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Rugāju novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji 

Nr. Novada attīstību 
raksturojošie pamatrādītāji 

Rādītāju izmaiņu raksturojums 

1. Teritorijas attīstības indekss Teritorijas attīstības indekss vērtība 2014.gadā ir -1,195.  
2014.gadā novads ierindojas 102.vietā starp 110 novadiem. Savukārt 2009.gadā 
ierindojās 92.vietā starp 110 novadiem.  

 (dati Valsts reģionālās attīstības aģentūra) 

 

2. Iedzīvotāju skaits 

 

 

2015.gada sākumā novadā deklarēti 2444 iedzīvotāji. 
Iedzīvotāju skaita izmaiņas: 

 no 2008.g. sākuma līdz 2013.g. sākumam -5,2 %; 

 no 2009.g. sākuma līdz 2014.g. sākumam -6,5%.  

 no 2010.g. sākuma līdz 2015.g. sākumam -9,0 % 
 (dati Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) 

 

3. Demogrāfiskā slodze 2015.gada sākumā 525,6. 
2014.gada sākumā 520, 3.  
2013.gada sākumā 532, 0.  

(dati Valsts reģionālās attīstības aģentūra) 

 

4. Bezdarba līmenis, % Bezdarba līmenis: 

 2013.g. sākumā 17,8  %; 

 2014.g. sākumā 16,3 %; 

 2015.g. sākumā 15,29%. 
(dati Nodarbinātības valsts aģentūra)  

 

5. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi pašvaldību 
budžetos uz 1 iedzīvotāju 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetos uz 1 iedz. 
 2014.gadā  243, 3 EUR.  
2013.gadā 224,1 EUR. 
2012.gadā 209, 16                                          (dati Valsts reģionālās attīstības aģentūra) 

 

6. Tirgus sektora ekonomiski 
aktīvās statistikas vienības 

2013.gadā 278.  
2012.gadā 283.  
2011.gadā 278.                                               (dati Valsts reģionālās attīstības aģentūra) = 



 ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS 2013-2015 

4 
 

IEVADS  

 
Rugāju pašvaldības plānošanas sistēmu veido 3 dokumenti: ilgstpējības stratēģija, teritorijas plānojums, kas šobrīd sastāv no 

Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma un Rugāju pagasta teritorijas plānojuma; attīstības programma. (skat. 1.attēlu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.attēls Rugāju novada attīstības plānošanas dokumentu sistēma 
 
Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadiem (turpmāk tekstā- Attīstības programma) ir vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, kur noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kas nosaka pasākumu kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības 
programmas apstiprināta Rugāju novada domes sēdē 2013.gada 19.augustā (protokols Nr.11 14 §).  

Lai sekotu līdzi attīstības programmas ieviešanai un sasniegtu definētās prioritātes un novada vīziju izstrādā trīs gadu pārskata 
ziņojumu, tajā ietverot novada attīstības rādītājus, īstenotās rīcības, saskaņā ar Rīcības plānu, veikto darbību rezultatīvos rādītājus, veikto 
darbību novirzes no plānotā, secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai. Šī īstenošanas uzraudzības pārskata periods ir no 2013.gada līdz 
2015.gadam.  
Rīcības un Investīciju plāna izpildes uzraudzībai izmantota luksafora metode, kur katram rīcības plāna pasākumam, aktivitātei atzīmēta izpilde: 

 Sarkans netiek pildīts 
 Dzeltens tiek pildīts nepietiekami 
 Zaļš tiek pildīts 
 Zils darbs pabeigts/uzdevums izpildīts, vairs nav aktuāli 

 
Pamatojoties uz ziņojuma secinājumiem un ieteikumiem darbības uzlabošanai, aktualizē attīstības programmas Rīcības plānu un Investīciju 
plānu. 
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VIDĒJĀ TERMIŅĀ SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 

Attīstības rādītājs Bāzes 
gads 

Pašreizējā 
vērtība 
 

2019. g. 
sasniedzamais 
rezultāts 

Avots 2015.gadā 
sasniegtais rezultāts  

VTP1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA  

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA  

Mājražotāju tirdziņi 2012 0 21 Pašvaldība, uzņēmēji 9 

Datu bāze par investīcijas objektiem 2012 0 1 Pašvaldība 0 

Profesionālās izglītības programmas 2012 0 3 Pašvaldība 1 

Uzlabotu ceļa segumu īpatsvars 2012 15% 50% Pašvaldība 30% 

RV2 TŪRISMA ATTĪSTĪBA  

Tūrisma informācijas centrs 2012 0 1 Pašvaldība 0 

Uzlabotu ceļa segumu īpatsvars 2012 5% 20% Pašvaldība 6% 

Tūrisma takas un maršruti 2012 1 3 Pašvaldība, uzņēmēji, NVO 0 

Publiskās peldvietas 2012 3 4 Pašvaldība, uzņēmēji, NVO 0 

Laivu piestātnes 2012 0 1 Pašvaldība, uzņēmēji, NVO 0 

Iespieddarbu skaits par Rugāju 
novadu 

2012 1 4 Pašvaldība 4 

RV3 TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA  

Trotuāru īpatsvars 2012 30% 50% pašvaldība 30% 

Apgaismotu ielu īpatsvars 2012 10% 50% pašvaldība 20% 

Novada ceļu un ciemu ielu 
rekonstruētais garums, km 

2012 20% 50% Pašvaldība, LVC 25% 

RV4 TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA  

Jaunuzbūvētā dzīvojamā māja 2012 0 1 pašvaldība 0 

Rekonstruēta  un jaunizbūvēta 
kanalizācijas un ūdensvada trase, km 

2012 12 19 Pašvaldība 12 

Vienota lietus novades sistēma 2012 0 3 Pašvaldība 0 
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(ciemos) 

Interneta pieejas punkti 2012 6 8 Pašvaldība 7 

      
RV5 EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE  

e-paraksta attīstība 2012 1 2 Pašvaldība 2 

Vienas pieturas aģentūra 2012 0 1 Pašvaldība 2 

Elektronisko dokumentu vadības 
sistēmas izveide 

2012 0 1 Pašvaldība 0 

Starptautiskās sadarbības projekti 2012 0  2 Pašvaldība 0 

Īstenoto PPP projektu skaits 2012 0 1 Pašvaldība 0 

Apmācības pašvaldības darbiniekiem 2012 1 3 Pašvaldība 1 

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

RV1 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA, SPORTA UN JAUNATNES LIETAS  

Stadiona III kārtas būvniecība 2012 0 1 Pašvaldība 1 

Rugāju novada vidusskolas internāta 
ēkas un katlu mājas rekonstrukcija 

2012 0 1 Pašvaldība 0 

Mācību telpu modernizācija, 
bibliotēku krājumu papildināšana 
izglītības iestādēs 

2012 0 2 Pašvaldība 2 

Energoefektivitātes paaugstināšana 
izglītības iestāžu ēkām  

2012 0 2 Pašvaldība 2 

Sporta laukuma renovācija Eglaines 
pamatskolā 

2012 0 1 Pašvaldība 0 

Jauniešu iniciatīvu- interešu centra 
rekonstrukcija, mūzikas un mākslas 
studijas izveide I kārta 

2012 0 1 Pašvaldība 0 

Tālākizglītības pasākumi 
iedzīvotājiem 

2012 0 3 Pašvaldība 5 

Brīvprātīgā darba popularizēšanas 
pasākumi 

2012 0 2 Pašvaldība 1 
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Neformālās izglītības piedāvājumu 
skaits 

2012 0 3 Pašvaldība 1 

RV2 KVALITATĪVA VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

Dienas centra izveide I kārta 2012 0 1 Pašvaldība 0 

Mobilās brigādes izveide 2012 0 1 Pašvaldība 0 

Sociālā aprūpes centra paplašināšana 2012 0 1 Pašvaldība 0 

Jaunu sociālo pakalpojumu skaits 2012 0 2 Pašvaldība 1 

RV3 KULTŪRAS ATTĪSTĪBA  

Kultūras centra tehniskās 
dokumentācijas sagatavošana 

2012 0 1 Pašvaldība 0 

Novada tradīciju pasākumu 
saglabāšana un attīstīšana 

2012 12 15 Pašvaldība 13 

Sporta klubu, sportistu atbalstīšana  2012 7 10 Pašvaldība 8 

Nemateriālā kultūras mantojuma 
dokumentēšana 

2012 0 1 Pašvaldība 1 

VTP3 DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA  

RV1 VIDES KVALITĀTES SAGLABĀŠANA UN ATTĪSTĪBA  

Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības ēkām 

2012 1 2 Pašvaldība 3 

Pasākumi par kultūrvidi un dabas 
ainavu saglabāšanu 

2012 0 3 Pašvaldība 3 

Laukuma izveide elektronisko iekārtu 
atkritumu apsaimniekošanai 

2012 0 1 Pašvaldība 0 

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

 

Dabas resursu inventarizācija 2012 0 1 Pašvaldība 0 

Īpaši aizsargājamo teritoriju 
apsaimniekošanas plāna izstrāde 

2012 0 1 Pašvaldība 0 
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ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS STRATĒĢISKAIS IETVARS 

Stratēģiskais mērķis (SM) ir koncentrēts 
politisku uzstādījumu kopums 
vēlamajām situācijas pārmaiņām 
noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz 
teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, 
un kas kalpo par pamatu prioritāšu 
noteikšanai un turpmāk veicamo 
darbību identificēšanai. 

Ilgtermiņa 
prioritātes (IP) 
ir svarīgākie 
nosacījumi, lai 
sekmētu 
stratēģisko 
mērķu 
sasniegšanu. 

Vidēja termiņa prioritātes (VTP) ir 
svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu 
ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanu. 
Tās tiek noteiktas, izvērtējot 
resursus un iespējas, un ņemot 
vērā ilgtermiņa prioritātes, 
pašreizējās situācijas un SVID 
analīzi. 

Rīcības virzieni (RV) ir konkrētu pasākumu 
kopums, kas izvirzīts noteikto vidēja 
termiņa prioritāšu sasniegšanai. Risināmie 
uzdevumi ir iniciatīvu un rīcību kopums, 
kas ir izvirzīts noteiktu virzienu 
sasniegšanai, nodrošinot savstarpēji un 
kompleksa atbalsta mehānisma izveidi. 
 

ATTĪSTĪBAS 
VĪZIJA 

RUGĀJU NOVADS IR UZŅĒMĒJDARBĪBAI PIEMĒROTA, SAKOPTA UN PIEVILCĪGA VIDE AR BAGĀTU KULTŪRVĒSTURISKO 
MANTOJUMU UN TRADĪCIJĀM, AR ATTĪSTĪTIEM PAKALPOJUMA CENTRIEM, SAKĀRTOTU INFRASTRUKTŪRU, KUR DZĪVO 
DARBĪGI, SABIEDRISKI AKTĪVI IEDZĪVOTĀJI.  

STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI (SM) 

SM1 ATTĪSTĪTA UZŅĒMĒJDARBĪBA UN 
INFRASTRUKTŪRA 

SM2 CILVĒKA DZĪVES LABKLĀJĪBA SM3 TĪRA VIDE  

ILGTERMIŅA 
PRIORITĀTE (IP) 

IP1 VEIKSMĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA UN 
SAKĀRTOTA INFRASTRUKTŪRA 

IP2 PIEEJAMI IZGLĪTĪBAS, SPORTA, 
KULTŪRAS, VESELĪBAS APRŪPES UN 
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

IP3 ATTĪSTĪTA VIDES KVALITĀTE 

VIDĒJA TERMIŅA 
PRIORITĀTE (VTP) 

VTP1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

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

VTP3 DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA 
IZMANTOŠANA 

RĪCĪBAS VIRZIENI 
(RV) 

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA  RV1 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA, SPORTA UN 
JAUNATNES LIETAS 

RV1 VIDES KVALITĀTES SAGLABĀŠANA UN 
ATTĪSTĪBA 

 RV2 TŪRISMA ATTĪSTĪBA RV2 KVALITATĪVA VESELĪBAS APRŪPE UN 
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

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

 RV3 TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBA  

RV3 KULTŪRAS ATTĪSTĪBA 
 

 

 RV4 TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBA 

  

 RV5 EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE  
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VTP1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA 
U1 Atbalstīt esošos uzņēmējus 

 

Pasākums, aktivitāte:  Vietējo produktu attīstības un konkurētspējas uzlabošana/ mājražotāju tirdziņu popularizēšana 
Sasniedzamais rezultāts: Pasākumu organizēšana, publikācijas 
Veiktās darbības:  

 2013.gadā pašvaldība rīkoja konkursu Rugāju novada iedzīvotājiem „Mazās uzņēmējdarbības uzsākšana vai 
attīstība”. Konkursa mērķis- veicināt dažādu mazās uzņēmējdarbības formu attīstību Rugāju novadā. Pašvaldības finansējums 
2988,03EUR. Atbalstītas 7 uzņēmējdarbības idejas.  

 2013.gadā notika 3 Rugāju novada gadatirgi ar mājražotāju piedalīšanos. 2014.gadā Rugāju novada svētku ietvaros 
notika amatnieku, pārtikas un nepārtikas prežu ražotāju tirgus. 2015.gadā notika pavasara un rudens tirdziņš.  
2015.gada 3. jūlijā Rugāju novada uzņēmēji, zemnieki, amatnieki un mājražotāji piedalījās pirmajā Ziemeļlatgales uzņēmēju 
dienā.Pārskata periodā novada uzņēmēji, zemnieki, amatnieki  tika rosināti ar savu produkciju piedalīties lauku labumu 
tirdziņos Balvos. 
 Novada zemnieku saimniecības piesaista ES fondu līdzekļus, lai veicinātu saimnieciskās darbības attīstību un 
konkurētspēju. Piemēram, zemnieku saimniecība „Kļavas” 2013.gadā realizēja projektu „Mājas apstākļos saražotās biškopības 
produkcijas pirmapstrādes modernizēšana, kura ietvaros tika iegādāti stāvstropi, barotavas u.c. aprīkojums. Ilze Liepiņa 
piesaistot fondu līdzekļu īstenoja projektu „Mājražošanas uzsākšana, realizējot pašaudzētus augļus un ogas sukādēs un 
sīrupā”, kura ietvaros tika iegādāti ilggadīgie augļu un ogulāju stādījumi, žāvētava, kā arī ierīkota ražošanas telpa.  
 Rugāju novada pašvaldība, lai sniegtu skolēniem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, 
darba saturu, pienākumiem, perspektīvu, iespēju gūt praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā un lietderīgi pavadīt mācību 
gada vasaras brīvdienas, atbalsta novada vispārējās izglītības iestāžu skolēnu vēlmi iesaistīties nodarbinātības pasākumos 
novadā.  
Ieteikumi: Lai veicinātu straujāku ekonomisko attīstību, nepieciešams veidot, attīstīt mazos un vidējos uzņēmumus, atbalsīt 
mājražotājus un amatniekus saimnieciskajai darbībai. Pašvaldībai nepieciešams labiekārtot telpas, veidojot sadzīves 
pakalpojumu māju, radot iespēju novada iedzīvotājiem uzsākt mazo uzņēmējdarbību, piem., atvēt frizētavu, sniegt 
grāmatvedības pakalpojumus utt.  

Tiek pildīts 
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U2 Veicināt jauno uzņēmumu piesaisti 

 

Pasākums, aktivitāte: Potenciālo investīciju objektu saraksta sastādīšana un piedāvājums vietējiem un ārvalstu investoriem 
Sasniedzamais rezultāts: Iztrādāta datu bāze, publikācijas par aktuāliem piedāvājumiem 
Veiktās darbības:  

 Potenciālie investīciju objekti tiek apzināti, bet saraksts un publikācijas nav pieejamas. Pārskata periodā iesniegtas 
projektu idejas par pašvaldībai piederošo degradēto teritoriju sakārtošanu. 

Ieteikumi: Potenciālo investīciju saraksta sastādīšana un publicēšana http://invest.latgale.lv/lv 
 

Tiek pildīts 
nepietiekami 

Pasākums, aktivitāte: Profesiju apguves iemaņu veidošana Eglaines pamatskolā 
Sasniedzamais rezultāts: Izveidota materiālā bāze profesiju apguvei 
Veiktās darbības:  
 Pārskata periodā materiālā bāze profesiju apguvei Rugāju novada Eglaines pamatskolā nav izveidota. 
Ieteikumi:  Rugāju novada Eglaines pamatskolā attīstīta sporta infrastruktūra, notiek sadarbība ar Rugāju sporta centru. 
Iespējams attīstības virziens- padziļināta sporta apguve.  
 Rugāju novada Eglaines pamatskola papildus pamatizglītības programmai īsteno speciālās pamatizglītības 
programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, ar mācīšanās traucējumiem un ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Iespējams attīstības virziens- skolēnu piesaiste speciālās 
izglītības programmās.  

Netiek 
pildīts 

 

  

http://invest.latgale.lv/lv
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U3 Uzlabot un izveidot uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru 

Pasākums, aktivitāte: Valsts un pašvaldības ceļu, ielu seguma uzlabošana uz strādājošiem uzņēmumiem 
Sasniedzamais rezultāts: Uzlabots ceļa segums. 
Veiktās darbības: 
Laika periodā no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim veiktie darbi un izlietotais finansējums pašvaldības autoceļiem un 
ielām:  

 autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai- 87 011,87 EUR 

 pārējie izdevumi - 1067,15 EUR 
Laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim veiktie darbi un izlietotais finansējums pašvaldības autoceļiem un 
ielām: 

 autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai- 59 972, 46 EUR 

 autoceļu un ielu periodiskā uzturēšana- 33 995,05 EUR 

 satiksmes drošības uzlabošana – 14 479,73  EUR 

 pārējie izdevumi- 1 922,14 EUR 
Laika periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 1.decembrim veiktie darbi un izlietotais finansējums pašvaldības autoceļiem un 
ielām: 

 autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai- 78701, 74 EUR 
pārējie izdevumi  (greidera iegāde)- 95000, 00 EUR 
 
Savukārt valsts autoceļu, ielu seguma atjaunošana pārskata periodā bijusi nepietiekamia, veikta tikai valsts 2.šķiras autoceļa 
V466 Balvi- Teteri- Upetnieki un Pāliņi- Gailīši seguma atjaunošana.  

Tiek pildīts 
pašvaldības 
autoceļiem 
un ielām  
 

Tiek pildīts 
nepietiekami 
valsts 
autoceļiem 
un ielām 
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RV2 TŪRISMA ATTĪSTĪBA 
U1 Attīstīt tūrisma infrastruktūru 

Pasākums, aktivitāte: Rugāju novada Tūrisma informācijas centra izveide 
Sasniedzamais rezultāts: Izveidots Tūrisma informācijas centrs. 
Veiktās darbības:  
 Rugāju novada Tūrisma informācijas centrs nav izveidots, taču tā pienākumus veic Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs. Aktuālā informācija par tūrisma iespējām novadā pieejama pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv sadaļā Tūrisms un 
dažādos iespieddarbos, ceļvežos.  
Ieteikumi: Turpmāk tūrisma informācijas centra pienākumus veikt Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centram, izveidojot 
iestādi Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības centru . 

Vairs nav 
aktuāli 

Pasākums, aktivitāte: Uzlabot ceļa segumu uz tūrisma objektiem 
Sasniedzamais rezultāts: Uzlabota valsts, pašvaldības ceļu, ielu infrastruktūra, veicot asfalta un ar grants seguma ceļu 
rekonstrukcijas 
Veiktās darbības:  
 Uzlabots ceļa segums pašvaldības autoceļiem uz atpūtas kompleksu pie Boževas ezera, senlietu privātkolekciju „ 
Saipetnieki”, staltbriežu dārzu un brīvdienu māju Pededzes dabas liegumā. 
Nepietiekams valsts mērķdotācijas finansējums pašvaldības ceļiem.   

Tiek pildīts 
pašvaldības 
autoceļiem 
un ielām  
 

Pasākums, aktivitāte: Izveidot tūrisma maršrutus un dabas izziņas takas pa novada teritoriju 
Sasniedzamais rezultāts: Saglabāta ainaviskā vide, veicināta teritorijas mērķtiecīga izmantošana un nodrošināta tā pieejamība 
Veiktās darbības: 
 Kopš 2013.gada pašvaldības izveidoto 830 m garo dabas un izziņu taku gar Vārnienes krastu nevar apmeklēt. 2013.gadā 
Hipotēku bankas konkursam „Mēs paši” tika iesniegts projekta pieteikums, kura ietvaros paredzēts izveidot dabas taku gar 
Boževas ezeru uz Tāļa Matīsa mājām. Projekta pieteikums netika atbalstīts, tomēr ideja par dabas takas izveido nav zaudējusi 
aktualitāti.   

Tiek pildīts 

Pasākums, aktivitāte: Publisko peldvietu ierīkošana pie Rugāju ūdenskrātuves  
Sasniedzamais rezultāts:  Nodrošinātas peldvietas un to labiekārtojums atbilst drošības un sanitārajām normām 
Veiktās darbības:  

Rugāju novada dome 2015.gadā realizēja projektu „Rugāju pludmales labiekārtošana, tūrisma pilnveidošanai Rugāju 
novadā”, kur tika labiekārtota pludmale, ierīkota atpūtas vieta - lapene, uzstādīta ģērbtuve, 5 aktivitāšu centri – āra trenažieri, 
uzstādīts informācijas stends un uzstādīta bērnu pilsētiņa. Projekta kopējās izmaksas 9765,80 EUR+PVN.  

Tiek pildīts 

http://www.rugaji.lv/
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Pasākums, aktivitāte: Laivu piestātņu un laivu ielaišanas vietu izveide 
Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināt atpūtas, makšķerēšanas iespējas novada ūdeņos 
Veiktās darbības:  
 Laivu piestātņu un laivu ielaišanas vietu izveide nav notikusi. Novadā šāds pakalpojums pieejams tikai atpūtas 
kompleksā pie Boževas ezera. 

Netiek pildīts 

Pasākums, aktivitāte : Jaunu tūrisma objektu apzināšana un iekļaušana tūrisma maršrutos 
Sasniedzamais rezultāts: Izveidoti jauni tūrisma galamērķi un produkti 
Veiktās darbības:  
Pārskata periodā apzināti jauni tūrisma objekti novadā: 

1. tematiskais ciems-  „Rūķīšu ciems”; 
2. Aivara un Māras Baķu saimniecība, kuras pamatnodarbošanās ir aitkopība 
3. rudzu maizes cepšanas un siera siešanas darbnīca pie Guntas Grigānes 
4. rudzu maizes cepšana pie Regīnas Čudarānes 

 

Tiek pildīts 

Pasākums, aktivitāte : Zemnieku saimniecību kā apskates objektu pozicionēšana ar tūristu līdzdarbošanos 
Sasniedzamais rezultāts:  Palielināts zemieku saimniecību kā apskates objektu skaits 
Veiktās darbības:  
 Rugāju novadā iespējams apskatīt zemnieku saimniecības un līdzdarboties to darbībā- piedalīties rudzu maizes 
cepšanā un siera siešanā.  
 

Tiek pildīts 

Pasākums, aktivitāte : Atpūtas vietas labiekārtošana Skujetniekos pie ūdenskrātuves 
Sasniedzamais rezultāts: Labiekārtota atpūtas vieta Skujetniekos pie ūdenskrātuves 
Veiktās darbības:  
 2014.gadā Lazdukalna ģimeņu biedrība „Saulīte” realizēja projektu „ Atpūtas vietas „Tīrai un sakoptai dzīves telpai” 
labiekārtošana, kura ietvaros iztīrīts, izsūknēts un paplašināts aizaugušais dīķis, novākti vecie žogi ap dīķi un betona skabi, 
atjaunota zaļā zona, veikti labiekārtošanas darbi. Projekta kopējās izmaksas 3443,35 EUR.  

Tiek pildīts 
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U2 Popularizēt novada tūrisma iespējas 

 

Pasākums, aktivitāte: Tūrisma objektu un produktu mārketings 
Sasniedzamais rezultāts:  Publikācijas, bukleti, raksti par Rugāju novada tūrisma objektiem 
Veiktās darbības:  

 2013.gadā pašvaldības līdzdalība Latgales plānošanas reģiona un Latgales reģiona attīstības aģentūras sagatavotajā 
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Tūrisma attīstības 
veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos”, uzņemoties projekta apakšpartnera lomu.  
 Pašvaldības līdzdalība Latgales Plānošanas reģiona Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 projektā „Tūre pa Latgali & Pleskavu”.  
 Pašvaldības līdzdalība Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūras (Lietuva) un Latgales plānošanas 
reģiona (Latvija) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 (2.projektu konkurss) projektā „Tematiskie 
ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”. Projektā iegādāts jauns 
datoraprīkojums tūrisma speciālista darba nodrošināšanai novadā, ir saskaņotas 7 tūrisma informācijas norādes uz tūrisma 
objektiem, kuras uzstādītas 2015.gadā un uzsākta viena tematiskā ciema veidošana – „Rūķīšu ciems”. 
 Rugāju novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju prezentēšana Starptautiskajā tūrisma gadatirgū „Balttour’ 2013, 
2014, 2015” Latgales novadu kopējā stendā, ko nodrošina Latgales plānošanas reģions. 
 2012.gadā SIA „Mežsētas 97” īstenoja projektu „Relaksācijas un informācijas punkta izveide”, kura ietvaros iegādāts 
batuts, biroja mēbeļu komplekts un biroja tehnikas komplekts, iegādāts un uzstādīts atpūtas laukums, kurš paredzēts lauku un 
pilsētu iedzīvotāju brīvā laika aizpildīšanas iespēju radīšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai, kā arī ar laiku- pasākumu 
organizēšanai. Projekta kopējās izmaksas 8618,06 EUR+PVN.  
 2014.gadā projekta „Bērnu rotaļu laukuma „Sienāzītis” izveide Saipetniekos” ietvaros izveidots bērnu rotaļu 
laukums. Projekta kopējās izmaksas 3557,18 EUR.  
 Tūrisma ceļveži, kuros iekļauti Rugāju novada tūrisma objekti: 
1. Tavas labākās brīvdienas Latgalē, Augšaitijā un Vitebskas apgabalā, 4 valodās 
2. Latgale vieno, Latgale,Pleskavas apgabals,  4 valodās 
3. Divi novada pašvaldības  iespieddarbi  - reklāmas lapa un tūrisma avīze 
4. Tūrisma ceļvedis - izdevējs " Zaļās lapas"  
5. Pierobežas maršruti - kartes- drukātas un pierobeza.lv , sadarbībā ar 11 pierobežas pašvaldībām 

Tiek pildīts 

http://pierobeza.lv/
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RV3 Transporta infrastruktūras attīstība 
U1 Attīstīt autotransporta infrastruktūru 

 

Pasākums, aktivitāte:  Novada ceļu un ciema ielu infrastruktūras attīstība 
Sasniedzamais rezultāts:  Uzlabota valsts, pašvaldības ceļu, ciemu ielu infrastruktūra 
Veiktās darbības:  

 Laika periodā no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim veiktie darbi un izlietotais finansējums pašvaldības 
autoceļiem un ielām:  

 autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai- 87 011,87 EUR 

 pārējie izdevumi - 1067,15 EUR 
Laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim veiktie darbi un izlietotais finansējums pašvaldības autoceļiem un 
ielām: 

 autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai- 59 972, 46 EUR 

 autoceļu un ielu periodiskā uzturēšana- 33 995,05 EUR 

 satiksmes drošības uzlabošana – 14 479,73  EUR 

 pārējie izdevumi- 1 922,14 EUR 
Laika periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 1.decembrim veiktie darbi un izlietotais finansējums pašvaldības autoceļiem un 
ielām: 

 autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai- 78701, 74 EUR 

 pārējie izdevumi  (greidera iegāde)- 95000, 00 EUR 
 
2015.gadā pašvaldība iegādājās greideri, lai varētu gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana). 

 

Tiek pildīts 
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RV4 Tehniskās infrastruktūras attīstība 
U1 Attīstīt pašvaldības mājokļu kvalitāti 

 

Pasākums, aktivitāte:  Jaunas daudzdzīvokļu mājas būvniecība Rugājos I kārta 
Sasniedzamais rezultāts:  Jauna daudzdzīvokļu māja 
Veiktās darbības:  
 Jaunas daudzdzīvokļu mājas būvniecība Rugājos ir aktuāla, taču nav pieejami ES fondu līdzekļi. Iespēju robežās 
pašvaldība papildina dzīvokļu fondu, iegādājoties dzīvokļus un labiekārtojot īpašumā esošos.  
2015.gadā pašvaldība iegādājusies 3 dzīvokļus. 2014.gadā veikts kapitālais remonts vienam dzīvoklim Benislavā, Bērzu ielā 6, 
vienam- Skujetniekos. 2015.gadā veikts kapitālais remonts vienam dzīvoklim Skujetniekos. Pašvaldības dzīvojamajai mājai 
veikts jumta remonts.  

Netiek pildīts 

 

U2 Veicināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību 

 

Pasākums, aktivitāte:  Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstība Rugāju ciemā II un III kārta 
Sasniedzamais rezultāts:  Veikta esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu pieslēgumu izbūve. Ciema 
iedzīvotājiem nodrošināta kvalitatīva un nepārtraukta ūdens piegāde, notekūdeņu attīrīšana un novērsta gruntsūdeņu 
piesārņošana. 
Veiktās darbības: Rugāju pašvaldība nevar pretendēt uz ES fondu līdzekļiem ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas 
uzlabošanai nepietiekamā iedzīvoāju skaita dēļ ciemā. Pašvaldība sava budžeta ietvaros ūdenssaimniecības un kanalizācijas 
sistēmeas attīstību nevar veikt nepietiekamu finanšu dēļ.  

Netiek pildīts 

Pasākums, aktivitāte:  Vienotas lietus ūdens novades sistēmas projektu izstrādāšana un ieviešana Rugājos, Benislavā un 
Skujetniekos 
Sasniedzamais rezultāts: Samazināta nelabvēlīgā ietekme uz apkārtējo vidi. 
Veiktās darbības:  Vajadzība ir aktuāla, bet ir nepietiekams finansējums.  

Netiek pildīts 
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U3 Nodrošināt interneta un mobilo sakaru pārklājumu, kvalitatīvu pārraidi 

 

Pasākums, aktivitāte:  Publisko interneta pieejas punkta attīstība 
Sasniedzamais rezultāts:  Modernizēta esošo interneta pieejas punktu infrastruktūra 
Veiktās darbības:  

 2015. gadā noslēdzās projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rugāju novadā” realizēšana. Projekta 
ietvaros tika iepirkti un uzstādīti 10 datorkomplekti ar atbilstošu programmatūru, 2 daudzfunkcionālas iekārtas un uzstādīti 2 
lokālie bezvadu datortīkli (Wi-Fi zona). Publisko interneta pieejas punktu pakalpojumi Rugāju novadā pieejami Rugāju 
bibliotēkā, Lazdukalna Saietu namā, administratīvajā ēkā,  Lazdukalna pagasta pārvaldē, Lazdukalna bibliotēkā, Karjeras un 
kompetenču centrā „Kāpnes”. Realizējot projektu kopējās izmaksas sastāda 10 615,24 EUR vērtībā. 

 

 

Tiek pildīts 

 

 

RV5 Efektīva publiskā pārvalde  

 

U1 Pilnveidot pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 

Pasākums, aktivitāte:  E-paraksta attīstība Rugāju novada pašvaldībā 
Sasniedzamais rezultāts:  Ieviests e-paraksts 
Veiktās darbības:  

 Pašvaldība izmanto e-parakstu. Izveidotas 2 e-parakstīšanas vietas iedzīvotājiem, (Pašvaldību vienotais klientu 
apkalpošanas centrs) kur elektroniski iedzīvotāji var iesniegt dokumentus un ar elektronisko parakstu parakstīt. 2015.gadā 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra īstenoja projektu „Vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un ĢIS 
integrācija”, kura ietvaros tika izstrādāts vienots ģeotelpiskās informācijas portāls un izveidoti ģeotelpiskās informācijas 
pamatpakalpojumi. Tika izveidota infrastruktūra ģeotelpiskās informācijas apmaiņai un e-pakalpojumu veidošanai.  Pašvaldība 
turpmāk izmantos šo pakalpojumu. 

Tiek pildīts 
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Pasākums, aktivitāte:  Elektronisko dokumentu vadības sistēmas izveide visās Rugāju novada pašvaldības iestādēs 
Sasniedzamais rezultāts:  Ieviesta elektronisko dokumentu vadības sistēma 
Veiktās darbības:  

 2013.gadā tika apstiprināti noteikumi „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību Rugāju novada pašvaldībā”. 
Elektronisko dokumentu vadības sistēmas ieviešana nav aktuāla. Turpmāk tiks izmantota Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
sagatavotā infrastruktūra ģeotelpiskās informācijas apmaiņai un e-pakalpojumu veidošanai.  

Tiek pildīts 

Pasākums, aktivitāte:  Vienas pieturas aģentūras izveide 
Sasniedzamais rezultāts:  Ieviesta Vienas pieturas aģentūra 
Veiktās darbības:  

2015.gada 1.oktobrī novada teritorijā atvērti 2 Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri-Rugājos un Benislavā. 
Pašvaldība saņēmusi valsst budžeta dotāciju šo centru izveidei un uzturēšanai 12 400 EUR apmērā, kas ietver centru 
izveidošanu/pielāgošanu un aprīkošanu, uzturēšanu un nodarbināto atlīdzību.  

Tiek pildīts 

 

U2 Attīstīt pašvaldības, valsts institūciju, NVO un privāto sadarbību un partnerību 

 

Pasākums, aktivitāte:  Starptautiskā sadarbības veicināšana 
Sasniedzamais rezultāts: Palielināts starptautisko projektu un sadarbības partneru skaits 
Veiktās darbības:  

 Iespējas starptautiskās sadarbības veicināšanai pašvaldībai, pašvaldības uzņēmējiem piedāvā Eiroreģions „Pleskava, 
Livonija”. Pārskata periodā notikuši uzņēmēju partneriāti, radot iespēju uzņēmējiem meklēt starptautiskus partnerus.  

2014.gadā pašvaldības pārstāvji piedalījās pasākumā "Eiroreģiona "Pleskava-Livonija" diena 2014", kura ietvaros notika 
konference par pārrobežu sadarbību, tūrisma un kultūras speciālistu sanāksme, jauniešu aktivitātes.  

Tiek pildīts 
nepietiekami 

Pasākums, aktivitāte:  Atbalsts valsts un privātās partnerības  (PPP) veidošanai novadā 
Sasniedzamais rezultāts: Realizēti PPP projekti 
Veiktās darbības:  

 Pārskata periodā apzināti potenciālie SEZ objekti, kuros varētu īstenot PPP projektus.  

Tiek pildīts 
nepietiekami 
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U3 Stiprināt pašvaldības un to iestāžu kapacitāti 

 

Pasākums, aktivitāte:  Pašvaldības darbinieku apmācība un kompetenču paaugstināšana 
Sasniedzamais rezultāts:   Palielināta darbininieku kompetence 
Veiktās darbības:  

 Apmācību organizēšana EXCEL programmas apgūšanā 2014.gada janvārī - februārī pašvaldības darbinieku zināšanu 
pilnveidei kvalitatīvākam un efektīvākam darbam. Apmācībās piedalījās 24 darbinieki. 
 Dalība apmācību programmā "Zināšanu eņģeļu"  pašvaldību darbiniekiem uzņēmējdarbības veicināšanas un 
attīstības plānošanas jautājumos. 
 Jomu speciālisti piedalās savas nozares semināros, apmācībās.   
 

Tiek pildīts 

 

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 

Pasākums, aktivitāte:  Stadiona būvniecības pabeigšana 
Sasniedzamais rezultāts: Izbūvēts stadions Rugājos 
Veiktās darbības:  

 2013.gadā notika Rugāju stadiona būvniecības pabeigšana un atklāšana. 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, 

Tiek pildīts 
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 Tenisa laukums ar sintētisko segumu, 

 Vieglatlētikas sektori: 

Rugāju novada iedzīvotājiem stadiona izmantošana ir bez maksas, bet pārējiem lietotājiem par samaksu. 
Ieteikumi: Lai stadionu varētu efektīvi izmantot, nepieciešams izbūvēt ģērbtuves u.c.palīgtelpas.  

Pasākums, aktivitāte:  Rugāju novada vidusskolas internāta ēkas un katlu mājas rekonstrukcija 
Sasniedzamais rezultāts: Rekonstruēta Rugāju novada vidusskolas internāta ēka un katlu māja 
Veiktās darbības:  

 Rugāju novada vidusskolas internāta ēkas un katlu mājas rekonstrukcija paveikta daļēji – rekonstruēta katlu māja, 
pārvietojot kurtuves telpas, internāta ēkā 1 internāta istaba sadalīta 2 daļās un izremontēta. Uzcelts malkas šķūnis. 

Ieteikumi: Rekonstrukcija jāturpina– nepieciešama virtuves bloka piebūves rekonstrukcija, jumta seguma sakārtošana, 
internāta telpu un gaiteņu remonts.  

Tiek pildīts 

Pasākums, aktivitāte:  Mācību telpu modernizācija, bibliotēku krājumu papildināšana izglītības iestādēs 
Sasniedzamais rezultāts: Modernizēts mācību inventārs, papildināti mācību bibliotēkas grāmatu skaits 
Veiktās darbības:  

Rugāju novada vidusskolā modernizētas mācību telpas – 

 vizuālās mākslas kabineta remonts un aprīkojuma iegāde (mēbeles, molberti, datorkomplekts, projektors) 

 aprīkojuma iegāde mājturības nodarbībām (šujmašīnas, overloks šūšanas nodarbībām, darba rīki kokapstrādei) 
  (Sorosa fonda projektu 2. kārta „Mūsdienīga skola Rugāju novadā  izaugsmei un konkurētspējai”+ PB) 

 angļu valodas kabineta remonts un iegāde (mēbeles, projektors, ekrāns) (PB) 

 vēstures un ģeogrāfijas kabineta remonts un aprīkojuma iegāde (mēbeles, projektors) (PB) 

 pirmsskolas grupā „Knariņi”- grīdas seguma atjaunošana (PB) 

 datortehnikas iegāde bibliotēkai, skolotāju istabai (datorkomplekts, projektors, ekrāns, giljotīna, fotoaparāts) (LEADER 
projekts „Es stāstu par savu skolu”) 

 lokālā interneta pieslēgvietu izveidošana skolas telpās; Wi-Fi nodrošināšana 
Rugāju novada vidusskolā modernizētas un izremontētas koplietošanas telpas –  

 izremontēta garderobes + rotaļu telpa sākumskolas klasēm internāta korpusā, restaurēti skapīši (PB) 

 gaiteņu remonts  (PB) 

 virtuves mēbeles  (LEADER projekts „KKC „Kāpnes” darbības pilnveidošana”) 

 bēniņu remonts (PB) 

Tiek pildīts 
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 freska uz skolas ārsienas (Latvijas Mākslas akadēmijas studentu plenēra darbs) 

 vitrāža, mozaīka (Erasmus+projekts EUROP’ARTS) 
 Rugāju novada Eglaines pamatskolā 2014.gadā pabeigta visas skolas lokālā tīkla sakārtošana, 2015.g. tika iegādātas 
mēbeles divām sākumskolas klasēm. Electrolux Latvia Ltd sabiedrības atbalsta politikas projekta ietvaros skola saņēmusi 
Electrolux plīti,  tvaika nosūcēju, tējkannu, virtuves kombainu. 2015 gadā Rugāju novada Eglaines pamatskolas sporta zālē tika 
nomainīta un uzlikta jauna grīda. Kopējās izmaksas 11946,94 EUR. Veikta psihologa kabineta labiekārtošana.  
 Rugāju sporta centra vajadzībām iegāti trenažieri sporta zālei, inventārs stadionam, sporta zālē veikta apgaismojuma 
uzlabošana. 

Ieteikumi: Skolu mūsdienīga, kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai jāturpina modernizēt skolu telpas, inventārs, ievērojot 
katras mācību iestādes vajadzības.  

Pasākums, aktivitāte:  Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana 
Sasniedzamais rezultāts: Veikta ēku energoefektivitātes paaugstināšana 
Veiktās darbības:  

Pārskata periodā realizēti 3 projekti, kuru ietvaros veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkās” , veikti 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi divās ēkās: pirmsskolas izglītības iestādē un Rugāju novada vidusskolā, 
projekta kopējās izmaksas 180 277 EUR; 

 projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkā”, veikti 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Rugāju novada vidusskolas vienā ēkā, projekta kopējās izmaksas 
165 396,16 EUR; 

 projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā”, veikti 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Eglaines pamatskolas vienā ēkā. Projekta kopējās izmaksas 297 939,87 
EUR.  

 
Rugāju sporta centrā veikta apgaismojuma nomaiņa un jumta seguma remonts. Rugāju novada Eglaines pamatskolā veikta 
boileru nomaiņa. 
 

Tiek pildīts 

Pasākums, aktivitāte:  Sporta laukuma renovācija Eglaines pamatskola 
Sasniedzamais rezultāts: Renovēts sporta laukums 
Veiktās darbības:  

Tiek pildīts 
nepietiekami 
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Sporta laukumā izveidota tāllēkšanas bedre; divi pludmales volejbola laukumi. 
Ieteikumi: Nepieciešams veikt seguma atjaunošanu.  

Pasākums, aktivitāte:  Jauniešu iniciatīvu-interešu centra rekonstrukcija, mūzikas un mākslas studijas izveide I kārta 
Sasniedzamais rezultāts: Rekonstruēts Jauniešu iniciatīvu- interešu centrs un izveidota mākslas studja 
Veiktās darbības:  

Jauniešu iniciatīvu-interešu centra rekonstrukcija nav aktuāla, iespējams centru pārvietot uz Rugāju novada vidusskolas 
telpām.  

Nav aktiuāli 

Pasākums, aktivitāte:  Hokeja laukuma un tā apkārtnes labiekārtošana 
Sasniedzamais rezultāts: Labiekārots hokeja laukums un tā apkārtne 
Veiktās darbības:  

Hokeja laukums tiek uzturēts, ziemā notiek treniņi, spēles un turnīri. 2013.g. iekārtotas hokeja laukumā tribīnes. 

Tiek pildīts 
nepietiekami 

 
 

U2 Nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu izglītības pakalpojumu 
Pasākums, aktivitāte:  Iedzīvotāju tālākizglītības pasākumu, projektu koordinēšana 
Sasniedzamais rezultāts:   Paaugstināta pedagogu kvalifikācija 
Veiktās darbības:  

 Tālākizglītības pasākumi novada iedzīvotājiem Rugāju novada vidusskolā : 

 Datorkursi senioriem „Pieslēdzies, Latvija!” (Lattelecom) 

 Šūšanas kursi (Sorosa fonda projekts)  

 Lekcijas un nodarbības vecākiem- skolas psiholoģe Gunta Škapare, Andžejs Reiters, Iveta Gargurne, nodarbība 
sākumskolas skolēnu vecākiem „Internetdrošība” (bibliotekāre Evita Arule) , „Veselīgs uzturs”(skolas pavāre 
Valentīna Sproģe, ģimenes ārste Dace Paidere – Trubņika) u.c. 

 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (organizētas Rugāju novada vidusskolā): “Globālā 
izglītība”, “Interneta droša un atbildīga lietošana”, „Efektīvas mācīšanas pamati”, „E twinning iespējas mācību procesā”, 
„Bērnu tiesību aizsardzība”.  
 Tālākizglītības pasākumi novada iedzīvotājiem Rugāju novada Eglaines pamatskolā- Lekcijas un nodarbības vecākiem: 
„Latgaliskās identitātes saglabāšana” (R.Zuša), psiholoģes Guntas Škapares lekcija, nodarbība „Mans bērns un dzimšanas 
diena”, nodarbība „Dzimtas koka veidošana – ģimene kā vērtība”, „Saskarsme bez agresijas”. 
 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (organizētas Rugāju novada Eglaines pamatskolā): 

Tiek pildīts 
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“Supervīzija pedagogiem par skolēnu uzvedības traucējumiem “, “Simbolu valodas Widgit izmantošana un mācību materiālu 
veidošana programmā „SymWriter”, “Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumu korekcijas programmu realizācija 
un skolēnu vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā”.  
 

Pasākums, aktivitāte:  Pasākumu organizēšana saskaņā ar IZM un VISC plānu 
Sasniedzamais rezultāts:   Organizēta olimpiāžu , zinātniski pētniecisko darbu, eksāmenu norise 
Veiktās darbības:  

Pasākumu organizēšana saskaņā ar IZM un VISC plānu notiek visās novada izglītības iestādēs.  Papildus tiek organizēta 3.-
4.klašu mācību priekšmetu olimpiāde, zinātniski pētniecisko darbu konkurss „Gribu visu zināt”  u.c. ārpusklases pasākumi 
sadarbojoties novada skolām. Rugāju novada Eglaines pamatskolā kopš 2013.gada notiek reģionālais pasākums „Kopā roku 
rokā”, kura mērķis ir iekļaujošās izglītības iestāžu sadraudzības veicināšana.  
 

Tiek pildīts 

 
U3 Nodrošināt interešu un mūžizglītības iespējas 

Pasākums, aktivitāte:  Brīvprātīgā darba popularizēšana dažādās sabiedrības grupās 
Sasniedzamais rezultāts:   Publikācijas, pasākumi 
Veiktās darbības:  

Brīvprātīgā darba popularizēšana notika 2015.gadā nometnēs „Garlaicībai garš deguns” un „Meklējam savu laimes lāci”, kuru 
ietvaros 9 jaunieši vecumā 15-19gadi brīvprātīgi palīdzēja nometņu organizēšanā.  
 
 

Tiek pildīts 

Pasākums, aktivitāte:  Sekmēt jauniešu un jaunatnes darba organizatoru līdzdalību pieredzes apmaiņā un neformālās izglītības 
pasākumos 
Sasniedzamais rezultāts:   Dalība pieredzes apmaiņas un neformālās izglītības pasākumos 
Veiktās darbības:  

2015.gadā Rugāju novada vidusskola realizēja projektu „Karjeras un kompetenču centra „Kāpnes” darbības 
pilnveidošana”, kur tika iekārtota un aprīkota sadzīves prasmju istaba ar iebūvējamajām mēbelēm un elektrotehniku, kurā 
Rugāju novada jauniešiem iespējams organizēt sadzīves prasmes – saimniecības vadīšanas, ēdiena gatavošanas u.c. 
neformālas nodarbības. Jaunieši var organizēt tikšanās, seminārus, radošās darbnīcas, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku citu 
pasākumu starplaikos.  Projekta kopējās izmaksas 1597,16 EUR+PVN.  

Tiek pildīts 
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Biedrība „Mēs pasaulē” 2015.gadā realizēja projektu „Sporta aprīkojuma iegāde Rugāju novada jauniešiem”, kura 

ietvaros tiks uzlabota novada jaunieūs brīvā laika pavadīšanas kvalitāte, veicinot interesi par sportu un aktīvo atpūtu, 
nodrošinot jauniešus ar aprīkojumu brīvā laika pavadīšanai. Projekta kopējās izmaksas 1551,56 EUR.  

 
2015.gadā Rugāju novada Eglaines pamatskola realizēja projektu „Fotoefekts”, kurā tika iegādāta digitālā 

spoguļkamera, kas nodrošina bukletu, kalendāru, publikāciju veidošanu, līdzdarbošanos fotoprojektos un fotoizstādēs, 
ekoskolas fotokartotēkas veidošanu. Projekta kopējās izmaksas 476,03 EUR +PVN. 
 

2015.gadā Lazdukalna ģimeņu biedrība „ Saulīte” īstenoja projektu „Jauniešu interešuo iniciatīvu centra „Kopā” materiāli 
tehniskās bāzes nodrošinājuma papildināšanu”, projekta ietvaros iegādājoties jaunu daudzfunkciju lāzerprinteri, videokameru, 
diktafonu un austiņas. Jaunais aprīkojums ir ļoti noderīgs dažādu jauniešu rīkoto pasākumu kvalitātes uzlabošanai. Projekta 
kopējās izmaksas 497,00 EUR.  

 Finansējuma piesaiste Rugāju  novada skolēnu izglītojošiem pasākumiem caur nevalstisko sektoru starptautiskā 
iniciatīvā  „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” projektā „Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu 
veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”, kura ietvaros tika organizēti pasākumi skolēniem 
un viņu vecākiem – Sporta un fizikas festivāls, Tēvu dienas orientēšanās sacensības u.c. 
 2014.gadā rīkots pasākums “Rugāju novada Jaunietis 2014” ar mērķi apzināt novada aktīvos jauniešus un jauniešu 
grupas, veicinot viņu aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, iesaistīšanos neformālās izglītības apguvē, kā arī brīvprātīgajā darbā, 
un popularizējot individuālu talantu pilnveidošanu. 

 
 

RV3 KULTŪRAS ATTĪSTĪBA 
U1 Veicināt kultūras un atpūtas pasākumu piedāvājuma daudzveidību 

Pasākums, aktivitāte: Bibliotēkas telpu un materiāltehniskās bāzes atjaunošana 
Sasniedzamais rezultāts:   Nodrošināta bibliotēku darbība un veicināta grāmatu lasīšanas tradīcija 
Veiktās darbības:  

 2014.gadā veikts Rugāju bibliotēkas telpu remonts. Remonta vajadzām tika iztērēti 4500 EUR no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. 2015.gadā projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rugāju novadā” ietvaros lietotāju 

Tiek pildīts 
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vajadzībām iegādāti 3 datori. Pārskata periodā VKKF projektu rezultātā grāmatu fonda papildināšanai iegūti 900 EUR. 
 Nodrošināta bibliotēku sekmīga darbība un veicināta grāmatu lasīšanas tradīcija, veicināta interneta pieejamība 
Rugāju novada iedzīvotājiem.  

Pasākums, aktivitāte: Kultūras centra Rugājos celtniecības tehniskās dokumentācijas sagatavošana  
Sasniedzamais rezultāts:   Sagatavots tehniskais projekts Kultūras centra celtniecībai   
Veiktās darbības:  

Tehniskais projekts Kultūras centra celtniecībai nav sagatavots. Pašvaldībai nepietiekams finansējums.  

Netiek pildīts 

Pasākums, aktivitāte: Novada tradīciju pasākumu saglabāšana 
Sasniedzamais rezultāts:   Saglabāti un veicināti novada tradīciju pasākumi 
Veiktās darbības:  

Novada tradīciju pasākumu koordinēšanu veic Kultūras nodaļa. Katru gadu pasākumi notiek saskaņā ar kultūras 
pasākumu plānu.  

Pašvaldība, pašdarbnieku kolektīvi aktīvi darbojas, iesaistās projektu darbībā, lai saglabātu unh attīstītu kultūras 
vērtības novadā.  

2013.gadā biedrība „Mēs paši” realizēja projektu „Benislavas etnogrāfiskā ansambļa galvas autu iegāde”, kura 
ietvaros tika izgatavoti 15 galvas auti atbilstoši Ziemeļlatgales tautu tērpam. Projekta kopējās izmaksas 284,57 EUR. 

2013.gadā Rugāju novada dome realizēja projektu „Latviešu tautu tērps- Dziesmu un Deju svētku neatņemama 
sastāvdaļa”, kura ietvaros iegādāti tautu tērpi deju kopai „Rugāji”. Projekta kopējās izmaksas 3550,07 EUR+PVN.  

2013.gadā Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappi (KNHM) fonda projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 
2013" projekta „Šuj man svārkus māmuliņa..." ietvaros Rugāju novada bērnu deju grupas" Ķipariņi" bērniem izgatavoti tautu 
tērpu komplekti no linu auduma.  
 2012.gadā Rugāju novada dome LAD iesniedza projektu „Muzikālās mini studijas izveide Rugāju tautas namā”, kur 
tika iegādāts mūzikas ierakstīšanas un apskaņošanas iekārtu komplekts, kas sastāv no mikšerpults, balss efektu procesora, 
radiosistēmas ar galvas mikrofonu, kondensatormikrofona. Projektu realizēja 2013. un 2014.gadā par kopējo projekta summu 
3436,46 EUR. 
 2014.gadā Rugāju Svētās Nikolaja pareizticīgo draudz realizēja projektu „Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcas 
lūgšanu telpas grīdas vienkāršota renovācija”, kura mērķis bija apturēt vietējās kultūras un arhitektūras pieminekļa bojāeju un 
sniegtu drošāku pieejamību baznīcas apmeklētājiem. Projekta rezultātā renovēta grīda. Projekta kopējās izmaksas 9839,58 
EUR.  
 2013.gadā Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudze realizēja projektu „Grīdas rekonstrukcija” , kura 

Tiek pildīts 
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ietvaros rekonstruēta grīda, uzlabojot baznīcas iekšējo vizuālo un funkcionālo stāvokli. Projekta kopējās izmaksas 7025,09 
EUR.  
 Nereģistrēta kultūras atbalsta draugu kopa „Ritenītis" realizēja projektu „Par prieku sev un citiem par prieku", kura 
ietvaros tika uzbūvēta jauna skatuvie un labiekārtots publisko pasākumu un brīvā laika pavadīšanas laukums Saipetniekos. 
Projektu  finansēja Nīderlandes Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM).  
 

Pasākums, aktivitāte: Atbalstīt sporta klubu, sportistu aktivitātes 
Sasniedzamais rezultāts:   Nodrošināts sadarbības process ar sporta klubiem, sportistiem 
Veiktās darbības:  

 Ikgadu tiek rīkoti sporta pasākumi dažādām interešu grupām- Saipetnieku diena ar sporta aktivitātēm, hokeja turnīri 

Benislavā, pludmales volejbola turnīri Skujetniekos, Rugājos, Benislavā, novada sporta svētki. 

 2013.gadā atbalstīti Latvijas rallija čempionāta dalībnieki ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt viņu dalību 

Latvijas un Eiropas rallija čempionāta ziemas posmos, atmaksājot rēķinu rallija automašīnas apkopei un sagatavošanai. 

 2013.gadā atbalstīts sporta klubs „Rugāji lūgums piešķirt sporta sacensību, kas notiks Medņu trasē organizēšanas 

izdevumu daļējai segšanai. 

 2013.gadā un 2015.gadā atbalstīta Rugāju novada sportistu piedalīšanās Eiropas Čempionātā svarbumbu celšanā.  

2014.gadā atbalstītsūdens motociklu sportista lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu, lai piedalītos ūdens motociklu 
sacensībās. 

2014.gadā un 2015.gadā atbalstīta HK „Lazdukalns” komandas dalība Daugavpils pilsētas atklātajā čempionātā 
hokejā.  
 

 Rugāju novada futbola komanda piedalās Balvu futbola čempionātā. BK Lazdukalns piedalās Rugāju un Balvu 

basketbola čempionātos. Pašvaldība atbalsta Benislavas hokeja komandu, daļēji finansējot tās dalību Daugavpils čempionātā. 

Rugājos notiek bezceļu braucēju sacensības, ko organizē sporta klubs “Rugāji”.  

Tiek pildīts 
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U2 Nemateriālā mantojuma apzināšana un saglabāšana 
Pasākums, aktivitāte:  Turpināt apzināt un dokumentēt nemateriālā kultūras mantojuma zinātājus. 
Sasniedzamais rezultāts:   Apkopota informācija par nemateriālā kultūras mantojuma zinātājiem 
Veiktās darbības:  

 Tautas tradīciju (tautu tērps, rudzu maize, kapu kopšanas tradīcija, maija dziedājumi pie krusta un mirušo ofīcijs, 
latviešu viensēta un tās elementi utt.) glabātāji tiek apzināti. Notiek tautas tradīciju uzturēšana- kapusvētku tradīcija, svecīšu 
vakari, maija dziedājumi pie krucifiksiem.  

 Augustovas Sv. Elizabetes katoļu baznīca 2015.gadā iesaistījas kultūras notikumā „Baznīcu naksts”, kad baznīcā var 
iepazīt kultūras un garīgās vērtības.  

 Rugāju novada muzejā skatāmas ekspozīcijas ar ievērojamākajiem novada iedzīvotājiem. Tiek organizēti pasākumi, 
katru mēnesi veidotas tematiskās izstādes, gatavoti raksti novada avīzei „Kurmenīte”. Novada muzejs pievērsies 
novadpētniecībai, muzeja krātuvju papildināšanai. 2015.gadā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 projekta LLB-2-208 „Museum Gateway” ietvaros 
Rugāju novada muzejam tika iegādāts aprīkojums: stikla vitrīna, fotogrāfiju skapis, stacionārais dators, multifunkcionālais 
lāzerprinteris, fotokamera, videokamera, projektors, projektora ekrāns, diktafons.  
 Tiek apzināti senā amata prasmu pratēji, novada iedzīvotāji iesaistījās projektā „Satiec savu meistaru!”, kura būtība- 
vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē. 

Ieteikumi: Lai dažādotu sabiedriskās aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, nepieciešams saglabāt un popularizēt nemateriālās 
kultūras vērtības.  

Tiek pildīts 

 
RV2 KVALITATĪVA VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

 

U1 Sniegt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un veselības aprūpi 

 
Pasākums, aktivitāte:  Dienas centra izveide un attīstība I kārta 
Sasniedzamais rezultāts:   Izveidots dienas centrs dažādām mērķu grupām 
Veiktās darbības:  
Dienas centra izveide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir aktuāla, šobrīd trūkst finansējuma. Labklājības ministrija ir 
iecerējusi palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

Netiek pildīts 
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pietuvunātu pakalpojumu pieejamību parsonām ar invaliditāti un bērniem, tādējādi pašvaldībai jāmeklē iespēja 
nodrošināt atbilstošu vidi, telpas, aprīkojumu, personālu.  
Ieteikumi: Sociālā aprūpes centra „Rugāji” telpas pielāgot plānotajai deinstitucionalizācijai.  

Pasākums, aktivitāte:  Mobilās brigādes izveide 
Sasniedzamais rezultāts:   Sasniedzamais rezultāts:   Izveidots dienas centrs dažādām mērķu grupām 
 Veiktās darbības:  
Mobilās brigādes izveide vairs nav aktuāla. Novada iedzīvotājiem biedrība „ Latvijas Samariešu apvienība” piedāvāja 
pakalpojumu „ Samariešu atbalsts mājās”, taču iedzīvotāju pieprasījuma pēc šī pakalpojuma nebija.  
 Finansējuma piesaiste no ES struktūrfondiem caur biedrību ‘” Mēs pasaulē”, uzsākts projekts „Nāc un dari, jo 
Tu vari” un izveidota jauniešu mobilais SOS dienests, kas sadarbībā ar Rugāju novada sociālo dienestu  aktīvu darbību 
uzsāks 2015.gada pavasarī. 
Ieteikumi: Mājas aprūpe vajadzīga, nepieciešams iekārtot sociālo trīs istabu dzīvokli Skujetniekos ar pieejamu 
aprūpētāju.  

Nav aktuāli 

Pasākums, aktivitāte: Sociālās aprūpes centra „Rugāji” paplašināšana 
Sasniedzamais rezultāts: Paplašināts sociālās aprūpes centra „Rugāji” 
Veiktās darbības: 
 2014.gadā noslēdzās Rugāju sociālās aprūpes centra būvniecības 2.kārta, tādējādi tiek nodrošināts kvalitatīvs 

sociālās aprūpes pakalpojums. Būvniecības izmaksas-  304 438,26 EUR, kas tika segtas no pašvaldības 

līdzekļiem.  

Darbs 
pabeigts/uzdevums 

izpildīts 

Pasākums, aktivitāte: Atbalsta nodrošināšana dažādām sociālajām grupām 
Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināts psihologa, sociālo speciālistu atbalsts 
Veiktās darbības:  
Pašvaldība nodrošina sociālo palīdzību, kuras mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām 
ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā.  
 Sociālais dienests nodrošina:  

 Sociālā darbinieka individuālās konsultācijas- Rugāju novada iedzīvotāji var saņemt sociālā darbinieka 
konsultācijas, lai kopā meklētu risinājumus savām sociālajām problēmām.  

 Ģimenēm, kurās aug nepilngadīgi bērni, tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālās darbinieces darbam ar 
ģimenēm un bērniem konsultācijas. 

Tiek pildīts 
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 Psihologa konsultācijas-Rugāju novada iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja bez maksas apmeklēt psihologa 
konsultācijas. 

Pasākums, aktivitāte: Sabiedrības veselību veicinošas aktivitātes 
Sasniedzamais rezultāts: Veiktas aktivitātes sabiedrības veselības veicināšanā 
Veiktās darbības:  
  Pārskata periodā Sociālā dienesta veiktās aktivitātes sabiedrības veselības veicināšanā:  

 Pusaudžu vecāku atbalsta grupa „CAP-Ceļvedis audzinot pusaudzi”- vecāk tikās un kopā ar sociālo darbinieci 
pārrunāja lietas, kas pusaudžiem ir svarīgas šajā vecumposmā, kas ar viņiem notiek un kā veidot veiksmīgāku 
sadarbību ar saviem bērniem, lai viņi varētu kļūt par nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem.  

 Asistenta pakalpojums pašvaldībā- asistenta uzdevums ir palīdzēt personai ar invaliditāti pārvietoties ārpus 
mājokļa – nokļūt pie ārsta, uz mācību iestādi, apmeklēt dažādus pasākumus, u.c.  

 Jauno vecāku atbalsta grupa- uz katru nodarbību aicināts kāds speciālists, kurš var sniegt atbildes uz vecākus 
interesējošiem jautājumiem. 

 Darbnīcas ģimenēm ar bērniem- vecākiem kopā ar bērniem nodrošināta iespēja kopā jauki pavadīt laiku.   

 Senioru tikšanās- notiek novada senioru tikšanās, kad ir iespēja pārrunāt jaunākās idejas, kā dažādot senioru 
ikdienu.  

 2015.gadā pieejams sociālā pedagoga pakalpojums.  
Lai nodrošinātu nepieciešamo veselības aprūpi, novada iedzīvotājiem Benislavā un Skujetniekos darbojas feldšeru – 
veselības punkti, Rugājos darbojas ģimenes ārsta prakse, kā arī pieejams zobārsts, aptieka.  

 
2015.gadā īstenots projekts „Sociālo pakalpojumu izveidošana Rugāju novada Lazdukalna pagastā”, kura ietvaros 
nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums un nodrošināta iespēja nomazgāties dušā. Projekts realizēts 2015.gadā par 
kopējo projekta summu 7221,13 EUR +PVN. 
 

Tiek pildīts 

Pasākums, aktivitāte: Ierīkot Skujetniekos sociālos dzīvokļus. 
Sasniedzamais rezultāts: Ierīkoti sociālie dzīvokļi Skujetniekos 
Veiktās darbības: 
Izvētējot sociālo pakalpojumu pieprasījumu, Skujetniekos nepieciešams iekārtot sociālo dzīvokli, kurā pieejams 
aprūpētājsj un nodrošināts pakalpojums „Aprūpe mājās”.  

Tiek pildīts 
nepietiekami 
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U2 Attīstīt kvalitatīvu, organizētu sociālo darbu novadā 

  
Pasākums, aktivitāte:  Sociālā dienesta pārvietošana, telpu ierīkošana 
Sasniedzamais rezultāts:   Paplašinātas Sociālā dienesta telpas 
Veiktās darbības:  

Pārskata periodā pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem novadā samazinājies. Pašvaldību telpu nodrošinājums Sociālā 
dienesta vajadzībām ir pietiekams. Dienesta pārvietošana vairs nav aktuāla.  

Nav aktuāli 

 

U3 Uzlabot sociālo drošību novadā 

 

Pasākums, aktivitāte:  Māju norāžu zīmju izvietošana uz pašvaldības ceļiem uz iedzīvotāju dzīvesvietām 
Sasniedzamais rezultāts:   Izvietotas māju norādes zīmes 
Veiktās darbības:  

 Novada tēla pievilcības,  tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai novada teritorijā aktuāli ir izstrādāt un 
izvietot vienotas tūrisma norādes uz objektiem, norādes uz apskates saimniecībām un mājsaimniecībām. 
 2015.gadā atsaucoties uz Balvu rajona partnerības aicinājumu izteikt priekšlikumus  attīstības stratēģijai 2015.-
2020.gadam, Rugāju novada dome izvirzīja priekšlikumu sekojošam  stratēģiskajam projektam Rugāju  novadā - novada tēla 
pievilcības,  tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai novada teritorijā izstrādāt un izvietot vienotas tūrisma 
norādes uz objektiem, norādes uz apskates saimniecībām un mājsaimniecībām, paredzot stratēģiskā projekta kopējo summa  
līdz EUR 50 000. 

Tiek pildīts 
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VTP3 DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA 

RV1 VIDES KVALITĀTES SAGLABĀŠANA UN ATTĪSTĪBA 
U1 Veicināt ēku energoefektivitātes paaugstināšanu 

 

Pasākums, aktivitāte:  Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkām  
Sasniedzamais rezultāts:   Siltinātas pašvaldības ēkas 
Veiktās darbības:  

Pārskata periodā realizēti 3 projekti, kuru ietvaros veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

 projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkās” , veikti 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi divās ēkās: pirmsskolas izglītības iestādē un Rugāju novada vidusskolā, 
projekta kopējās izmaksas 180 277 EUR; 

 projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkā”, veikti 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Rugāju novada vidusskolas vienā ēkā, projekta kopējās izmaksas 
165 396,16 EUR; 

 projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā”, veikti 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Eglaines pamatskolas vienā ēkā. Projekta kopējās izmaksas 297 939,87 
EUR.  

 

Tiek pildīts 

 

U2 Veicināt apkārtējās vides saglabāšanu un atjaunošanu 

Pasākums, aktivitāte:  Iedzīvotāju izglītošana par novadam raksturīgo kultūrvidi, dabas ainavu saglabāšanas popularizēšanu 
Sasniedzamais rezultāts:   Samazināta dabas teritoriju iznīcināšana novadā 
Veiktās darbības:  

2015.gadā pašvaldība atbalstīja Latvijas Dabas fonda sagatavoto projektu „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas 
liegumam „Lubāna mitrājs””, iesniegšanai valsts budžeta programmas Latvijas Vides aizsardzības fonda, apakšprogrammas 
„Vides aizsardzības projekti” izsludinātajā projektu konkursa „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” 
aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības 

Tiek pildīts 
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saglabāšanai” īstenošanai. 
 Iedzīvotāju izglītošanu par novada raksturīgo kultūrvidi, dabas ainavas saglabāšanas popularizēšanu veic pašvaldības 
iestādes, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas.   

 Novada skolas iesaistījušās Ekoskolu programmā. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan 
populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvāldību skolā, jo tā  
veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar 
to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot 
kopējo vides apziņas attīstību. Tiek rīkotas dažādas akcijas, tikšanās ar jomu speciāliestiem, vieslektoriem.  
 Latvijas Pašvaldību savienības projekta  „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam” skolēni, vecāki stāda kokus, 
labiekārto vidi. 2015.gadā Rugāju novada vidusskolā tika atklāta akcija “Simtozolu meži simtgadu Latvijai!”. Akcijas mērķis – 
iesaistīt vismaz 100 jauniešus, kas vāks zīles un stādīs ozolu stādus Latvijas mežos, veidojot ozolu birzis vai alejas vismaz 100 
vietās ar vismaz 100 ozoliem katrā par godu Latvijas Valsts neatkarības simtajai gadadienai 2018.gadā.  
 Pašvaldība piedalās akcijā „ Zemes stunda”, aicinot simboliski izslēgt apgaismojumu marta mēneša pēdējā sestdienā 
uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā. 
 Novada iedzīvotāji katru gadu iesaistās akcijā „ Lielā talka”, brīvprātīgi līdzdarbojoties vides sakopšanā.  
 Rugāju novada teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO), kas nodorbojas arī ar vides izglītību. ZAAO vides izglītības aktivitātes ir vērstas uz 
sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā savā dzīves vietā. ZAAO rīko konkursus, 
ekskursijas, nodrošina mācību un informatīvos līdzekļus. ZAAO nodrošina plašu pakalpojumu klāstu. Rugājos pieejams EKO 
punkts, kur publiski pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. No lauksaimniekiem bez maksas savāc izlietoto pārklājamo plēvi 
skābbarības bedrēm, šķirotu skābbarības ruļļu plēves, kannas, kanniņas un izlietoto minerālmēslu maisu iepakojumus. 3 
fiziskās personas gada laikā bez maksas var nodot 4 vieglo transportlīdzekļu riepas.  

 Biedrība „Jaunatne lauku attīstībai" 2013.gadā aktīvi darbojās, lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu un vides 
kvalitātes uzlabošanu. Sorosa fonda- Latvijas iniciatīvas „Pārmaiņas iespējas skolām" ietvaros ieviesa projektu „Kā sadzīvot ar 
upi", kas nodrošina Vārnienes upes pieejamību un upes krastu labiekārtošanu. 

 Rugāju novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte” pieejama aktuālā informācija par vides izglītību.   

Ieteikumi: Noteikt uzdevumus/aktivitātes kultūras pieminekļu saglabāšanā pašvaldības teritorijā. Veicināt vietējās teritorijas, 
ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektu, sakārtošanu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.  
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U3 Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstību 

Pasākums, aktivitāte:  Elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide 
Sasniedzamais rezultāts:   Elektroniskās iekārtas un atkritumi nonāk atkārtotai pārstrādei, nenodarot dabai kaitējumu 
Veiktās darbības:  

 Rugāju novada teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO). Tiek nodrošina nolietotas elektrotehnikas savākšana no iedzīvotājiem bez maksas pēc 
telefoniska vai rakstiska pieteikuma. Nolietotu sadzīves elektrotehniku, akumulatorus, baterijas vai luminiscentās spuldzes 
iedzīvotāji bez maksas  var nodot EKO laukumos. Tuvākais EKO laukums atrodas Balvos, Ezera ielā 3.  

Tiek pildīts 

 
U4 Degradēto teritoriju sakopšana un iekļaušana saimnieciskajā darbībā 

Pasākums, aktivitāte:  Teritorijas sakopšana ciemos un lauku teritorijās, ainavu rekultivācija un uzlabošana, saglabājot 
infrastruktūru 
Sasniedzamais rezultāts: Sakāroti vidi degradējošie objekti 
Veiktās darbības:  

 Pārskata periodā apzināti potenciālie objekti- gan pašvaldības īpašumā, lietojumā, gan privāti īpašumi.  

Ieteikumi: Nepieciešams sakārtot vidi degradējošos objektus uzņēmējdarbības attīstībai.  

Tiek pildīts 

 

RV2 DABAS RESURSU IZMANTOŠANA, SASKAŅOJOT DABAS VĒRTĪBU AIZSARDZĪBU AR TERITORIJAS 

EKONOMISKO ATTĪSTĪBU 
U1 Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu 

 

Pasākums, aktivitāte:  Dabas resursu apsaimniekošanas sistēmas attīstīšana 
Sasniedzamais rezultāts:   Veikta novada teritorijā esošo mežu platību, dabas liegumu, ūdens baseinu, lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju inventarizācija 
Veiktās darbības:  

 Pašvaldības īpašumā esošās zemes (mežu zeme, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ūdens baseini, dabas liegumi) 

Tiek pildīts 
nepietiekami 

http://zaao.lv/privatpersonam/eko_karte
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apsaimnieko pašvaldība. Novada teritorijā zināmas purvu teritorijas, kur potenciāli varētu iegūt kūdru. Rugāju pagasta 
teritorijā sapropeļa iegulas atklātas vairākos ezeros. Draudus veiksmīgai lauksaimniecības zemes izmantošania rada 
meliorācijas sistēmas novecošana un meliorācijas grāvju aizaugšana. Lai novērtētu meliorācijas sistēmu stāvokli, nepieciešams 
veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju. Neskatoties, ka novadā ir attīstītas zemnieku un piemājas  saimniecības, atsevišķas 
lauksaimniecībā izmantojamās platības aizaug ar krūmājiem, to neizmantošanas rezultātā. Tas apdraud biotopu un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu novada teritorijā.  

 Tiek veikta īpašumu inventarizācija. Taču lai novērtētu dabas resursu potenciālu novada ekonomiskajai attīstībai, 
nepieciešama dabas resursu padziļināta izpēte, apsaimniekošanas plānu izstrāde un ieviešana. Pārksta periodā tas veikts 
nepietiekami. 

Pasākums, aktivitāte:  Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāna izstrāde (Pokratas ezers) 
Sasniedzamais rezultāts:   Izstrādāts apsaimniekošanas plāns 
Veiktās darbības:  

 Ņemot vērā to, ka Rugāju novadā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 
aizsardzībai izveidoti mikroliegumi, tai skaitā dabas liegums „Pokratas ezers”, ir nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu, „lai nodrošinātu ilgtspējīgas attīstības principu iestrādāšanu plānošanas dokumentā un pēc iespējas izslēgtu vai 
mazinātu iespējamās negatīvās ietekmes uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, sugām un biotopiem”. Plānojot darbības 
pašvaldības teritorijā esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ir jāņem vērā, ka dabas liegums „Pokratas ezers” nav 
nosakāms kā potenciālais tūrisma un rekreācijas resurss bez dabas aizsardzības plāna izstrādes.  

 Dabas lieguma „Pokratas ezers” aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 16.marta 
noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Dabas liegumam 
pārskata periodā dabas aizsardzības plāns nav izstrādāts.  

Savukārt 2015.gadā pašvaldība atbalstīja Latvijas Dabas fonda sagatavoto projektu „Dabas aizsardzības plāna 
izstrāde dabas liegumam „Lubāna mitrājs””, iesniegšanai valsts budžeta programmas Latvijas Vides aizsardzības fonda, 
apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” izsludinātajā projektu konkursa „Dabas un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu 
plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai” īstenošanai. 

Netiek pildīts 
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Secinājumi 

Rugāju novada attīstību 2013.-2015.gados raksturo attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji, kuru analīze parāda nelielas pozitīvas 
attīstības tendences – pieaug iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi uz vienu iedzīvotāju, pakāpeniski mazinās bezdarba līmenis, pieaug 
ekonomiski aktīvo vienību, individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Tomēr attīstības tempus negatīvi 
ietekmē iedzīvotāju skaita samazināšanās novadā un teritorijas attīstības indeksa lejupslīde.  

 

Rugāju pašvaldība 2013.-2015.gados ir īstenojusi pasākumus/aktivitātes atbildoši Rugāju novada attīstības programmas 2013.-

2015.gadam Rīcības un Investīciju plānam. Atsevišķu pasākumu/aktivitāšu īstenošana zaudējusi aktualitāti. Nepieciešams veikt Rīcības un 

Investīciju plāna aktualizāciju atbilstoši vajadzībām un attīstības tendencēm. Izstrādājot Rīcības un Investīciju plānu 2016.-2019.gadiem jāņem 

vērā šajā īstenošanas uzraudzības pārskatā iekļautie ieteikumi noteiktu uzdevumu turpmākai īstenošanai. 

Rekomendējams nākamajos gados turpināt un pabeigt pasākumus, kuri ir uzsākti iepriekšējos gados, kā arī plānot uzdevumus un 

pasākumus atbilstoši Rugāju novada attīstības programmas stratēģiskajiem mērķiem. Iesaistīties sadarbības programmās, piesaistot ārvalstu 

finanšu palīdzību, Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondos un valsts līdzfinansētos projektos.  


