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Ievads  
Attīstības programmas Rīcības plāns ir programmas daļa, kuru izstrādā ne mazāk kā triju gadu periodam, un kurā ietver: 

 Plānotās darbības un to īstenošanas termiņus; 

 Atbildīgos par darbību īstenošanu; 

 Plānoto darbību īstenošanas finanšu avotus; 

 Darbības rezultātus. 

Šis Attīstības programmas Rīcības plāns ir apstiprināts Rugāju novada domes sēdē 2016.gada 18. februārī (protokols Nr.??, ??. §) 

Izmantotie saīsinājumi 

Rīcības plānā izmantotie finanšu avotu saīsinājumi: 

PB pašvaldības budžets  

VB valsts budžets 

ESf Eiropas Savienības fonti 

Cits finansējums no citiem avotiem, piemēram, no citām ārvalstu palīdzības programmām, no privātiem uzņēmumiem u.c. 

Citi izmantotie saīsinājumi: 

ES Eiropas Savienība 

LLKC Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 

LPS Latvijas Pašvaldību savienība 

IKT informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

VISC Valsts izglītības satura centrs 

ZAAO Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija 

NVA  Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO nevalstiskās organizācijas 
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  (U) Uzdevums Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi un 
avoti 

Rezultāti  

VTP1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA 

U1 Atbalstīt esošos 
uzņēmējus 

Vietējās 
produkcijas/pakalpojumu 
tirdzniecības vietas 
izveidošana 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Telpas, informācija, idejas, 
popularizēšana, lai 
veicinātu jaunu uzņēmēju 
darbību un stiprinot esošo 
uzņēmēju kapacitāti. 

Atbalstīt lauksaimnieku 
iesaistīšanos Latvijas Lauku 
attīstības programmas 
aktivitātēs 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Informācijas par 
procesiem, diskusija. 

Sadarbībā ar LLKC sniegt 
informatīvu atbalstu 
lauksaimniekiem par attīstības 
iespējām  

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-
2019 

VB, ESf Informatīvi semināri, 
apmācības, konsultācijas. 

Regulāra diskusija ar novada 
uzņēmējiem 

Izpilddirektors, 
Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs, Attīstības 
un plānošanas 
nodaļa  

2016-
2019 

PB Diskusija. 

Saraksta izveide par dažādiem 
saimnieciskai darbībai 
izmantojamiem objektiem 
novadā 

 Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-
2019 

PB Izveidota datu bāze par 
saimnieciskai darbībai 
izmantojamiem objektiem 
novadā - zeme, ēkas, 
būves. 

Uzņēmēju un izglītības iestāžu Izglītības pārvalde 2016- PB, Cits Ekskursijas, vieslekcijas, 
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sadarbības sekmēšana 2019 diskusijas, prakses, mācību 
uzņēmumi u.c. aktivitātes. 

Informatīvs atbalsts novada 
uzņēmējiem par ES fondu un 
citu finansu instrumentu 
līdzfinansējuma iespējām 
uzņēmējdarbības attīstībā un 
konkurētspējas celšanā 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-
2019 

PB Informācija pa dažādiem 
kanāliem. 

Veicināt un atbalstīt novada 
uzņēmēju sadarbību ar 
biedrību „Balvu rajona 
partnerība” projektu ietvaros 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-
2019 

PB, ESf, Cits Īstenoti projekti. 

U2 Veicināt jauno 
uzņēmumu piesaisti 

Potenciālo investīciju objektu 
saraksta sastādīšana un 
piedāvājums vietējiem un 
ārvalstu investoriem 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB Datu bāze, piedāvājumu 
izstrāde, publikācijas.  

Grantu konkurss Izpilddirektors 2016-

2019 

PB Pašvaldības grants 1-3 
novada uzņēmumu 
projektiem. 

Informatīvs atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
un attīstībai 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB Informācija pa dažādiem 
kanāliem. 

Nodrošināt novada jauniešiem 
darba un prakses iespējas 
vasarā 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs, 
Izpilddirektors 

2016-

2019 

PB, ESf, Cits Novada jauniešiem vasarā 
ir pieejamas darba un 
prakses iespējas. 

Identificēt Rugāju novada 
priekšrocības attālinātā darba 

Novada 
administrācija 

2016- PB Novadā pieaudzis 
attālinātā darba veicēju 
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jomā 2019 skaits.  

U3 Uzlabot un 
izveidot 
uzņēmējdarbībai 
nepieciešamo 
infrastruktūru 

Transporta un 
inženierkomunikāciju 
infrastruktūras attīstība 
 
 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Uzlabota transporta, 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas, sakaru 
infrastruktūra. Pārbūvēti 
pašvaldības autoceļi un 
infrastruktūra uz lauku 
saimniecībām un ražotnēm 
lauku teritorijā.  

Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai 
un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām.  

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB; VB; ESf; Cits Palielināts privāto 
investīciju apjoms 
reģionos, veicot 
ieguldījumus 
komercdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties 
uz mazo (sīko) un vidējo 
komersantu bez valsts vai 
pašvaldību kapitāla daļas, 
individuālo komersantu, kā 
arī zemnieku saimniecību 
vajadzībām. 

Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās 
teritorijas.  

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB; VB; ESf; Cits Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās 
teritorijas, nodrošinot videi 
draudzīgu un vides 
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ilgtspēju veicinošu 
teritoriālo izaugsmi un 
jaunu darba vietu radīšanu.   

Mājokļu programmas 
īstenošana 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-

2019 

PB; Cits Pieejami jauni mājokļi. 

Veicināt industriālo teritoriju 
attīstību  

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB; VB; ESf; Cits Izveidotas industriālās 
zonas/parki. Sakārtotas 
degradētās teritorijas un 
citas mērķim paredzētas 
teritorijas industrijas 
attīstībai- ar atbilstošiem 
pievadceļiem un 
inženierinfrastruktūru. 
Investoru piesaiste, 
izmantojot dažādus 
kontaktus, informatīvos 
materiālus, ievietojot 
informāciju dažādās 
profesionālās platformās, 
piedalīšanās izstādēs, u.c.  

RV2 TŪRISMA ATTĪSTĪBA 

U1 Attīstīt tūrisma 
infrastruktūru  
 

Kultūrtūrisma attīstība Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Pilnveidots piedāvājums, 
t.sk. labiekārtoto 
infrastruktūra uz un ap 
kultūras pieminekļiem. 
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Lauku tūrisma attīstība Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Jauns piedāvājums, 
atbalsts uzņēmējiem, t.sk. 
saimniecību, ražošanas 
uzņēmumu kā apskates 
objektu pozicionēšana ar 
tūristu līdzdarbošanos. 

Dabas tūrisma un aktīvās 

atpūtas dabā attīstība 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Pilnveidots piedāvājums, 
t.sk. izveidoti tūrisma 
maršruti un dabas izziņas 
takas pa novada teritoriju, 
novadā izveidoti skatu 
torņi, atpūtas vietas, 
stāvlaukumi, kempingi, 
veselības un sporta takas.  
Peldvietu uzturēšana un 
labiekārtošana   
Laivu piestātņu un laivu 
ielaišanas vietu izveide 
upēs, ezeros, ūdenstilpnēs. 

Velotūrisma attīstība Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Pilnveidots velotūrisma 
piedāvājums, t.sk. 
velomaršrutu, veloceliņu 
infrastruktūras izveide, 
attīstība. 

Sporta tūrisma attīstība Rugāju sporta 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Pilnveidots sporta 
pasākumu un to rīkošanas 
iespēju piedāvājums. 

Gastronomiskā tūrisma 

attīstība 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Pilnveidots piedāvājums. 
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Jaunu informācijas norāžu 

ierīkošana, esošo 

pilnveidošana un 

modernizācija 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs, Attīstības 
un plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Jaunas un atjaunotas 
norādes par tūrisma 
objektiem. 

Līdzdalība projektu ideju 

veidošanā, izstrādē un 

ieviešanā 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Jaunas idejas. Īstenoti 
projekti.  

Rugāju novada 

uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības centra izveide 

Izpilddirektors 2016-

2019 

PB Veikta Lauku un 
uzņēmējdarbības centra 
reorganizācija. 

Transporta un 

inženierkomunikāciju 

infrastruktūras attīstība uz 

tūrisma objektiem 

 
 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Uzlabota transporta, 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas, sakaru 
infrastruktūra. 

U2 Popularizēt 
novada tūrisma 
iespējas 
 

Novada tūrisma zīmola 
izveidošana 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Izveidots zīmols, t.sk. esošo 
tūrisma objektu attīstība, 
mārketings. 
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Sadarbība ar dažādām ar 
tūrismu saistītām valsts 
institūcijām un citām 
pašvaldībām 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Sadarbības līgumi. 
Pieredzes apmaiņa. 

Informatīvo materiālu 
sagatavošana un izplatīšana 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Dažādu interneta/ mobilo 
aplikāciju pilnveidošana, 
moderno tehnoloģiju 
izmantošana. Tūrisma 
objektu un produktu 
mārketings, tai skaitā, 
video un foto prezentācijas 
izdevumi par novadu. 
Bukleti, kartes, reklāmas 
rullīši, stendi, reklāmas u.c.  

Piedalīšanās tūrisma izstādēs, 
kontaktbiržās, forumos, 
konferencēs u.c. 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Ar stendu, informatīvajiem 
materiāliem, paraugiem, 
priekšnesumiem.  

Apmācību, diskusiju, pieredzes 
apmaiņas organizēšana 
uzņēmumu darbības 
pilnveidošanai 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Apmācības, diskusijas, 
pieredzes apmaiņa. 

RV3 Transporta infrastruktūras attīstība 

U1 Attīstīt 
autotransporta 
infrastruktūru 

Novada ceļu un ciemu ielu 
infrastruktūras un seguma 
uzlabošana un attīstība 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016- PB, VB, ESf, Cits Atjaunots, no jauna 
izbūvēts novada ceļu un 
ciemu ielu segums. 
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2019 Noasfaltēts vai citādi 
uzlabots grants segums. 

Ielu apgaismojuma tīkla 
paplašināšana, atjaunošana un 
izbūve 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Izbūvēts un uzlabots ielu 
apgaismojums. Uzlabota 
satiksmes un sabiedriskā 
drošība. 

Transporta novietošanas 
iespēju uzlabošana ciemos 
 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Sakārtota stāvlaukumu 
infrastruktūra 
iekšpagalmos.  

Pašvaldības autoceļu 
īpašumtiesību jautājuma 
sakārtošana 

Vispārējā un 
juridiskā nodaļa, 
Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB Pašvaldības īpašumā 
iegādāta zeme zem 
pašvaldības ceļiem. 

Modernizēt un optimizēt 
sabiedriskā transporta satiksmi 

Izpilddirektors 2016-

2019 

PB, VB, ESf Situācijai/pieprasījuma 
atbilstoši skolēnu 
pārvadājumu maršruti. 
Atjaunotas esošās 
pieturvietas, stāvlaukumi.  

Paplašināt un labiekārtot 
gājēju un velo infrastruktūru 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs, Attīstības 
un plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, VB, ESf Jauni, uzlaboti gājēju celiņi 
un veloceliņi, 
velonovietnes. Marķēti 
veloceliņi, informācijas 
stendi, atpūtas vietas.  

RV4 Tehniskās infrastruktūras attīstība   

U1 Attīstīt 
pašvaldības 
mājokļu kvalitāti 

Jaunas daudzdzīvokļu mājas 

būvniecība Rugājos 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-

2019 

PV, Cits Jauni dzīvokļi. 
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Esošā dzīvojamā fonda 

uzturēšana un attīstība 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-

2019 

PV, VB, ESf, Cits Sakārtoti, labiekārtoti 
mājokļi, dzīvojamā telpa. 

Informatīvs atbalsts par citu 

mājokļu pieejamību 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-

2019 

PB Informācija par dažādu 
mājokļu pieejamību 
novadā. 

U2 Veicināt 
ūdenssaimniecības 
un kanalizācijas 
sistēmas attīstību 

Ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas sistēmas attīstība 
Rugāju ciemā II un III kārta 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, ESf, Cits Jauni pieslēgumi 
centralizētām 
ūdensapgādes, 
kanalizācijas sistēmām. 

Vienotas lietus ūdens novades 
sistēmas projektu izstrādāšana 
un ieviešana Rugājos, 
Benislavā un Skujetniekos 

Saimnieciskā 
nodaļa, Attīstības 
un plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Paplašināts lietus ūdeņu 
kanalizācijas tīkls. 

Efektīvas ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu 
pārvaldība 

Saimnieciskā 
nodaļa, Attīstības 
un plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB Izvērtēti tarifi, to 
pamatotība, noteikta 
pašvaldības politika, 
pilnveidota pašvaldības 
organizatoriskā struktūra. 

U3 Nodrošināt 
interneta un mobilo 
sakaru pārklājumu, 
kvalitatīvu pārraidi 

Modernizēt, paplašināt un 
popularizēt publisko interneta 
pieejas punktu tīklu 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, VB, ESf Jauni punkti, informācija 
iedzīvotājiem. Paplašināti, 
modernizēti esošie 
publisko interneta pieejas 
punkti.  

Sekmēt kvalitatīvu mobilo 
sakaru pārklājumu visā novada 
teritorijā 

Izpilddirektors 2016-

2019 

Cits Sadarbība ar 
telekomunikāciju 
pakalpojumu sniedzējiem. 

RV5 Efektīva publiskā pārvalde 
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U1 Pilnveidot 
pašvaldības 
pakalpojumu 
kvalitāti un 
pieejamību 

Klientu apkalpošanas centru 
uzturēšana 

Vispārējā un 
juridiskā nodaļa 

2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Esošie un jaunie klientu 
apkalpošanas centri atbilst 
modernās pārvaldes 
prasībām- atvērtāki, ar 
labāku IKT nodrošinājumu, 
maksājumu veikšanas 
iespējām, wifi u.c.  

Pašvaldības pakalpojumu 
nodrošināšana 

Iestādes/nodaļas 2016-

2019 

PB Iedzīvotājiem pieejami, 
saprotami pašvaldības 
pakalpojumi. 

Pašvaldības ēku 
atjaunošana/pārbūve, 
energoefektivitātes pasākumi 

Būvvalde 2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Pārbūvētas/ atjaunotas 
pašvaldības ēkas. 
Palielināta ēku 
energoefektivitāte. 

E-pakalpojumu paplašināšana Vispārējā un 
juridiskā nodaļa 

2016-

2019 

PB Jauni pašvaldības e-
pakalpojumi atbilstošos e-
līmeņos. 

E-pakalpojumu un citu e-
iespēju popularizēšana 
sabiedrībā 

Vispārējā un 
juridiskā nodaļa 

2016-

2019 

PB Novada iedzīvotāji 
informēti par e-
pakalpojumu iespējām 

Pašvaldības mājas lapas 

pilnveidošana (sistēma, saturs 

u.c.) 

Vispārējā un 
juridiskā nodaļa 

2016-

2019 

PB Pilnveidota pašvaldības 
mājas lapas www.rugaji.lv 
struktūra un saturs. 

Novada koptēla veidošana, 
prezentācija, mārketings 

Izpilddirektors 2016-

2019 

PB, ESf, Cits Mērķtiecīgi, koordinēti 
Rugāju novada virzīšanas 
pasākumi konkrētām 
mērķa grupām, īstenota 
novada zīmola koncepcija.  

http://www.rugaji.lv/
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U2 Attīstīt 
pašvaldības, valsts 
institūciju, NVO un 
privāto sadarbību 
un partnerību 

Paplašināt un stiprināt 
starptautisko sadraudzību 

Priekšsēdētājs, 
Izpilddirektors, 
Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs, Attīstības 
un plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, ESf, Cits Rugāju novada jaunas 
sadraudzības pašvaldības, 
iesaistīšanās pārrobežu 
sadraudzības projektos. 

Nacionāla mēroga sadarbības 
aktivizēšana 

Priekšsēdētājs, 
Izpilddirektors 

2016-

20196 

PB Aktīva iesaiste LPS, Mazo 
pašvaldību apvienībā. 
Aktīva dalība reģiona un 
valsts mēroga attīstības 
plānošanā. Pašvaldības 
dalība interešu aizstāvības 
biedrībās un to pasākumos.  

Sadarbības ar kaimiņu un 
citām tuvākajām pašvaldībām 
attīstība 

Izpilddirektors 2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Jaunu funkciju kopīga 
īstenošana, kopīgi projekti. 

Iedzīvotāju un nevalstisko 
organizāciju iniciatīvas, kas 
vērstas uz novada attīstību, 
aktivizēšana 

Izpilddirektors, 
Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa, Vispārējā 
un juridiskā 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, ESf, Cits Atbalstīti un īstenoti NVO 
projekti. 

Lauku partnerības darbības 
atbalstīšana 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, ESf, Cits Īstenoti projekti. 

U3 Stiprināt 
pašvaldības un to 
iestāžu kapacitāti 

Mērķtiecīga pašvaldības 
darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana 

Vispārējā un 
juridiskā nodaļa 

2016-

2019 

PB, ESf, Cits Kompetenti, profesionāli 
pašvaldības darbinieki. 
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Finanšu vadības un 
grāmatvedības sistēmas 
pilnveidošana 

Finanšu nodaļa 2016-

2019 

PB Uzlabota finanšu vadības 
un grāmatvedības sistēma, 
tai skaitā viens no 
pašvaldības informācijas 
sistēmas pamatiem.  

Stratēģiskās vadīšanas, 
plānošanas un projektu 
vadīšanas prasmju un iemaņu 
paaugstināšana 

Vispārējā un 
juridiskā nodaļa 

2016-

2019 

PB, VB, ESf Paaugstināta visu 
pašvaldības struktūrvienību 
vadītāju un pārstāvju 
stratēģiskās vadīšanas, 
plānošanas un projektu 
vadīšanas prasmes un to 
pielietošana. 

Nepārtraukta un koordinēta 
attīstības plānošana- 
dokumentu (plānu/projektu) 
sagatavošana, īstenošana, 
uzraudzība, aktualizācija 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-

2019 

PB, ESf Regulāra attīstības 
plānošanas dokumentu 
īstenošanas uzraudzība un 
aktualizācija, nepieciešamo 
plānošanas dokumentu 
sagatavošana. 

Pašvaldības organizatoriskās 
struktūras pilnveidošana 

Izpilddirektors 2016-

2019 

PB Pilnveidota pašvaldības 
organizatoriskā struktūra 
(struktūrvienības, to 
kompetence, atbildība, 
sadarbības mehānismi).  

Efektīva pašvaldības īpašumu 
pārvalde 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa, Būvvalde 

2016-

2019 

PB Apkopota, publiski 
pieejama informācija par 
pašvaldības 
neizmantotajiem 
īpašumiem, izvērtētas 
pašvaldības īpašumu 
izmantošanas iespējas.  



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

15 
 

VTP2 IZGLĪTĪBAS, SPORTA, KULTŪRAS, VESELĪBAS APRŪPES UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 

RV1 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA, SPORTA UN JAUNATNES LIETAS 

U1 Uzlabot 
izglītības iestāžu un 
ar to saistīto 
infrastruktūru 
 

Izglītības iestāžu ēku 
atjaunošana un telpu 
labiekārtošana 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PV, VB, ESf Atjaunotas un 
labiekārtotas izglītības 
iestāžu telpas, tai skaitā,  
Rugāju novada vidusskolas 
internāta ēkas 
rekonstrukcija, Rugāju 
sporta nama jumta 
rekonstrukcija, Rugāju 
novada Eglaines 
pamatskolas pagrabstāva 
sakārtošana.  

Mācību telpu  un vides 
modernizācija, bibliotēku 
krājumu papildināšana 
izglītības iestādēs 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PV, VB, ESf Aprīkotas, modernas 
izglītības iestādes. Ieviesti 
IKT risinājumi, t.sk., 
iegādāti datori, projektori 
u.c. IKT aprīkojumi 
nodrošina mūsdienīgu 
mācību procesa 
īstenošanu. Ērta, droša, 
veselīga un gaumīga vide 
izglītības iestādēs.  

Izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūras pilnveidošana 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PV, VB, ESf Sporta laukuma renovācija 
Rugāju novada Eglaines 
pamatskolai. Hokeja 
laukuma un tā apkārtnes 
labiekārtošana.  Stadiona 
infrastruktūras 
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pilnveidošana, 
projektēšana, izbūve.  
 

Izglītības iestāžu teritoriju 
labiekārtošana 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PV, VB, ESf Labiekārtota un pievilcīga 
izglītības iestāžu teritorija.  

U2 Nodrošināt 
kvalitatīvu un 
pieejamu izglītības 
pakalpojumu 

Augstas kvalitātes mūsdienu 
prasībām atbilstošas 
pirmsskolas un vispārējās 
izglītības nodrošināšana  

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB, VB, ESf Pieprasījumam atbilstošs 
efektīvs skolu tīkls. 
 

Kompetenču pieejā balstīta 
vispārējās izglītības satura 
aprobācija un ieviešana 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB, VB, ESf Izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes 
iesaistījušās projekta 
plānotajās aktivitātēs.  

Iekļaujošās izglītības  Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB, VB, ESf Tiek nodrošināts 
mūsdienīgs mācību saturs 
un atbilstoša mācību vide, 
individualizēta mācību 
pieeja, profesionāli 
pedagogi, izglītības 
infrastruktūra.  

Izglītības iestāžu 
nodrošināšana ar kvalificētiem 
pedagoģiskiem darbiniekiem, 
darbinieku atbalsta un 
motivēšanas sistēmas 
veidošana 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB, VB Pedagogu apmācība, 
pieredzes apmaiņa. 
Pedagogi ar augstu, 
mūsdienu prasībām 
atbilstošu kvalifikāciju.  
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Izglītības iestāžu mārketinga 
pasākumi 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB Mājas lapas, atvērto durvju 
dienas, skolēnu un vecāku 
aptaujas u.c. 

Atbalsta pasākumi skolēnu 
sasniegumiem un skolēnu 
izcilības veicināšana 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB Pašvaldības, skolu 
apbalvojumi skolēniem un 
viņu pedagogiem. 

Izglītības iestāžu starptautiskas 
sadarbības veicināšana 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB, ESf, Cits Sadarbības ietvaros jaunu 
iniciatīvu veidošana.  

Izglītības iestāžu programmu 
piedāvājuma paplašināšana un 
izglītības iestāžu specializācija 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB Dziļāka skolu specializācija. 

Pasākumu organizēšana 
saskaņā ar IZM un VISC plānu 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB Organizēta olimpiāžu, 
zinātniski pētniecisko 
darbi, eksāmenu norise. 

U3 Nodrošināt 
interešu un 
mūžizglītības 
iespējas 

Daudzveidīga un kvalitatīva 
interešu izglītības piedāvājuma 
nodrošināšana 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Paplašināta piedāvājuma 
daudzveidība, jaunas 
programmas, pulciņi. 
 
 

Karjeras izglītības pakalpojuma 
pieejamības nodrošināšana 
izglītojamajiem 

Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Karjeras izglītības 
pakalpojumi, 
uzņēmējdarbības un 
līderības spēju attīstīšana, 
prakse, diskusija, konkursi 
u.c. pasākumi. 

Iedzīvotāju iesaiste neformālās 
izglītības un mūžizglītības 

Izglītības pārvalde 2016- PB, VB, ESf, Cits Informācija, pasākumu 
koordinēšana, vajadzību 
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pasākumos 2019 apzināšana, pieaugošo 
apmācība. 

Jauniešu iniciatīvas atbalsts Izglītības pārvalde 2016-

2019 

PB, VB, ESf, Cits Diskusija, projektu 
konkursi, informatīvs 
atbalsts, iesaistīšanās 
dažādos projektu 
konkursos, iesaistīšanās 
brīvprātīgajā darbā, 
sadarbība ar uzņēmējiem, 
jauniešu mācību 
uzņēmumi, jauniešu 
ekskursijas. 

RV2 KVALITATĪVA VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

U1 Sniegt 
iedzīvotāju 
vajadzībām 
atbilstošus sociālos 
pakalpojumus un 
veselības aprūpi 
 

Specializācijas attīstība 
sociālajā darbā ar personām, 
personu grupām, ģimenēm vai 
sociālā darba praksē 

Sociālais dienests 2016-
2019 

PB Dziļāka sociālo 
pakalpojumu specializācija, 
darba ar grupām plašāka 
izmantošana. 

Projekta „PROTI un DARI” 
īstenošana 

Izglītības 
pārvalde, 
Jauniešu iniciatīvu 
interešu centrs 

2016-
2019 

 Motivēt un aktivizēt 
jauniešus, kuri nemācās, 
nestrādā vai neapgūst 
arodu un nav reģistrēti 
NVA kā bezdarbnieki. 
Veicināt šo jauniešu iesaisti 
izglītībā, tai skaitā aroda 
apguvē, Jauniešu garantijas 
pasākumos, kurus īsteno 
NVA un Valsts izglītības 
attīstības aģentūra, un 
nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā. 
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Sociāli atstumto grupu 
iekļaušana sabiedrībā 

Sociālais dienests 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Īstenoti dažādi pasākumi, 
aktivitātes, kas nodrošina 
sociāli atstumto grupu 
iekļaušanu sabiedrībā. 

Motivējoša un gudra novada 
sociālo pabalstu sistēma 

Sociālais dienests 2016-
2019 

PB Sociālā palīdzība 
iedzīvotājiem tiek piešķirta 
individuāli izvērtējot 
situācijas. Sociālā palīdzība 
ir tikai resurss kā sasniegt 
iejaukšanās mērķi un 
spēcinātu cilvēkā 
pašresursus sociālās 
problēmas risināšanai.  

Elastīga un operatīva palīdzība 
neparedzētos gadījumos 

Sociālais dienests 2016-
2019 

PB Nodrošināta operatīva 
palīdzība. 

Primārās veselības aprūpes 
tīkla pilnveide 

Feldšeru veselības 
punkti, 
Zobārstniecības 
kabinets 

2016-
2019 

PB, VB, Cits Iedzīvotājiem pieejami 
veselības aprūpes 
pakalpojumi. 

Aprūpes mājās un mobilo 
pakalpojumu attīstība 

Sociālais dienests 2016-
2019 

PB, VB, ESf Nodrošināti iedzīvotājiem 
nepieciešamie 
pakalpojumi. 

Sociālās aprūpes centra 
„Rugāji” aprīkošana  

Sociālais dienests 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Paplašināts un pilnveidots 
aprīkojuma un inventāra 
nodrošinājums sociālo 
pakalpojumu sniegšanai, 
pielāgotas telpas.  

Deinstitucionalizācijas Sociālais dienests 2016- PB, VB, ESf, Cits Izveidoti mājokļi mērķa 
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īstenošana 2019 grupai, sociālo 
pakalpojumu pilnveide un 
daudzveidošana, 
infrastruktūras sakārtošana 
pakalpojuma saņemšanai, 
atbalsta sistēmas 
pilnveidošana alternatīvās 
ārpusģimenes aprūpes 
formu nodrošināšanai. 

Sabiedrības veselību veicinošas 
aktivitātes 

Sociālais dienests 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Veselības, rehabilitācijas 
kabineta izveide un 
attīstība. 

Sociālo dzīvokļu ierīkošana 
Skujetniekos 

Sociālais dienests 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Pieejami sociālie dzīvokļi. 

U2 Attīstīt 
kvalitatīvu, 
organizētu sociālo 
darbu novadā 

Starpinstitucionālās sadarbības 
veicināšana 

Bāriņtiesa, 
Sociālais dienests, 
Izglītības 
pārvalde, 
Pašvaldības 
policija 

2016-
2019 

PB, VB Noteiktas kompetences, 
funkcijas, pienākumi un 
atbildība. 

Sociālās aizsardzības sistēmas 
darba procesu vadība un 
darbinieku profesionalitātes 
pilnveide 

Sociālais dienests 2016-
2019 

PB, Cits Apmācības, supervīzijas, 
jauni e-pakalpojumi. 

U3 Uzlabot sociālo 
drošību novadā 

Izveidot norāžu sistēmu visā 

novadā 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, ESf, Cits Skaidras, izsmeļošas un 
pievilcīgas norādes uz 
dažādiem svarīgiem 
objektiem, vietām, 
iestādēm utt. novadā. 
Norāžu zīmes uz 
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viensētām, daudzdzīvokļu 
mājām, ielu nosaukumi.  

Pašvaldības policijas darbības 

attīstība 

Pašvaldības 
policija 

2016-
2019 

PB Augsta darbinieku 
profesionalitāte, 
pašvaldības kopdarbība ar 
Valsts policiju. 

Drošības un kārtības 

preventīvie pasākumi 

Pašvaldības 
policija 

2016-
2019 

PB Regulāri reidi, kampaņas, 
izglītošanas pasākumi. 

Drošības un tās atbalsta 

infrastruktūras uzlabošana 

Pašvaldības 
policija, 
Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB Videonovērošana, 
paaugstināta ugunsdrošība 
pašvaldības ēkās, 
iedzīvotāji informēti par 
nepieciešamo 
ugunsdrošību dzīvojamās 
telpās un iespējām to 
ieviest. 

RV3 KULTŪRAS ATTĪSTĪBA  

U1 Veicināt 
kultūras un atpūtas 
pasākumu 
piedāvājuma 
daudzveidību 
 

Modernu un ērtu visu novada 
teritoriju pārklājošu bibliotēku 
tīkla attīstība  

Bibliotēkas 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Moderna bibliotēku 
infrastruktūra un ērta 
pakalpojumu pieejamība. 
Atjaunotas, uzlabotas 
bibliotēku ēkas. Moderns 
bibliotēku aprīkojums, 
pieeja datu bāzēm, plašs 
krājums. Labiekārtotas un 
pievilcīgas bibliotēku 
apkārtējās teritorijas.  

Iedzīvotāju iesaiste kultūras 
iestāžu aktivitātēs 

Kultūras nodaļa 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Sakārtoti tautas/saietu 
nami. Labiekārtotas un 
pievilcīgas tautas/saietu 
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namu apkārtējās teritorijas. 
Ar modernu aprīkojumu 
aprīkoti tautas/saietu 
nami. Dažādu koncertu  
u.c. pasākumu 
organizēšana . 

Iedzīvotāju iesaiste 
pašdarbības kolektīvos 

Kultūras nodaļa 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Iedzīvotājiem tiek 
piedāvāts daudzveidīgs 
pašdarbības kolektīvu 
piedāvājums.  

Novada muzeja infrastruktūras 
un darbības attīstība 

Muzejs 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Saglabāts kultūrvēsturiskais 
mantojums, dažādi 
pasākumi muzejā un ārpus 
tā, mārketinga aktivitātes, 
atjaunotas, uzlabotas 
muzeja telpas, 
infrastruktūra, aprīkojums. 
Uzkrāti, sistematizēti 
materiāli. 

Estrādes celtniecības II kārtas 

izbūve Rugājos 

Kultūras nodaļa 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Izbūvēta estrāde Rugājos. 

Iedzīvotāju iesaistes dažādās 
sporta aktivitātēs palielināšana 

Rugāju sporta 

centrs 

2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Sporta laukumu un 
stadiona pieejamības 
palielināšana. Atjaunoti, 
savesti kārtībā, pārbūvēti 
sporta laukumi. Izbūvēts 
skeitparks. Moderns, 
daudzfunkcionāls sporta 
inventārs. Regulāras sporta 
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sacensības novadā.  

Materiāls atbalsts novada 
augsta sasniegumu sportistiem 
un atbalsts dalībai sacensībās 

Rugāju sporta 

centrs 

2016-
2019 

PB, Cits Materiāli atbalstīti 
sportisti. 

Atbalstīt nevalstisko 
organizāciju sabiedriskā 
labuma projektus 

Administrācija 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Īstenoti projekti. 

U2 Nemateriālā 
mantojuma 
apzināšana un 
saglabāšana 

Kultūrvēsturisko objektu 
apsekošana, dokumentēšana 
un izpēte 
 

Muzejs 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Veikts apsekojums, uzkrāti, 
sistematizēti materiāli.  

Novada baznīcu restaurācija, 
atjaunošana 

Būvvalde 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Restaurētas, atjaunotas 
baznīcas. Atjaunoti 
interjera elementi. 

Izcilu novada iedzīvotāju 
piemiņas uzturēšana 

Muzejs 2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Sakārtotas un labā stāvoklī 
uzturētas izcilu novada 
iedzīvotāju piemiņas vietas, 
informācijas materiāli par 
viņiem, piemiņas pasākumi 
u.c. 

Latvijas simtgades 
programmas sagatavošana un 
īstenošana 

Kultūras nodaļa 2016-
2019 

PB, Cits Līdz 2017.gada beigām 
sagatavota detalizēta 
programma. Atbilstoši 
programmai īstenoti 
pasākumi, labiekārtotas 
teritorijas, vides objekti 
u.c.  
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Latgales simtgades 
sagatavošana un īstenošana 

Kultūras nodaļa 2016-
2019 

PB, Cits Sagatavota detalizēta 
programma. Atbilstoši 
programmai īstenoti 
pasākumi, labiekārtotas 
teritorijas, vides objekti 
u.c. 

Starpnovadu sadarbība 
vispārējo latviešu Dziesmu un 
deju svētku procesa un citu 
valstiski nozīmīgu pasākumu 
koordinēšana 

Kultūras nodaļa 2016-
2019 

PB, VB, Cits Starpnovadu sadarbība. 

Tradicionālo un citu novada 
pasākumu rīkošana- Lieldienas, 
Ziemassvētki, Novada svētki 
u.c. 

Kultūras nodaļa 2016-
2019 

PB, Cits Regulāra svētku, pasākumu 
organizēšana novadā. 

VTP3 DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA  

RV1 VIDES KVALITĀTES SAGLABĀŠANA UN ATTĪSTĪBA 

U1 Veicināt ēku 
energoefektivitātes 
paaugstināšanu 

Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu pašvaldības 
ēkās 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Veikta energoefektivitātes 
paaugstināšana, viedu 
energovadību un 
atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošana 

Atbalsts iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem mājokļu un citu 
ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanā 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, VB, ESf Informācija, izmantojot 
dažādus komunikācijas 
kanālus. Tehnisko projektu 
izstrāde.  

U2 Veicināt 
apkārtējās vides 

Iedzīvotāju izglītošana par 
vides aizsardzības sekmēšanas 

Būvvalde 2016-
2019 

PB, VB, ESf Videi draudzīga dzīvesveida 
popularizēšanas kampaņas 
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saglabāšanu un 
atjaunošanu 

jautājumiem un informatīvi pasākumi, 
dažāda mēroga talkas. 

Publiskās infrastruktūras 
sakārtošana, uzturēšana 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, ESf, Cits Sakārtota vide, laukumi, 
apstādījumi, atpūtas vietas, 
bērnu rotaļu laukumi.  

Meliorācijas sistēmas 
sakārtošana, uzturēšana un 
attīstība  

Saimnieciskā 
nodaļa, Attīstības 
un plānošanas 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, ESf, Cits Sakārtota un uzturēta 
meliorācijas sistēma 
novadā. 

Kapsētu teritoriju 
apsaimniekošana 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, ESf, Cits Labiekārtotas kapu 
teritorijas, atjaunota, 
sakārtota kapu 
infrastruktūra.  

Kultūras pieminekļu 
saglabāšana pašvaldības 
teritorijā 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Veikta kultūras pieminekļu 
saglabāšana. 

U3 Nodrošināt 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
infrastruktūras 
attīstību 

Sadzīves elektronisko iekārtu 
un elektronisko iekārtu 
atkritumu šķirošanas iespējas 
izveide 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, Cits Elektronisko iekārtu 
atkritumi tiek šķiroti un 
apsaimniekoti. 

Novada atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā 
neiekļauto 
mājsaimniecību/saimniecību 
iekļaušanas sekmēšana 
(līgumi) 

Vispārējā un 
juridiskā nodaļa 

2016-
2019 

PB Līgumu uzskaites 
pārbaudes, jauni 
mājsaimniecību līgumi ar 
ZAAO. 

Sadzīves atkritumu dalītās 
vākšanas, izlietotā iepakojuma 
un zaļās masas 
apsaimniekošanas sistēmas 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, Cits Atkritumi tiek 
apsaimniekoti ievērojot 
vides saglabāšanas un 
ilgtspējas principus. 
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pilnveidošana 

Nelikumīgo atkritumu 
izmešanas vietu sakārtošana 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, Cits Apzinātas un sakārtotas 
nelikumīgās atkritumu 
izmešanas vietas. 

RV2 DABAS RESURSU IZMANTOŠANA, SASKAŅOJOT DABAS VĒRTĪBU AIZSARDZĪBU AR TERITORIJAS EKONOMISKO ATTĪSTĪBU 

U1 Nodrošināt 
dabas resursu 
ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu 
 

Labiekārtošanai un 
komunālajiem pakalpojumiem 
nepieciešamā pašvaldības 
materiāltehniskās 
bāzes/aprīkojuma atjaunošana 
un papildināšana 
 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Darba kārtībā esošu 
labiekārtošanai 
nepieciešamais pašvaldības 
aprīkojums. 

Pastāvīga sadarbība ar valsts 
institūcijām vides un dabas 
aizsardzības jautājumos 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa, Būvvalde 

2016-
2019 

PB Vides aizsardzības prasību 
normām atbilstoša 
pašvaldības darbība. 

Novada degradēto teritoriju un 
objektu sakopšana un 
izmantošana 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa, Būvvalde 

2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Sakārtotas, uzlabotas un 
izmantotas novada 
degradētās teritorijas 2,7 
ha platībā.  

Sabiedriskās koplietošanas 
vietu labiekārtošana un 
pievilcības paaugstināšana 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Labiekārtotas atpūtas 
vietas, bērnu rotaļu 
laukumi. Pilnveidoti āra 
trenažieri un cita veida 
aktīvās atpūtas iespēju 
vietas. Labiekārtoti 
pagalmi, publiski pieejamo 
ēku teritorija, izbūvēti 
stāvlaukumi, gājēju celiņi. 
Apzaļumošana. Interesanti, 
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pievilcīgi vides objekti.  

Teritoriju applūšanas 
novēršana 

Būvvalde, 
Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Īstenoti pretplūdu 
pasākumi un drošas 
apbūves teritorijas. 

Pašvaldības īpašumu 
uzturēšana, uzlabošana 
 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, Cits Tiek uzturēti un uzlaboti 
pašvaldības īpašumi. 

Īpašumu tiesību sakārtošana 
 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, Cits Sakārtotas īpašumtiesības. 

Vidi degradējošo objektu 
sakārtošana 
 

Būvvalde, 
Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, Cits Apzināti vidi degradējoši 
objekti un veiktas darbības 
to sakārtošanai. 

Novada pašvaldībai piederošo 
mežu jaunaudžu kopšana 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, VB, ESf Izkopti pašvaldībai 
piederošās jaunaudzes. 

Ūdensapgādes urbumu 
uzturēšana 
 

Saimnieciskā 
nodaļa 

2016-
2019 

PB, VB, Cits Tiek uzturēti ūdensapgādes 
urbumi. 

Dabas resursu racionāla 
izmantošana un 
apsaimniekošanas sistēmas 
attīstīšana 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa, Būvvalde 

2016-
2019 

PB  Veikta dabas resursu 
inventarizācija un 
izstrādāta 
apsaimniekošanas 
koncepcija. 

Dabas aizsardzības plāna 
izstrāde dabas liegumam 
Lubānas mitrājs 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa, Būvvalde 

2016-
2019 

PB  Pašvaldība piešķir 
līdzfinansējumu dabas 
lieguma aizsardzības plāna 
izstrādei.  

Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju apsaimniekošanas 
plāna izstrāde  

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa, Būvvalde 

2016-
2019 

PB, VB, ESf, Cits Sagatavots un tiek ievērots 
aizsargājamo dabas 
teritoriju 
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(Pokratas ezers) apsaimniekošanas plāns. 

 


