ātrumu.  

Vadība ievēro līdzdalības komunikācijas modeli. Lai darbinieki un iedzīvotāji būtu 

apmierināti ar savu pārvaldi un būtu ieinteresēti sava novada attīstībā, tiem ir jābūt drošiem, ka 

pārvalde viņus informē par visiem jaunumiem un notikumiem, kas notiek pašvaldībā. Tāpat ir 

svarīgs šo ziņu patiesums. Līdzdalība veicina kopības sajūtas rašanos. Savukārt kopības izjūta 

stimulē sabiedrības, kā viena veseluma pastāvēšanu. Tiklīdz kolektīvs, sabiedrība kopumā, spēj 

sevi apjaust kā vienotu cilvēku grupu, tā spēj arī efektīvāk rast risinājumus un pārvarēt šķēršļus. 

Tā skaidri apzinās, ko vēlas un kādi pasākumi jāveic, šo vēlmju īstenošanai 
Iknedēļu pašvaldības iestāžu darbinieki un administrācija tiekas sanāksmē, lai kopīgi 

pārrunātu paveiktos darbus, dalītos ar turpmākajiem plāniem un iecerēm, kā arī, lai rastu 

risinājumus uz problēmjautājumiem. 

Domes vadība rīko izbraukumus pie novada cilvēkiem, lai arī tiem iedzīvotājiem, kam 

ir veselības problēmas, vai problēmas ar transportu, būtu iespēja tikties ar novada vadību – 

pārrunāt interesējošos jautājumus. 
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7. Novada domes lēmums par publisko gada pārskatu 
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8. Novada domes lēmums par Rugāju novada pašvaldības 

2016. gada pārskatu  
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9. Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu 
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