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Cienījamie Rugāju novada pašvaldības publiskā 

pārskata lasītāji! 

   Ar gandarījumu varu teikt, ka 2014. gads ir 

ierakstīts Rugāju novada vēsturē kā gads, kurā 

esam spējuši veiksmīgi pabeigt iesāktos 

projektus. 

   Šis pārskats ir atskaite par 2014. gadā paveikto 

darbu dažādās pašvaldības darbības jomās, 

pašvaldībai uzticēto funkciju izpildē- finanšu 

resursu pārvaldībā, infrastruktūras attīstībā, 

īstenotajiem un plānotajiem investīciju 

projektiem, sociālās palīdzības nodrošināšanā un 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

2014.gadā nodots ekspluatācijā Rugāju sociālās aprūpes centrs. Sadarbojoties sociālajam 

dienestam ar NVO un novada  skolām, tika uzsākts sociālais mobilais projekts, ar mērķi, 

piesaistot jauniešus , sniegt pakalpojumus novada senioriem. 

     Rugāju bibliotēkas ēkai un Jauniešu un iniciatīvu centram tika nomainīta vecā apkures 

sistēma, uzstādot jaunas apkures krāsnis. 

   Ievērojama interese 2014.gadā bijusi no bijušo zemju lietotāju puses, lai atsavināšanas 

rezultātā iegūtu no pašvaldības īpašumus savā īpašumā. 

    Aizvadītajā gadā noasfaltēti atsevišķi posmi pašvaldības ielām Rugājos - Parka ielā un 

Benislavā - Bērzu ielā. 

Lai pilnvērtīgi varētu notikt brīvdabas pasākumi,  veikta 1.kārtas rekonstrukcija Rugāju parka 

estrādē, paplašinot un uzbūvējot skatuvi. 

   Sporta jomas sakārtošana- projekta ietvaros labiekārtots pludmales rotaļu laukums bērnu 

atpūtai un uzstādīti āra stacionārie trenažieri . 

   Veikti uzlabojumi  apgaismojuma ierīkošanā- noritējusi rekonstrukcija,  2014.gadā ierīkots 

ielu apgaismojums Benislavā, Bērzu ielas posmā. 

     Rugāju pašvaldības darbība arī turpmāk pārdomāti un mērķtiecīgi būs vērsta uz izvirzīto 

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

nodrošinās pašvaldības finanšu stabilitāti un attīstības ilgtspēju. Lai uzlabotos iedzīvotāju 

sociālekonomiskais stāvoklis, tiks apzinātas un realizētas iedzīvotāju vēlmes. 

 

Sandra Kapteine 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja 
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Rugāju novads, kas apvieno 

Rugāju pagastu un Lazdukalna pagastu, 

atrodas Latvijas ZA daļā, ES Austrumu 

pierobežas zonā, Latvijas Republikas 

ziemeļaustrumu daļā uz Vidzemes - 

Latgales robežas. Novada kopplatība ir 

512.12 km2. Rugāju novads robežojas ar 

Vidzemes reģiona Gulbenes un Lubānas 

novadu un Latgales reģiona Balvu 

novadu.  

Novada centrs Rugāji ir 

automaģistrāļu krustpunkts: Gulbene – 36 

km, Lubāna – 37 km, Rēzekne – 60 km, 

Balvi -18 km. Tuvākais nacionālās 

nozīmes centrs ir Rēzekne  

Tuvākie reģionālie attīstības centri 

ir Balvi, Gulbene, Alūksne, Madona. 

Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes 

ceļi P27 Smiltene- Gulbene un P36 

Rēzekne-Gulbene. 

 

ī ā

ā ā ā

Reģistrēti 24 bērni (17 meitenes un 7 zēni) 

No tiem: 

laulībā dzimuši: 11 

atzīta paternitāte: 13 

reģistrēti bez ziņām par tēvu:0 

12 mātēm jaundzimušais ir 1.bērns, 4 - otrais, 

5 mātēm - trešais, 1- ceturtais, 1-sestais, 1 - 

astotais 

Abi vecāki latvieši - 21 bērnam 

Pārējiem (3) vecāki dažādu tautību 

ī

Noslēgtas 4 laulības. 

Visiem pāriem pirmā laulība 

Abi latvieši: 2 pāri  

dažādas tautības: 2 pāri 

47 cilvēki novadā (nodaļā 

reģistrēti 37) 

(18 vīrieši un 29 sievietes) 

Pēc tautības - 40 latvieši, 7 

krievi 

Lazdukalna pagastā - 15 

Rugāju pagastā - 32 

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

gadā notika pašvaldību vēlēšanas – Rugāju novadā par domes priekšsēdētāju 

vienbalsīgi ievēlēta Sandra Kapteine, par priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts 

Andris Leons. Izpilddirektores pienākumus veic Daina Tutiņa. 

Iedzīvotāju vēlēti, deputātu pienākumus veic 9 deputāti: 

- Sandra Kapteine (Vienoti novadam); 

- Eduards Stalidzāns (Vienoti novadam); 

- Iveta Arelkeviča (Vienoti novadam); 

- Andris Leons (Vienoti novadam); 

- Arnolds Zizlāns (Mēs- vienlīdzīgam novadam); 

- Olita Loseva (Mēs- vienlīdzīgam novadam); 

- Maruta Paidere (Atbalss); 

- Uldis Melnacis (Mēs- vienlīdzīgam novadam); 

- Andis Petuks (Vienoti novadam). 

 

 

. 

 

Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu speciālistu sagatavotos 

lēmumprojektus, Rugāju novada domē darbojas pastāvīgās komitejas:  

  
 Saimniecisko jautājumu komiteja- Andris Leons - komitejas 

priekšsēdētājs; Eduars Stalidzāns; Arnolds Zizlāns. 

  

 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja- Olita Loseva - 

komitejas priekšsēdētāja; Sandra Kapteine; Eduards Stalidzāns, Iveta 

Arelkeviča. 

  

 Finanšu komiteja- Sandra Kapteine - komitejas priekšsēdētāja; 

Eduards Stalidzāns; Iveta Arelkeviča; Andris Leons; Maruta Paidere; 

Uldis Melnacis; Andis Petuks. 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un 

pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 

 Administratīvā komisija; 

 Privatizācijas komisija; 

 Iepirkumu komisija; 

 Izsoles komisija; 

 Vēlēšanu komisija; 

 Mantas novērtēšanas komisija; 

 

 Civilās aizsardzības komisija; 

 Interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotāciju 

sadales komisija; 

 Rugāju novada pedagoģiski 

medicīniskā komisija; 

 Ētikas komisija. 

http://rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=136:saimniecisko-jautjumu-pastvg-komiteja&catid=106:komitejas&Itemid=120
http://rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=134:veselbas-un-socilo-jautjumu-pastvg-komiteja&catid=106:komitejas&Itemid=120
http://rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=133:fk&catid=106:komitejas&Itemid=120
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Domes pieņemto lēmumu izpildei, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 

nodrošināšanai pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 Rugāju novada dome; 

 Izglītības pārvalde; 

 Dzimtsarakstu nodaļas; 

 Kultūras nodaļas; 

 Izglītības pārvalde; 

 Izglītības iestādes - Rugāju novada vidusskola, Rugāju novada Eglaines pamatskola, Rugāju 

jauniešu iniciatīvu - interešu centrs, Jauniešu interešu – iniciatīvu centrs„Kopā”; 

 Rugāju novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Sporta centrs”; 

 Rugāju bibliotēka, Tikaiņu bibliotēka, Lazdukalna bibliotēka, Skujetnieku bibliotēka; 

 Bāriņtiesa; 

 Sociālais dienests; 

 Pašvaldības policija; 

 Būvvalde; 

 Lazdukalna feldšeru veselības punkts, Skujetnieku feldšeru veselības punkts; zobārstniecības 

kabinets; 

 Sociālās aprūpes centrs; 

 Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centrs; 

 Novada muzejs; 

 Rugāju novada tautas nams, Lazdukalna pagasta saieta nams. 

Rugāju novada dome nodrošina pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

 Vispārējās un juridiskās nodaļas; 

 Finanšu nodaļas; 

 Attīstības un plānošanas nodaļas; 

 Saimnieciskās nodaļas. 

ā
Lauku pašvaldībām salīdzinājumā ar pilsētas piemīt priekšrocība. Lauku pašvaldība sastāv no 

nelielas teritoriālās vienības un tajā noteiktā cilvēku skaita. Tas nozīmē, ka cilvēki viens otru vairāk 

pazīst, tādējādi ir daudz vieglāk veikt dažādus nepieciešamos rīcības pasākumus, jo jau iepriekš var 

paredzēt to, kāds būs to rezultāts. Ir vieglāk deleģēt pienākumu izpildi, jo cilvēki zina cits citu stiprās 

un vājās puses, kā arī priekšrocības un atbildības sajūtu. 

2014. gadā darba līgumi parsakstīti ar 21 personu. No tām - 9 personas pieņemtas darbā 

pastāvīgi. 15 darbinieki pieņemti darbā uz citu darbinieku prombūtnes laiku. Darbā pieņemti 20 

jaunieši. 

http://rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=582:lauku-un-uzmjdarbbas-atbalsta-centrs&catid=116:ieuz&Itemid=157
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ņē ā ī ā ā

Ieņēmumu veids Izpilde 

2013.gadā euro 

Plāns 

2014.gadam euro 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 561 790 563 330 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 133 979 150 763 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 

būvēm 

290 1 868 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 1 979 1 836 

Procentu ieņēmumi   

Valsts nodevas 1 646 1 570 

Pašvaldības nodevas 309 530 

Naudas sodi un sankcijas 7 839 2 988 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 3 682 3 000 

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas 

4 455 21 343 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 

192 745 134 912 

Valsts budžeta transferti 1 452 207 1 627 679 

Pašvaldību budžeta transferti 15 730 16 244 

Kopā saimnieciskā gada ieņēmumi 2 376 651 2 526 063 

Rugāju novada pašvaldības budžets ir domes apstiprināts ienākumu un izdevumu plāns 

saimnieciskajam gadam. Pašvaldības budžets atspoguļo: 

 pašvaldības rīcībā esošo finanšu sadalījumu; 

 pašvaldības administratīvo struktūru; 

 pašvaldības prioritātes, mērķus un uzdevumus.  

Budžets tiek plānots, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi un kvalitatīvu pakalpojumu 

pieejamību novada iedzīvotājiem, kā arī novirzītu finanšu līdzekļus dažādu projektu realizēšanai. 

Pašvaldība savu budžetu izstrādā, apstiprina un izpilda, ievērojot Latvijas Republikas likumus un 

Ministru kabineta noteikumus. Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta:  

 pamatbudžets ir galvenā budžeta sastāvdaļa, kas ietver visus pašvaldības ieņēmumus 

vispārējo izdevumu segšanai; 

 speciālais budžets ietver apropriācijas īpašiem mērķiem un dāvinājumiem, ziedojumiem. 

 

 
2014. gada pamatbudžeta izpilde:  

 pamatbudžeta ieņēmumos EUR 2 509 853, izdevumos EUR 2 382 418, aizņēmumos 

EUR 264 325, aizņēmumu atmaksa EUR 414 515, budžeta līdzekļu atlikums gada 

beigās EUR 45 715; 

 speciālā budžeta ieņēmumos EUR 121 507 apmērā, izdevumos EUR 114 330, 

ilgtermiņa budžeta līdzekļu atlikums gada beigās EUR 17 982. 
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ņē ā ī ā ā 

Ieņēmuma veids Izpilde 

2014.gadā euro 

Plāns 

2015.gadam euro 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 594 747 593 453 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 154 277 136 884 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 

būvēm 

158 2 334 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 1 968 3 047 

Valsts nodevas 1 760 1 700 

Pašvaldības nodevas 508 570 

Naudas sodi un sankcijas 9 076 11 640 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 101  

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas 

16 736 20 000 

Ieņēmumi  no budžeta iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 

 

119 702 

 

90 597 

Valsts budžeta transferti 1 590 577 1 120 271 

Pašvaldību budžeta transferti 16 243 22 000 

Kopā saimnieciskā gada ieņēmumi 2 509 853 2 002 496 

Saņemtie aizņēmumi 264 325  

Izdevumu segšanai iesaistītie līdzekļu 

atlikumi uz gada sākumu 

41 252 18 497 

Pavisam izdevumu segšanai 2 815 430 2 020 993 

   

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis sastāda 24% no kopējiem saimnieciskā gada ieņēmumiem. Nekustamā 

īpašuma nodoklis 6%,ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 1%,sniegtie maksas pakalpojumi 

5%,valsts budžeta transferti 63%,pašvaldību budžeta transferti 1% 

ī ņē ā 

Attēlā redzams, ka pēdējos trīs gados pieauguši nodokļu ieņēmumi un transferti. Maksas pakalpojumi 

samazinājušies. 
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Izdevumu veids Izpilde 

2013.gadā euro 

Plāns 

2014.gadam euro 

Vispārējie valdības dienesti 234 552 254 754 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība(bāriņtiesa,Policija, ugunsdrošība) 

19 175 21 362 

Ekonomiskā darbība 94 908 75 180 

Vides aizsardzība 15 023 16 269 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

277 567 226 309 

Veselība(Feldšeru punkti, zobārstniecība) 20 016 18 769 

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 

(Tautas nams, kultūras pasākumi, bibliotēkas) 

172 377 228 772 

Izglītība 2 067 613 1 200 667 

Sociālā aizsardzība 352 608 367 723 

Kopā izdevumi 3 253 839 2 409 805 

Aizdevumu atmaksa 174 732 414 515 

ā ī ā ā 

 

Izdevumu veids Izpilde 

2014.gadā euro 

Plāns 

2015.gadam euro 

Vispārējie valdības dienesti 250 416 244435 

Sabiedriskā kārtība un drošība (bāriņtiesa, 

Policija, ugunsdrošība) 

21 011 20 382 

Ekonomiskā darbība 70 903 54 081 

Vides aizsardzība 13 390 15 883 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

225 446 228 255 

Veselība(Feldšeru punkti, zobārstniecība) 17 461 19 328 

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 

(Tautas nams, kultūras pasākumi, bibliotēkas) 

215 958 211 158 

Izglītība 1 200 125 873 249 

Sociālā aizsardzība 367 708 245 881 

Kopā izdevumi 2 382 418 1 912 652 

Aizdevumu atmaksa 414 515 106 689 

Naudas līdzekļu atlikumi uz gada beigām 18 497 1 651 
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ā ī ā

ī ā ē ā ā

Klasifikācijas 

kods 

Izdevumu veids Izpilde 

2014.gadā euro 

Plāns 

2015.gadā euro 

1000 Atlīdzība 1 353 791 1 241 225 

2000 Preces un pakalpojumi 468 403 405 039 

3000 Subsīdijas un dotācijas 11 249 6 355 

4000 Maksājumi par kredītiem 23 704 28 416 

5000 Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

375 245 90 318 

6000 Subsīdijas 116 953 96 800 

7000 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

32 756 45 499 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 317  

 Kopā pārskata gadā 2 382 418 1 912 652 

Rādītāji Izpilde 2014.gadā euro Plāns 2015.gada euro 

Ieņēmumi   

Autoceļu fonds 118 248 124 197 

Dabas resursu nodoklis 3 259 3 300 

Pārējie ieņēmumi   

Kopā pārskata gadā 121 507 127 497 

Izdevumi   

Autoceļu fonds 110 369 138 457 

Dabas resursu nodoklis 3 961 7 022 

ā ā ā ī ā
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Kopā pārskata gadā 114 330 145 479 

Atlikums gada sākumā  10 805 17982 

Atlikums gada beigās 17 982  

  

 

ī

      Pašvaldības saistības 2014.gada sākumu sastāda 2392676 EUR un gada beigās 2215720 

EUR. Gada beigās salīdzinājumā ar sākumu saistības samazinājušās par 176956 EUR tajā skaitā 

ilgtermiņa saistības samazinājušās par 141037 EUR un īstermiņa saistības 35919 EUR. 

 

 

Rādītāji 

Uz 

2014.gada 

beigām euro 

Uz  

2014.gada 

sākumu euro 

Aktīvi   

Ilgtermiņa ieguldījumi 7 738938 7 774 136 

Nemateriālie ieguldījumi 16 159 22 010 

Pamatlīdzekļi 7 595361 7 624 708 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 127 418 127 418 

Apgrozāmie līdzekļi 209 471 199 168 

Krājumi 44 995 42 377 

Debitori 111 220 98 272 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 

 

7 541 

 

6 461 

Naudas līdzekļi 45 715 52 057 

Kopā 7 948409 7 973 304 

Pasīvi   

Pašu kapitāls 5 732689 5 580 628 

Rezerves 14 239 14 239 

Budžetu izpildes rezultāti 5 718450 5 566 390 

Kreditori 2 215720 2 392 676 

Ilgtermiņa saistības 1 903445 2 044 482 

Īstermiņa saistības 312 275 348 194 

Kopā 7 948409 7 973 304 

 

 

 

 

 

ī ā ē ī

Rugāju novada domei pieder sekojošas kapitāldaļas: 

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

2.SIA „Balvu Autotransports”-16 801 EUR 

3.SIA „ZAAO”-285 EUR 

Salīdzinājumā ar 2013.gadu 2014.gadā izmaiņas nav notikušas. 

Salīdzinājumā ar 2013.gadu 2014. gadā izmaiņas nav notikušas.  
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ī ī ā ieviešana

ības īstenotie  . gadā 

 
 

2014.gadā Rugāju novada dome iesniedza Lauku atbalsta dienesta (LAD) 

Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, programmas Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” ietvaros 3 jaunus projekta pieteikumus.  

Projektu „Sociālo pakalpojumu izveidošana Rugāju novada Lazdukalna pagastā”, 

kur tiks nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums, būs nodrošināta iespēja nomazgāties dušā, 

un uzlabosies iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Projektu paredzēts realizēt 2015.gadā par kopējo 

projekta summu 7221,13 EUR. 

Projektu „Fotoefekts”, kur tiks iegādāta digitālā spoguļkamera, kas nodrošinās bukletu, 

kalendāru, publikāciju veidošanu, līdzdarbošanos fotoprojektos un fotoizstādēs, tiks veidota 

ekoskolas fotokartotēka. Projektu paredzēts realizēt 2015.gadā par kopējo projekta summu 

576,00 EUR. 

Projektu „Karjeras un kompetenču centra „Kāpnes” darbības pilnveidošana”, kur 

tiks iekārtota un aprīkota sadzīves prasmju istaba ar iebūvējamajām mēbelēm un elektrotehniku, 

kurā Rugāju novada jauniešiem būs iespējams organizēt sadzīves prasmes – saimniecības 

vadīšanas, ēdiena gatavošanas u.c. neformālas nodarbības. Jaunieši varēs organizēt tikšanās, 

seminārus, radošās darbnīcas, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku citu pasākumu starplaikos.  

Projektu paredzēts realizēt 2015.gadā par kopējo projekta summu 1932,56 EUR. 

2012.gadā Rugāju novada dome LAD iesniedza projektu „Latviešu tautu tērps – 

Dziesmu un Deju svētku neatņemama sastāvdaļa”, kur tika iegādāti jauni tautu tērpi un deju 

apavi Rugāju jauniešu deju kopai. Projektu realizēja 2013. un 2014.gadā par kopējo projekta 

summu 4295,58 EUR. 

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. 

Rugāju novada dome 2013.gadā LAD iesniedza projektu „Rugāju pludmales 

labiekārtošana, tūrisma pilnveidošanai Rugāju novadā”, kur tika labiekārtota pludmale, 

ierīkota atpūtas vieta - lapene, uzstādīta ģērbtuve, 5 aktivitāšu centri – āra trenažieri un 

2015.gadā tiks uzstādīti informācijas stends un uzstādīta bērnu pilsētiņa. Projekts daļēji tika 

realizēts 2014.gadā par kopējo  summu  9043,90EUR, un 2015.gadā tiks realizēta atlikusī daļa 

par summu 2792,08 EUR. 

2013.gadā Rugāju novada dome Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā     

iesniedza projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Rugāju novada vidusskolas ēkās”, kur tika veikti siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas 

pasākumi, uzlabojot Rugāju novada vidusskolas ēku energoefektivitāti. Projektu realizēja 

2014.gadā par kopējo projekta summu 180 277,85 EUR. 

2014.gadā Rugāju novada dome Valsts reģinālās attīstības aģentūrā iesniedz projektu 

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rugāju novadā”, kur tiks izveidoti 3 jauni 

publiskie interneta pieejas punkti un pilnveidoti 3 esošie publiskie interneta pieejas punkti. 

Projektu paredzēts realizēt 2015.gadā par kopējo attiecināmo izmaksu summu 11 540,00 EUR. 
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ē ī ī ī ēģ
Rugāju novada domes 2013. gada 19. decembra sēdē (Protokols Nr.16, 23 §) tika apstiprināta 

Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Stratēģijas izstrāde notika paralēli 

Rugāju novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam izstrādei, tādējādi novada pašvaldība jau ir 

noteikusi īstermiņa mērķus un prioritātes, vīziju un uzdevumus 7 gadu periodam. (Ilgtspēīgas attīstības 

stratēģiju skatīt novada mājaslapā). 

 

Ā Ī Ī Ī

Ī
Latgalei raksturīgais tradicionālais apdzīvojums (lauku ciemi un viensētas, viesētu grupas) ir 

latgalisko vērtību un lauku dzīvesveida pamats. Ciemi būs kā papildus centri ar ierobežotu funkciju 

skaitu un apkārtējo lauku teritoriju atbalsta punkti. Tur tiks koncentrētas arī ekonomikās aktivitātes un 

dažādi pakalpojumi. Jārod risinājumi, lai šo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem būtu nodrošināta pieeja 

pamata izglītībai, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, lai būtu iespējas saņemt vismaz minimālo 

ikdienas pakalpojumu un preču klāstu, kā arī tiktu nodrošinātas satiksmes iespējas līdz tuvākajam 

lielajam centram. Viensētu un to grupu pastāvēšana atbalstīta, lai tiktu saglabāts tradicionālais lauku 

apdzīvojuma veids, veicināta vienmērīga lauku apdzīvotība, saglabāta kultūrainava un tradīcijas. 

Viensētu loma palielināsies, attīstoties lauku tūrismam, tāpat arī to izmantošana par brīvdienu un 

vasaras mājokli pilsētniekiem. 

 

Ā Ū
Svarīgs novada attīstības priekšnoteikums ir iekšējās un ārējās sasniedzamības nodrošināšana. 

Rugāju novadā apdzīvoto vietu sasniedzamības nodrošināšanai galvenā loma ir autoceļiem. Esošais 

autoceļu tīkls ir pietiekami attīstīts un funkcionāls visu attīstības centru sasniegšanai, taču radikāli 

jāpaaugstina to kapacitāte un kvalitāte, rekonstruējot atsevišķus posmus, uzlabojot segumus.  

 

Ī Ā

Galvenā prioritāte īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir dabas aizsardzība un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana. Ņemot vērā šo teritoriju īpašo jūtīgumu, jāsaglabā līdzsvars starp moderno 

attīstību un vides aizsardzību, nosakot līdzsvarotas attiecības starp tradicionālajiem iedzīvotāju nodarbes 

veidiem un dabas aizsardzības interesēm. 

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

„Pokratas ezers”.  

 
Ū Ī Ī

Tūrisma attīstības teritorijās par prioritāti uzskatāma ar tūrismu un rekreāciju saistītās darbības 

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

pieminekļu saglabāšana un aizsardzība. 

 

Ī Ī Ī
Prioritāte ir mežsaimnieciska izmantošana - mežizstrāde un ar kokapstrādi saistītas ražotnes - 

koksnes pārstrāde, mēbeļu un galdniecības izstrādājumu, būvkonstrukciju ražošana u.c., īpaši veicinot 

ražošanas uzņēmumu veidošanos ar koksnes bezatkritumu izstrādes u.c. inovatīvām tehnoloģijām, 

kokapstrādes gala produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanu. 

 

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

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

attīstība jāorientē uz augstas kvalitātes galaprodukcijas ieguvi. Iespēju robežās ražošana jākoncentrē 

specializētās un tehnoloģiski modernās vienībās ar minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi un ainavu. 

 

Ī Ņ Ā
Prioritāte ir rūpnieciska derīgo izrakteņu ieguve, pārstrāde un būvmateriālu ražošana, kā arī cita 

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

ieviešanu un produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu. 

 

 

 

Ē

Par problēmu teritorijām uzskatāmas tās pamestās teritorijas un objekti, kas vairs netiek 
apsaimniekoti un uzturēti. Gan no vides, gan ainaviskā viedokļa lielākoties tās ir degradētas teritorijas. 
Šīs teritorijas ir revitalizējamas un iekļaujamas saimnieciskajā apritē. 

http://rugaji.lv/doc/strategija/rugaju%20novada%20IA%20strategija_final.pdf
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Ī

Lai novērtētu Rugāju novada ilgtspējīgas stratēģijas izvirzītā nākotnes redzējuma īstenošanu, 

tika izstrādāta uzraudzības sistēma.  

Uzraudzības sistēmu veido:  

 uzraudzības rādītāju datu bāze (teritorijas attīstības rādītāji) jeb stratēģisko 

mērķu sasniegšanas progresa novērtējums; 

 Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, kura veic ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas uzraudzību. 

 

Ī Ī Ī

ī

Uzsākot Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam izstrādes procesu, 

noteikts Sabiedrības līdzdalības plāns. Paziņojums par Sabiedrības līdzdalību publicēts pašvaldības 

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

 

 

3.3. Attīstības programma 
 

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

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

ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam, Nacionālais attīstības plāns, Latgales plānošanas reģiona 

spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, pārskati Reģionu attīstība Latvijā, Gulbenes, 

Balvu un Lubānas novadu plānošanas dokumenti, Rugāju novada teritorijas plānojums, Rugāju novada 

vidusskolas attīstības programma, Ziņojums par Rugāju novada investīciju vides izpētes rezultātiem un 

Nākotnes pilsētas spēles rezultāti (Attīstības programmu skatīt novada mājas lapā). 

 

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

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

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

mežsaimniecība. Šobrīd novada teritorijā, nelielos apjomos pārstrādājot kokmateriālu, darbojas četras 

kokzāģētavas. Tradicionālās lauksaimniecības nozares ir piena, gaļas lopkopība un graudkopība.  

 

Izvērtējot novada esošo infrastruktūru, dabas resursus, nākotnē Rugāju novadam būtu jāattīsta: 

 amatniecība, izkopjot un iemācoties padarīt par biznesa iespējām senos arodus 

un prasmes; 

 tūrisms, piedāvājot autentisku tūrisma produktu un kvalitatīvu pakalpojumu; 

 lauksaimniecības produkcijas ražošana ar pievienoto vērtību; 

 rūpniecība, pilnveidojot metālapstrādi, kokapstrādi; 

 enerģētiskā materiāla ražošana, režojot kūdras briketes, malku, šķeldu u.c.  

  

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

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

intensitātes ekonomika ar nelielu uzņēmumu koncentrāciju. Tā ir galvenā priekšrocība ekoloģiski tīru 

pārtikas produktu ražošanā, radošā tūrisma un aktīvās atpūtas attīstības iespējām.  

Lai sekotu līdzi attīstības programmas ieviešanai un sasniegtu definētās prioritātes un novada 

vīziju tika izveidota Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības sistēma. 

http://www.rugaji.lv/
http://rugaji.lv/doc/ATTP/attistiba/apstiprinata%20att%20prog/rugaju%20novada%20attistibas%20programma.pdf
http://rugaji.lv/doc/ATTP/attistiba/apstiprinata%20att%20prog/rugaju%20novada%20attistibas%20programma.pdf
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ā

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

Vides pārskats. Vides pārskatā analizēts esošais vides stāvoklis un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

nozīme esošo vides problēmu risināšanā (Vides pārskatu skatīt novada mājaslapā). Vides pārskata 

sabiedriskā apspriešana tika organizēta vienlaikus ar Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

līdz 2030. gadam. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013. gada 26. augusta līdz 2013. 

gadam 4. oktobrim. 

 

Veicot analīzi, tika izvērtēts, kādas būs ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas tiešās un 

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

pieejama pietiekoši detalizēta informācija par konkrētiem investīciju projektiem un to realizācijas 

gaitu un apjomiem.  

 

Realizējot novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, sagaidāmas gan pozitīvas, gan negatīvas 

ietekmes uz vidi. 

 

Paredzams, ka īstenojot ar komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistītos projektus, 

ietekme uz vidi būs pozitīva. Realizējot ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstības Rugāju 

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

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tiks samazināta oglekļa dioksīda (CO2) emisija.  

 

Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju, sagaidāma diferencēta 

ietekme uz vidi, jo, palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārņojuma palielināšanās. 

Negatīva ietekmi uz bioloģisko daudzveidību var atstāt tāda ceļu infrastruktūras attīstība, kuras 

rezultātā tiek sadrumstalotas mežu un lauksaimniecības zemju platības, vienlaicīgi bojājot augsnes 

zemsedzi ar tur esošajiem biotopiem.Pirms šādu projektu realizācijas ir nepieciešams izvērtēt un 

izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloģijas. 

 

Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, paredzētas tūrisma un rekreācijas aktivitātes un 

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

palielina kontaktu biežumu ar retajām un aizsargājamām sugām. Detalizēta ietekme uz īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību vērtējama pirms konkrētu darbību 

uzsākšanas.  

 

Veicot plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējumu, analizēta 

dokumenta stratēģiskā daļa – telpiskā attīstības perspektīva. Tā kā telpsikās attīstības perspektīvas 

detalitātes pakāpe ir ļoti zema, un tajā netiek paredzētas būtiski jauni teritorijas attīstības virzieni vai 

koncepcijas nav iespējams veikt detalizētu ietekmju uz vidi izvērtējumu. 

 

Ilgtspējīgas attīstīstības stratēģijas risinājumiem netiek piedāvāti alternatīvie varianti. Netiek 

paredzēts, ka, īstenojot plānošanas dokumentu, tiks negatīvi ietekmētas Natura 2000 teritorijas, un 

tādēļ arī kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.  

 

Saistībā ar plānošanas dokumenta īstenošanu nav paredzamas pārrobežu ietekmes.  

Kopumā var secināt, ka Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 

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

plānojumu, ja tiek ievēroti iepriekš aprakstītie risinājumi ietekmju uz vidi mazināšanai. 

 

http://rugaji.lv/doc/strategija/vides%20parskats_final.pdf
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Rugāju novada vidusskola (turpmāk – RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās 

izglītības iestāde (turpmāk – skola). RNV reģistrācijas apliecība Nr. 4213902769 izsniegta 

26.08.2009. Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 2860 izsniegta 03.04.2014., nākamās 

akreditācijas termiņš – 2020. gada  

2. aprīlis. 

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

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

pirmsskolas izglītības iestāde „Vārpiņa”, reorganizācijas rezultātā tika izveidota Rugāju novada 

vidusskola.  

 Skola izvietota 3 korpusos, darbojas internāts, bibliotēka, ir 2 ēdināšanas bloki, blakus 

atrodas plaša un moderna sporta zāle un daudzfunkcionāls stadions, kuru izmanto RNV izglītojamie. ā ī ī ī

 
Programmas nosaukums Kods 

Licence Skolēnu 

skaits 

2.septembrī Datums Nr. 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01 01 11 

11 

10. 02. 

2011. 

V - 

3969 56 

Pamatizglītības programma 
21 01 11 

11 

20. 11. 

2009. 
V - 651 119 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21 01 56 

11 

17. 08. 

2012. 

V - 

5391 
4 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās veselības traucējumiem 

21 01 57 

11 

17. 08. 

2012. 

V – 

5392 
1 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

izglītības programma 

31 01 10 

11 

20. 11. 

2009. 
V - 652 39 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

31 01 10 

13 

28. 07. 

2010. 

V - 

2550 
8 

 

Speciālās pamatizglītības programmas skolēni apgūst integrēti vispārējās pamatizglītības 

programmas klasēs.  

ī ā

Skolā strādā 39 pedagogi, no tiem 6 - strādā tikai pirmsskolā, 4 - īsteno tikai interešu izglītības 

programmas, 16 - strādā nepilnu darba likmi. Augstākā pedagoģiskā izglītība ir 37 (93%) RNV 

pedagogiem, 3 - (7%) pašlaik studē. 22 pedagogiem (55%) ir maģistra grāds, 4 skolotāji ir mentori, 2 

pedagogi piedalās centralizēto eksāmenu labošanā, 2 pedagogiem piešķirts ārštata metodiķa statuss, 1 

pedagogs ir pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas loceklis 4. pakāpes 

pretendentu novērtēšanai, 2 pedagogi vada Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu (turpmāk - 

starpnovadu) mācību priekšmetu metodiskās komisijas. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšana 

veikta 24 (60%) skolotājiem, 1 pedagogu kvalifikācija, lai iegūtu 3. pakāpi, tiek vērtēta 2014./2015. 

mācību gadā. 
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Ī ā ā ē ā

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

piedāvājums – angļu valoda pirmsskolā, mūsdienu un tautu dejas, vokālie ansambļi, riteņbraucēju, 

aušanas nodarbības, koriģējošā vingrošana, iespēja darboties skolas avīzes, mājas lapas veidošanā, 

mazpulkā u.c. Skolēni apmeklē Rugāju novada Sporta centra treniņgrupas, nodarbības Balvu Mūzikas 

skolā un tās Rugāju filiālē, Balvu Mākslas skolā u.c. Skolēnu vispārējās attīstības veicināšanai tiek 

piedāvāts plašs fakultatīvo,  individuālo un grupu darba nodarbību klāsts. Šo nodarbību pieprasījums ir 

augsts, tās neapmeklē tikai 3%  skolēnu. 

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

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

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

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

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

luterāņu draudžu ikgadējais dāvinājums skolas gaitu uzsākšanai). 

ā ā ī ā

2014.gadā organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi skolēnu pilsoniskuma un 

kultūrapziņas veidošanai – Mārtiņdiena un tradicionālais gadatirgus, Pilsoniskuma nedēļa ar 

klašu veidotām Latvijas kartēm „Esam lepni dzīvot Latvijā”, erudīcijas konkurss pa klašu 

grupām „Kopā ar mums Tev, Latvija, mums mūžam augt un pastāvēt”, skolas skatuves runas 

konkurss „Ievelc dziļi elpā savu Latviju!” , angļu valodas nedēļa, veltīta Latvijai u.c. Skolas 

noformējumā tiek akcentēta latviska simbolika, latvju rakstu zīmes u.c. Skolēni aktīvi piedalās 

un gūst atzinības reģiona un republikas radošo darbu konkursos – „Mēs savam novadam”, „Es – 

daļiņa no tevis, dzimtā puse!”, „Latvieši”, „Ko, Latvija, Tev varu dot!?”, latgaliešu rakstu 

valodas olimpiādē, konkursos par Latvijas dabu („Cielavas gudrības”, „Latvijas ģeogrāfija”) u.c. 

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

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

Bērzpils vidusskolas un Eglaines pamatskolas), Žetonu vakaru, Mātes dienas un Ziemassvētku 

koncertiem, mācību gada noslēguma Nomināciju pasākumu, kā arī sporta aktivitātēm. 2014. 

gadā skolēni un vecāki iesaistījās „Sporta un fizikas” festivāla, Tēvu dienas orientēšanās 

sacensību, U.Feldmaņa piemiņas kausa basketbolā un citās aktivitātēs. 

Plaši apmeklēts bija jubilejas pasākums “Skolai Rugājos – 110”, (350 reģistrētie 

dalībnieki, kā arī pasākuma norisē iesaistītie visi skolas skolotāji, lielākā daļa skolēnu un Rugāju 

novada pašdarbnieki). Gatavojoties pasākumam, tika apzināta skolas vēsture, savākti un 

apkopoti daudzi vērtīgi materiāli par skolotājiem, absolventiem, skolas ēkām un mācību procesu, 

izveidota videofilma „Es stāstu par savu skolu...”, kur apkopoti dažādu paaudžu absolventu 

atmiņu stāsti, izveidots skolas buklets ar aktuālo informāciju.   

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

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

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

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

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

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

Latvijas Mākslas akadēmijas studentu radīta vēsturiska freska. 2014. gadā Latvijas vides 

investīciju fonda KPFI programmas ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkās” realizācijas rezultātā siltināta un košās krāsās 

nokrāsota vidusskolas ēkas fasāde.  
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 Skolā ir aprīkoti dabaszinātņu kabineti, mājturības un tehnoloģiju kabineti, izremontēta un 

aprīkota datorklase, vizuālās mākslas kabinets, izgatavoti molberti, katrā mācību kabinetā 

(izņemot sākumskolas klašu telpas) ir dators un projicēšanas iespējas, pirmsskolas un 

sākumskolas skolotājiem mācību nodarbībās ir iespēja izmantot IT aprīkotu telpu, skolotāju 

istabā ir 2 datorizētas darba vietas, ir labiekārtota skolas bibliotēka un lasītava, latviešu valodas 

un krievu valodas kabinetā, sākumskolas klašu telpās iegādāti jauni skolas solu, krēslu un 

mēbeļu komplekti. 2014.gadā izremontēts angļu valodas kabinets, mācību procesa veiksmīgākai 

norisei mainīts kabinetu izvietojums – Skolotāju istaba pārvietota uz mazāku telpu, lai izveidotu 

latviešu valodas kabinetu.  

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

modernizēt mācību procesu, izmantot daudzveidīgas metodes skolēnu intereses rosināšanai – 

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

interesi darbojas skolas organizētajos pasākumos un ārpusskolas projektos un konkursos. 

Rugāju novada vidusskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs ir vieni no 

augstākajiem tuvējos novados (Rugāju, Balvu, Baltinavas, Viļakas).  

ā ī ā ē

Mācību gads 

Sasniegumi II posmā 

rajonā/ Balvu, Baltinavas, 

Viļakas, Rugāju novados 
Reģionā 

III posms Valsts olimpiādes 

I II III Atzinība 
uzaicināti un 

piedalījušies 
sasniegumi 

2013./2014. 11 6 11 12 
III v. angļu 

val olimpiādē 

6  

(mājturība, 

matemātika, 

krievu val., 

ķīmija(2), 

ģeogrāfija) 

 

 

Skolā tiek organizētas izglītojošas nodarbības un semināri gan vecākiem, gan 

skolotājiem – 2014.gadā skolā organizēta tikšanās ar psihoterapeiti Ivetu Gargurni, nodarbība 

sākumskolas skolēnu vecākiem „Internetdrošība”, pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmas “Globālā izglītība”, “Interneta droša un atbildīga lietošana”, „Efektīvas 

mācīšanas pamati”, „E twinning iespējas mācību procesā”. Skolotāji savu profesionalitāti 

pilnveido, daloties pieredzē, vadot atklātās stundas (meistarklases) lasītprasmes un pētniecisko 

prasmju pilnveidošanā. Katrs pedagogs mācību gada laikā izstrādā metodisko materiālu par šo 

tēmu. Pieredzi gūt pie mums ierodas arī citu skolu pedagogi – uzņēmām gan Balvu un 

Baltinavas novadu mācību pārziņus, gan Viļakas pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājus, gan 

Salacgrīvas mājturības, vizuālās mākslas un mūzikas skolotājus. 
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Skola sadarbojas ar pašvaldību, skolēnu vecākiem, nevalstiskajām organizācijām 

(biedrībām „Mēs pasaulē”, „Piena ceļš”, „Jaunatne lauku attīstībai”, „Ūdensroze”, “Humana 

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

investīcijas. 2014.gadā realizēti vairāki projekti: 

- Latvijas vides investīciju fonda KPFI programmas ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkās” realizācijas rezultātā siltināta un 

košās krāsās nokrāsota vidusskolas ēkas fasāde. 

 

- Starptautiskā programmas „Jaunatne darbībā” projekts „EUROP’ARTS” – 2013.gadā 15 

Rugāju jaunieši piedalījās nometnē Francijā kopā ar spāņu un franču jauniešiem, bet 2014.gada vasarā 

šī projekta aktivitātes norisinājās Rugājos. Nometnes laikā 3 valstu jaunieši apguva dažādu amatu 

prasmes, par ko liecina arī Rugājos tapušie objekti – mozaīka uz Mazās skolas sienas, vitrāža skolas 2. 

stāva gaitenī, maizes krāsns un nojume „Liepu” māju pagalmā. 

 

- eTwinning projekts „Europe on the Patchwork” sākumskolas klasēm. 

 

- Starptautiskajā Nordplus programmas projekts „Nordfish” – vides iepazīšanas un ilgtspējības 

izglītība sadarbībā ar Somijas, Dānijas, Islandes, Igaunijas un Norvēģijas skolām. 

 

- Projekts „Mācāmies mācīties”: skolu un biedrību sadarbības modeļa veidošana mācīšanās 

motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās” (aktivitātes: Fizikas un sporta festivāls, Tēvu 

dienas orientēšanās sacensības, Mācību ekskursija uz Valmieru u.c.) 

 

- Projekts „Nāc un dari, jo Tu vari!", (aktivitātes: Jauno žurnālistu apmācība Limbažos, 

Vasaras skolas 1.-4.kl. un 5.-9.kl. skolēniem, Mobilā SOS dienesta apmācības 7 jauniešiem ”Rūķīšos” 

u.c.) 

- dalība starptautiskajā mediju nometnē „Young Medio Sharks” Kuldīgā 

 

- Projekts „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana" – Latgales mākslinieku darbu izstāde 

Rugāju novada vidusskolā 

- u.c. 

 

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

pieejama skolas avīzes „Dinamīc” elektroniskā versija”. Skolai ir publikācijas laikrakstos 

,,Vaduguns”, ,,Kurmenīte”, „Izglītība un Kultūra”, „Skolas Vārds”. 
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ā

2014./15. m. g. Rugāju novada Eglaines pamatskola mācās 73 skolēns no 1. līdz 9. klasei, kā arī 

21 pirmsskolas audzēkņi.   

 Skola realizē pamatizglītības programmu ( kods- 21011111), speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem  

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

traucējumiem  

( kods- 21 0156 11), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

 ( kods – 21 0159 11),  

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

programmu ( kods – 01011111). 

Mammasdabas programmas un Ekoskolu programmas ietvaros izveidojusies cieša sadarbība ar 

Latvijas valsts mežiem, Vides fondu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Bērnu vides skolu, Valsts 

iniciatīvu centru . 

 Pēc atskaišu iesniegšanas un skolas darba izvērtēšanas, skola ieguva Starptautisko 

ekoskolas nosaukumu un Zaļo karogu, kuru saņēma 2014. gada oktobrī skolu apbalvošanas 

pasākumā Rīgā. Skolas darbības gada tēma bija „ Enerģija ”.  

 Rugāju novada Eglaines pamatskola ir reģistrēta Starptautiskajā ekoskolu tīklā. 

Šogad skola strādā, lai saglabātu tiesības uz Zaļo karogu un Starptautiskās Ekoskolas 

nosaukumu. 

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

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

Šajā mācību gadā Rugāju novada Eglaines pamatskolā notika Vecāku diena, kurā bija iespēja 

vērot skolēnu aktivitāti mācību stundās, individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, 

audzinātājiem, pulciņu skolotājiem.  
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           Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs ir Rugāju novada pašvaldības iestāde, ar kuras palīdzību 

tiek veikts darbs ar jaunatni, tai ievērojot pašvaldības lēmumus, Jaunatnes likumu, citus LR likumdošanas 

aktus un normatīvus. Centra mērķis ir ar neformālajām izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu 

iniciatīvām, nodrošinot uz jaunatni orientētu plānotu pasākumu kopumu, piedāvājot iespējas izmantot 

brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei. 

 

           Centrs tika atklāts 2008.gada 27.augustā pēc ES struktūrfondu atbalstītā projekta „Jauniešu centra 

izveide” īstenošanas. Projekta ietvaros tika izremontēta 1 telpa – datortelpa (8 m2), kurā novietoti 

iegādātie 2 datorgaldi un 2 datori, zālē nomainīti logi, uzstādīts novusa galds, TV un DVD. Zālē var 

spēlēt galda spēles, radoši darboties. Pašvaldība sedz izdevumus komunālajā saimniecībā (malkas iegāde 

un sagatave apkures sezonai, elektroenerģija, ūdens, kanalizācija, saimnieciskie izdevumi), kā arī algo 

Centra vadītāju, koordinatoru un apkopējas. 

 

             Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2009.gada sadaļā „Valsts 

atbalsta mehānisma pilnveide jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās” 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts 

jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās” izsludinātajā projektu konkursā tika īstenots 

projekts "Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana"; bet 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2011.gadam1.4.apakšsadaļā „Atbalsts jauniešu centru darbības 

nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību” tika īstenots projekts 

„Atbalsts Jauniešu iniciatīvu - interešu centra darbības nodrošināšanai Rugāju novadā”. Jaunatnes 

politikas valsts programmas 2014.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības 

nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” 

izsludinātajā projektu konkursā tika īstenots projekts „Neformālās izglītības atbalsta pasākumi visiem 

jauniešiem Rugāju novadā”. Projektu rezultātā tika iegādāti pamatlīdzekļi un iegādātais inventārs 

nozīmīgi atviegloja pasākumu norisi ikdienā un svētkos.  Ik dienu centru apmeklē bērni un jaunieši 

vecumā no 13 līdz 25(30) gadiem, vidēji dienā 30-35. Notiek pasākumi Centra apmeklētājiem: konkursi, 

izstādes, semināri, novusa, tenisa turnīri un galda spēļu sacensības, sakopšanas talkas, radošo darbu 

izstādes, dīdžeju nodarbības, diskotēkas, filmu demonstrācijas. 2014.gada nozīmīgākais notikums bija 

konkurss „Rugāju novada jaunietis 2014”. Ne mazāk svarīgs - skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā Rugāju novadā, kas nodrošināja 20 skolēnus ar atalgotu darbu katras divas nedēļas šīs vasaras 

mēnešos.  

 

             Jauniešu centrs ir viens no centrālajiem resursu punktiem pašvaldībā, kam būtu jāapvieno ne tikai 

administratīvo un materiāli tehnisko bāzi, bet arī cilvēkkapitālu, zināšanas un metodes, īpaši darbā ar 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem. Pieaugot Centra apmeklētībai, aug jauniešu interese 

par aktivitāšu daudzveidību, kurām vajadzīgs atbilstošs personāls, ko pašvaldība nevar nodrošināt tikai ar 

saviem līdzekļiem. Tādejādi tiek meklēti risinājumi piesaistīt valsts līdzekļus. Neformālās izglītības 

metodes pielietojot nepieciešams balstīties uz interaktīvu mācīšanos – darot to, kas patīk un liekas 

interesants, bez tam noderīgs turpmākajā dzīvē un darbā. Tādēļ vispirms jāorganizē aptaujas, izvērtēšana, 

plānošana, nepieciešamās apmācības un atpūtas pasākumi, atbilstoši Centra darba plānojumam. 

 

            Daudzveidojot aktivitātes,  jauniešiem radīsies lielāka iespēja piedalīties pašiem un iesaistīt īpaši 

atbalstāmās jaunatnes grupas, kas noteiktas Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009-2018.g. Savu 

 

ī
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iespēju robežās, Pašvaldība turpinās paplašināt un uzlabot Centra pakalpojumu klāstu, piedāvājot 

jauniešiem kvalitatīvas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, labvēlīgākus apstākļus jauniešu 

intelektuālai un radošai attīstībai un arī iespējamu piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai 

informācijai. 

 

 

 

 

 

 

ī ā  

 
Jauniešu interešu - iniciatīvu centrs „Kopā” ir Rugāju novada pašvaldības struktūrvienība, 

kas īsteno pašvaldības kompetenci jaunatnes darbā. 

 ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot 

uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu organizēšanu un piedāvājot iespējas 

izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei; 

 veicināt novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

 internets, datori, printeris, 

 televizors, mūzikas centrs, 

 12 galda spēles, galda hokejs, galda futbols, 

 teniss un novuss, 

 trenažieri, 

 spēle „Monopols”, 

 portatīvais dators, 

 fotokamera. 

ā ā ī ē ā

ē ā ā 

1.Tematiskās un fotoizstādes - 7 

2.Radošās darbnīcas jauniešiem,,Vēro,domā,dari!,, - 1x mēnesī 

3.Bērnu spēles un radošo aktivitāšu dienas,,Nāc un sāc!,, - katru nedēļu  

4.Pēcpusdienas un konkursi - 4 

5.Labdarības akcijas,,Atbalstīsim labus nodomus!,, -2 

6.Cikls,,Radošā piektdiena,, no 28.11. – 23.12 . 

7.Barikāžu nedēļas pasākumi – janvārī/fotoizstāde,tikšanās,konkurss/ 

8.Informatīvie semināri un diskusijas – 1x mēnesī   

9. Īstenoti 2 projekti ar aktīvu jauniešu līdzdalību - ,,Tīrai un sakoptai dzīvestelpai,, Skujetniekos 

un,,Bērnu rotaļu laukuma,,Bitītes,,izveide Saipetniekos,, 

10. Projekts,,Jauniešu interešu-iniciatīvu centra,,Kopā,,materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma 

papildināšana,,sagatavots un iesniegts vērtēšanai 

Pārējie paveiktie darbi – novusa un tenisa turnīri ,fitnesa vingrošana un sporta spēles, galda spēles 

un darbs pie datoriem, darba un interešu grupu sanāksmes un aktivitātes,konsultācijas,sarunas un 

dalība projektos,publikācijas,,Kurmenīte,,u.c. 
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ā ā ā ī ī ā

ā

 

ī
 nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamatzināšanas un prasmes; 

 nodrošināt jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas; 

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

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

informācijas resursus; 

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

izglītības ieguvi visiem sporta centra izglītojamiem; 

 veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas; 

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

tālākizglītību, veikt metodisko un izglītojošo darbu; 

 veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi. 

4.SSporta centrs īsteno profesionālās ievirzes izglītības pilnu programmu, kura sastāv no trijiem posmiem; 

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

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

3.posms – augstākās meistarības posms (1.-3.mācību gads) 

5.Izglītības iestādē darbojas Interešu izglītības grupa vieglatlētikā, svara bumbu celšanā. 

6.Rugāju sporta centrā mācību programmu grupās un interešu izglītības grupās kopā mācās  73    izglītojamie. 

Sporta centrā strādā 4 treneri. 

 

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

 

1. 20V 813 00 Vieglatlētika P-2353 

2. 30V 813 00 Vieglatlētika P-2354 

3. 30V 813 00 Basketbols P-7632 

4. 20V 813 00 Basketbols P-2351 

 

ī ī ā ē ī ā ī ī

 

Rugāju sporta centra darbības mērķis- veidot un attīstīt izglītības vidi, organizējot un īstenojot 

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

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

apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanas procesā. 
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ā
Rugāju sporta centra sporta zāle tika atklāta 2006.gada 24.februārī. Tajā ir standarta izmēra: 

 basketbola laukums 

  volejbola laukums 

 trenažieru zāle 

 galda spēļu sektors 

 tribīnes ar 150 sēdvietām 

 100 stāvvietas balkonā 

 ģērbtuves 

 dušas 

 WC  

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

darbdienu no plkst.800 – 2100.  

 

ā
 Rugāju novada vidusskola – notiek sporta stundas, sporta pulciņi, dažādi ārpus stundu 

sporta pasākumi, 

 Rugāju sporta centrs – īsteno Profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā 

un vieglatlētikā, trenējas Svara bumbu celšanas grupa, darbojas Interešu izglītības 

grupas. 

 Rugāju novada iedzīvotāji – aktīvai atpūtai brīvajā laikā- spēlējot basketbolu, 

volejbolu, nodarbojoties trenažieru zālē. Sievietes var darboties Veselības grupā vai 

individuāli darboties sporta zālē un trenažieru zālē. 

Ārpus Rugāju novada dzīvojošām personām kā arī organizācijām ir iespēja izīrēt sporta zāli sporta 

sacensībām, treniņ nodarbībām, sporta un atpūtas nometnēm. 
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 Stadions atklāts 2013. gada 27. septembrī. Stadions ir viens no modernākajiem šāda veida objektiem 

Latvijā, un tas nodrošina kvalitatīvu sporta bāzi Rugāju novada un reģiona iedzīvotājiem.  

Stadionā atrodas: 

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

 Basketbola laukums ar sintētisko segumu, 

 Volejbola laukums ar sintētisko segumu, 

 Tenisa laukums ar sintētisko segumu, 

 Vieglatlētikas sektori:  

 četriem 400m celiņiem, 110m skrējiena daļā sešiem celiņiem, 

 diviem tāllēkšanas sektori, 

  augstlēkšanas sektors, 

 lodes grūšanas sektors. 

 

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

 

ā ū ā

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

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

trenažieri un bērnu rotaļu laukumi. 
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     Rugāju sporta centra basketbola grupas audzēkņi  ir piedalījušies Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas 

rīkotajās sacensībās, Gulbenes novada atklātā čempionātā, Latvijas Basketbola Līgas 3. divīzijas čempionātā 

kā arī Balvu novada atklātā  čempionāta sacensībās, skolotāja Ulda Feldmaņa piemiņas kausa izcīņas 

sacensībās un guvuši ievērojamus rezultātus.  

     Vieglatlētikas grupas audzēkņi gada laikā piedalījušies Vieglatlētikas savienības rīkotajās sacensībās, kur 

guvuši atzinīgus rezultātus. 

     Svarbumbu celšanas grupas audzēkņi ar panākumiem piedalījušies  Latvijas kausa izcīņas sacensībās         

Svarbumbu celšanā, kā arī piedalījušies Baltijas kausā pārstāvot Latvijas izlasi. 

 
 

 
 

ā ā ā ā

 Hokeja kausa izcīņas turnīrs, 

 Pavasara kausa izcīņas sacensības basketbolā, 

 Pavasara kausa izcīņas sacensības volejbolā, 

 Mimi kausa izcīņas sacensības starp sporta skolām, 

 Latvijas svarbumbu celšanas čempionāts, 

 Basketbola sacensības starp novadu skolām, 

 LBL sezonas noslēguma posma spēles basketbolā, 

 Svarbumbu kausa izcīņas čempionāts, 

 Pludmales volejbola kausa izcīņas turnīrs, 

 Balvu novada atklātais čempionāts Mini futbolā, 

 4X4 basketbola turnīrs, 

 Mācību-treniņu nometne basketbolā, 

 Olimpiskās dienas pasākums, 

 Skolotāja U.Feldmaņa piemiņas turnīrs basketbolā, 

 Swedbank Jaunatnes līgas spēles basketbolā. 
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ū ū

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

rosības, tradicionālo  kultūras norišu, kultūras un tautas mākslas vērtību uzturēšanas un atpūtas 

centrs. 

• Kultūras nodaļas un Tautas nama darbību 2014.gadā finansēja novada dome no budžeta 

līdzekļiem 

• metodisko vadību veica un darbības plānu ieteica Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore 

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

kultūras centrs 

ī

Rugāju novada Kultūras nodaļa un tautas nams ir sadarbojies ar citām novada iestādēm : Rugāju   novada 

vidusskolu,muzeju, pirmsskolas    izglītības  iestādi, Balvu mūzikas skolas Rugāju filiāli,Sporta namu, 

Sociālās aprūpes centru, Eglaines pamatskolu, bibliotēkām, jauniešu iniciatīvu centriem,pašvaldības 

nodaļām, reliģiskajām draudzēm, nevalstiskajām organizācijām u.c. 

• Organizējām izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās sfērās 

 

• Organizējām atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem  

 

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

Nacionālajam kultūras centram, LR Kultūras ministrijai, aizpildījām Kultūrkarti 

 

• Veicām pasākumu programmu pārskatu un atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu AKKA/LAA 

 

• Realizējot savu darbu, sagatavoti un slēgti sadarbības līgumi, darbu nodošanas – pieņemšanas 

akti, ar citām iestādēm, sabiedriskām organizācijām, studijām vai atsevišķām personām.  

 

• Sagatavoti un iesniegti pieprasījumi Kultūras ministrijai par piešķirtajām mērķdotācijām un 

atskaites par to izlietojumu 6  novada amatiermākslas kolektīviem: Rugāju jauktajam korim, DK 

“Rugāji”, DK”Ezerrieksts”, jauniešu deju kolektīvam, dāmu vokālajam ansamblim, Benislavas 

etnogrāfiskajam ansamblim 

 

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

vadību 

• Līdzdarbojamies daudzu skolas pasākumu norisē 

 

 

ū ļ ī ē ķ
- kvalitatīvas kultūrizglītības nodrošināšana iedzīvotājiem; 

- pasākumu organizēšana dažādu vecumu mērķauditorijai;  

- kvalitatīvi sagatavotu, interesantu un daudzveidīgu pasākumu organizēšana; 

- mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšana; 

- organizēt valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi novadā; 

- ar kultūras pasākumiem veicināt pagasta atpazīstamību; 

- vietējās kultūras infrastruktūras attīstīšana; 

- profesionālās mākslas pieejamība laukos; 

- jaunu tradīciju radīšana; 

- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamība lauku iedzīvotājiem; 
- notiekošo kultūras procesu dokumentēšana un digitalizācija; 

- nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana; 

- Dziesmu un Deju svētku nepārtrauktības nodrošināšana pašvaldībā. 
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ā ā ā ā ī

Eiropas senioru deju kopas 
„Tonuss”5.gadu jubilejas 
pasākums Lazdukalna saietu 
namā 
 

ā ģ ē

2014.gadā korī darbojās 26 dalībnieki 

Piedalījies:   

 Reģionālajā koru skatē 

 Jāņa Cimzes svētkos Valkā 

 11.koncertos novadā 

Apgūts ne tikai obligātais repertuārs, bet sagatavojuši garīgo dziesmu repertuāru, tautas sadziedāšanās  

dziesmas. Kā īpašu jauninājumu gribas uzsvērt koristu pašu spēlēšana uz mūzikas instrumentiem 

un dziedāšanu to pavadījumā. Apgūtas un izpildītas vairāk kā 43. dziesmas 

 
ā ī ā

2014.gadā kolektīvā darbojās 20. dalībnieki 

Piedalījies:   

 Reģionālajā deju skatē 

 Jaunrades deju konkursā Rēzeknē 

 Piedalījās festivāla “Lustīgs šur, lustīgs tur” organizēšanā 

 Starptautiskajā deju festivālā «Eima, eima’’ 

 Koncertējuši Igaunijas republikā 

Apgūts ne tikai obligātais repertuārs, bet sagatavojuši un parādījuši divus koncertuzvedumus. 

Uzstājušies 8.koncertos Rugāju novadā. Apguvuši un parādījuši 12 dejas.  

 

 

 

 

ī ā
2014.gadā kolektīvā darbojās 17. dalībnieki 

Piedalījies:   

 Reģionālajā deju skatē 

 Festivālā “Lustīgs šur, lustīgs tur” 

 Starptautiskajā deju festivālā «Eima, eima’’ 

 7 pasākumos Rugāju novadā 

 

 

ī ī ā

ī

2014.gadā kolektīvā darbojās 16. dalībnieki 

Piedalījies:   

 Reģionālajā deju skatē 

 Sadancī Kubulos “Lecam pa 

vecam, lecam pa jaunam” 

 Festivālā “Lustīgs šur, lustīgs tur” 

 Starptautiskajā deju festivālā 

«Eima, eima’’ 

 Uzstājušies 6.koncertos Rugāju 

novadā 

 

ā ā ā ī ā

2014.gadā kolektīvā darbojās 12. dalībnieces 

Piedalījušās:   

 Reģionālajā vokālo ansambļu skatē 

 Ielīgošanas pasākumā «Ejot cauri rudziem» Bērzpilī 

 Koncertā «Dziesma vasarai» Balvu pagasta Naudaskalnā 

 7 pasākumos Rugāju novadā 

Palīdzējušas organizēt Lūcijas dienas pasākumu «Ziemas sapņi» 

ē ī Ķ ņ ī ā ū

2014.gadā kolektīvā darbojās 23. dalībnieki 

Piedalījies:   

 Tautas deju saietā «Dietu, dietu man kurpītes» 

 Bērnu un jauniešu deju festivālā «Latvju bērni danci veda» 

 Uzstājušies 5.koncertos Rugāju novadā 

Apguvuši un parādījuši 7 dejas 
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ī ā ā ņ
2014.gadā kolektīvā darbojās 11. dalībnieki 

Piedalījies:   

 Valentīndienas pasākumā Salnavas TN 

 Druvienas TN pasākumā «Sievietes un medības» 

 Lubānā «Aiviekstes svētkos» 

 5 pasākumos Rugāju novadā 

Apgūtas un parādītas 7 dejas 

 

ņ ī ā

ņ
2014.gadā kolektīvā darbojās 10. dalībnieki 

Piedalījies:   

 5 Rugāju novada pasākumos 

Apguvuši un parādījuši  4 dejas 

ņ ī ā ļ
 2014.gadā kolektīvā darbojās ansmbļu «Tonis», «Pustonis», pirmsskolas kora, «Cālis -2014» 

dalībnieki un solisti 

 Vadītājas V.Smoļakas vadībā sagatavotas un ierakstītas apmēram 50.dziesmu fonogrammas 

 Sagatavoti un izpildīti muzikālie pavadījumi, fona mūzikas daudzajiem pasākumiem novadā un 

ārpus tā 

 Pirmsskolas grupiņām veido un saraksta fonogrammas par vajadzīgajām tēmām 

 Veido fonogrammas kolektīvās muzicēšanas kolektīvam 

 

ī ķ ē ē

ā ī ā
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ātes ā ā ā 

 2.februārī Rugāju TN notika reģionālā etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu skate 

 Tautu tērpu projekta pieņemšana 

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

novada vadību 

 Lieldienu pasākums 

 Latvijai ES -10,prieka lēciens 

 Vasarassvētku u Ziemassvētku garīgās mūzikas koncerti Rugāju novada baznīcās 

 Deju festivāls «Lustīgs šur, lustīgs tur» 

 Starptautiskais festivāls «Eima, eima» 

 Rugāju novada Bērnības un Jaunības svētki 

 Rugāju novada Bērnības un Jaunības svētki 

 Tikšanās ar dzejniekiem Inetu Atpili -Jugani, Ivetu Uršuļsku, Māri Lāpānu 

 Mārtiņdienas svinības Rugāju Tautas namā 

 Lāčplēša dienas dziesmotais pasākums pie Nacionālo partizāņu piemiņas akmens 

 Latvijas republikas valsts svētku pasākumi Rugāju Tautas namā 

 Lielās Egles iedegšanas pasākums Rugājos  

 Sadziedāšanās Lūcijas dienā Rugāju Tautas namā 

 Ansambļa «Raduga» koncerts Ziemsvētku gaidīšanas laikā Rugāju SAC 

 Ziemassvētku eglītes pasākums novada pirmsskolas vecuma bērniem 

 Lazdukalna un Rugāju apvienotais ķekatnieku pulciņš gada nogalē 

 

 

ī ī

ī ņ

2014.gadā piedalījies: 

 Amatierteātru festivāls „Skeču parāde Lubānā 2014” 

 Sieviešu dienas pasākums Lazdukalnā  

 Lieldienu pasākums Lazdukalnā  

 Balvu novada un Rugāju novada amatierteātru skate  

 Pasākums Rugāju novada vecākajai paaudzei  

 Lielā talka pie Lazdukalna saieta nama  

 „Joku bānītis iebrauc Bērzpilī”  

 Humoršovs Borisovā, Vecumu pagastā  

 Rugāju novada svētku ieskaņu koncerts Lazdukalnā  

 Rugāju novada svētki „Saimnieks lūdza saiminieci" 

 Lubānas vilinājums, teātru salidojums Gaigalavā  

 Saipetnieku dienas Lazdukalnā  

 Veco ļaužu diena  

 Rugāju novada pašdarbnieku vakars  

 Starpnovada amatierteātru salidojums „Dakters dos, dakters dos – dakters brīvu dienu dos” -  

 Mierkalna tautas nams pasākums „Notikumu virpulī"  

 Koncerts “Rakstu rakstus izdejošu savai tēvu zemītei” 
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 Eglītes atklāšanas pasākums Lazdukalnā –  

 Koncertā Igaunijā “Rakstu rakstus izdejošu savai tēvu zemītei”  

 Ziemassvētku pasākums Lazdukalnā  

 Ķekatās iešana pa Rugāju novadu  

  

2014.gadā piedalījās: 

 Ilūkste.  Deju kopai “Saulespuķes” 5 gadu jubileja. 

 Rēzekne. Eiropas deju kopu sadancis “Ai, Latgale, tu dvēselīte mana”.  

 Lazdukalnā Lieldienu koncerts. 

 Lazdukalnā Rugāju novada svētku ieskaņas koncerts.  

 Daugavpils. Latgales  XIII  senioru dziesmu un deju svētki. 

 Krāslava. Latgales Eiropas deju kopu Ziemassvētku pasākums. 

 Lazdukalna Ziemassvētku pasākums. 

ā

 Etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu skate Rugājos „Baltica 2015”  

 Lazdukalnā Lieldienu koncerts 

 Maija dziedājumi pie krustiem (Beņislavas krusts, Slavītu kapos, Augustavas baznīcas krusts,  

 Pie Lesnieku krusta.  (Pie ansambļa viesojās Aigars Lielbārdis un ierakstīja dziedājumus) 

 Festivāls "Lustīgs šur, lustīgs tur" 

 Aiviekstes svētki Lubānā  

 Lazdukalnā Rugāju novada svētku ieskaņas koncerts  

 Daugavpils Latgales  XIII  senioru dziesmu un deju svētki  

 Rudens tirgus Rugājos  

 Pašdarbnieku vakars Lazdukalnā  

 Ziemassvētku pasākums Lazdukalnā  

ī ā ū ā ā

Lieldienu mises Skujetnieki, Bērži, Augustova 

Dziesmu ierakts Latgales radio  

O. Matvejāna piemiņas koncerts Dricānos  

Vasaras svētku mises Augustova, Bērži 

Pirmā komūnija bērniem  

Pirmā komūnija bērniem  

Psalmu dziedāšana  

Adventes ieskaņas koncerts Kubulos  

Lūcijas dienas koncerts Rugājos  

Ziemassvētku mises Skujetnieki , Krišjāņi, Bērži, Augustova. 

Dziedāšana kapusvētkos, 13 kāzās un 18 bērēs. 

 

2014.gada 26. novembrī notika sanāksme par 2015. gada pasākumu plānu, budžetu, kultūras pasākumiem, 

iecerēm Lazdukalna pagasta kultūras dzīvē. Sanāksmē piedalījās - Lazdukalna pagasta etnogrāfiskais 

ansamblis „Benislava” , Lazdukalna senioru deju kopa „Tonuss”, Lazdukalna dramatiskais kolektīvs 

„Zibšņi”, Garīgās mūzikas vokālais ansamblis „Sonāte”.  
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ātes ā ā 

 Jaungada balle  kopā ar grupu «Draugi»  

 Twitter ballīte Lazdukalna saieta namā  

 Valentīna dienas dreskoda ballīte  

 „Palādas” izrāde, Baltinavas dramatiskais kolektīvs 

 Sieviešu dienas pasākums  

 Balle kopā ar Zinti Krakopu  

 Lieldienu pasākums  

 Rugāju novada pasākums vecākajai paaudzei  

 Lielā talka pie Lazdukalna saieta nama 

 Balle kopā ar grupu «Ceļavējš»  

 Balle kopā ar grupu «Galaktika»  

 Fotokonkurss «Rugāju novada cilvēks»  

 Rugāju novada ieskaņu pasākums Lazdukalnā  

 Saipetnieku diena 2014   

 Balle kopā ar Zinti Krakopu  

 Starpnovadu amatierteātru salidojums -25.oktobrī 

 Balle kopā ar grupu «Kreisais pagrieziens» -25.oktobrī 

 Latvijas Republikas 96 gadu jubilejas koncerts – 14.novembrī 

 Sanāksme par 2015.gada plāniem Lazdukalna kultūras dzīvē   

 Koncerts "Rakstu rakstus izdejošu savai tēvu zemītei«  

 Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums  

 Ziemassvētku pasākums Lazdukalnā  

 Balle kopā ar Zinti Krakopu  

ā ī ā ū ī

 «Ghetto games» dokumentālās filmas demonstrēšana «Tas ir tikai sākums» 

 Eglaines pamatskolas 9.klases izlaidums 

 Festivāls «Lustīgs šur, lustīgs tur» 

 Sadancošanās festivāls «Eima, eima» 

 «Bērnības svētku» pasākums 

 Rugāju novada svētki 

 Ģimenes veselības diena 

 Balles Rugāju estrādē 

 

ī

• Eglaines pamatskolas popiela 

• Eglaines pamatskolas «Cālis 2014» 

• Mātes dienas pasākums Eglaines pamatskolā 

• Pēdējā skolas diena pirms vasaras brīvdienām 

• Dzejas diena Eglaines pamatskolā 

• Ierindas skate Eglaines pamatskolā 

• Zinību dienas pasākums Eglaines pamatskolā 

• Eglaines pamatskolas sešgadnieku izlaidums 

• Atmiņas stunda kopā ar Baltijas ceļa dalībniekiem 

• Eglaines pamatskolas bērnudārza un 1.-9. klašu Ziemassvētku pasākumi 

• EKO pasākums un diskotēka 
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ā

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

glabāt un popularizēt sabiedrībai Rugāju novadu raksturojošas kultūrvēsturiskās vērtības, celt vietējās 

sabiedrības pašapziņu, rosināt iedzīvotājus dot savu ieguldījumu pagātnes mantojuma saglabāšanā 

nākamajām paaudzēm, izglītot jauno paaudzi turēt cieņā novada senās tradīcijas, materiālās un garīgās 

vērtības. 

ā ā

06. 01. - 07. 02. - Izstāde “Apsveikumi”. 

03. 03. - 31. 03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

dienai veltīta izstāde „1949. gada 25. marta izvešana Latvijā un Rugāju novadā” 

25. martā komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts piemiņas brīdis skvērā pie Piemiņas akmens. 

14. -30. 04. „Tālim Matīsam - 110” – izstāde. 

30.04. „Latvijai Eiropas Savienībā - 10 gadi”, „Tālim Matīsam - 110” –svinīgs pasākums Rugāju parkā - 

sadarbībā ar Tautas namu. 

09. 05. Baltinavas, Upītes, Viļakas, Kārsavas un Rugāju audēju tikšanās. 

09. 05. - 03.06. Starpnovadu audēju un rokdarbnieku un Rugāju novada skolēnu darbu izstāde. 

14. 06. –1941. gada 14. jūnija izsūtīšanai veltīts svinīgs atceres brīdis Rugāju skvērā pie Piemiņas akmens. 

07. -21. 07. – „Bērnības un Jaunības svētki Rugāju novadā” – izstāde 

26. 07.- Rugāju novada svētku ietvaros Rugāju parkā veidota etnogrāfiskā istaba. Austās segas no 

Veronikas Janišas dzimtas mantojuma. 

07.08. – 19.09. „Rugāju novada vidusskolai - 110” izstāde. 

14. 10. Atmiņu stunda kopā ar Baltijas ceļa dalībniekiem Rugāju novada vidusskolā un Eglaines 

pamatskolā UNESCO nedēļas Latvijā ietvaros. 

03.11. „Uldim Feldmanim - 80” –izstāde Rugāju sporta centrā – sadarbībā ar Sporta centru. 

11.11. „Lāčplēša dienai - 95 gadi”- svinīgs atceres brīdis pie Partizānu Piemiņas akmens, sadziedāšanās 

skolas bērzos pie ugunskura. Sadarbībā ar Tautas namu. 

 

ā ī

Dalība Latgales Plānošanas reģiona projektā  „Museum Gateway” - kursi, semināri, pieredzes apmaiņas 

braucieni, kopīga Latgales pierobežu muzeju kop kataloga un tūrisma takas veidošana. 

   Pētīti, vākti materiāli, intervēti aculiecinieki par Rugāju novada 

 skolām 

 skolotājiem 

 ievērojamiem novadniekiem 

 kolhoziem 

 izsūtītajiem 1941. gadā un 1949. gadā 

 Baltijas ceļa dalībniekiem Rugāju novadā. 

 

Pastāvīgi tiek papildināts muzeja krājums ar materiāliem par norisēm Rugāju novadā 2014. gadā, 

publikācijas novada avīzē “Kurmenīte”. 

Sniegtas konsultācijas, zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un studentiem, izstrādājot zinātniskos 

darbus par Rugāju novadu, citiem interesentiem. 
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ēkas 

ā ē

             Viens no galvenajiem Rugāju bibliotēkas uzdevumiem ir nodrošināt visiem Rugāju novada 

Rugāju pagasta iedzīvotājiem brīvu, literatūras, nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot 

visiem pieejamus, bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus. 

Komplektējot bibliotēkas krājumu, tiek ievērotas lasītāju intereses, pieprasījums un novada īpatnības. 

Organizējot masu pasākumus, tiek respektētas vietējās skolas prasības un lasītāju grupu intereses. 

           Bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis ir labs. Bibliotēkas jauniešu lasītavā grāmatas iegūla 

jaunos plauktos. Arī žurnāliem un avīzēm tika pasūtīts jauns plaukts un uz Ziemassvētkiem 

pieaugušo lasītavā žurnāli un avīzes tika sakārtoti jaunā, pēc priedes smaržojošā plauktā. Līdz ar to 

bibliotēkas lasītava kļuva vizuāli plašāka un mājīgāka. Bibliotēku ne tikai siltu, bet arī mājīgu dara 

jaunās krāsniņas. Nākamā gada budžetā tiks plānoti līdzekļi mēbelēm bērnu lasītavas labiekārtošanai 

un noformēšanai, informācijas stendiem un norādēm, plaukta iegādei jauniešu lasītavā un bibliotēkas 

estētiskā noformējuma veidošanai. 

          Pašvaldības budžets apmierināja bibliotēkas vajadzības un deva iespēju strādāt ar izaugsmi. 

Aizvadītajā gadā bibliotēkas uzturēšanai ir tērēti 24398 EUR. No tiem krājuma komplektēšanai – 

1837, periodikas pasūtīšanai – 599. 

   Bibliotēkas fondā atrodas 6032 grāmatas, par summu 18766 EUR. 

   Aizvadītajā gadā bibliotēku apmeklējuši 279 reģistrētie lietotāji, bibliotēkā iegriezušies 9002 

apmeklētāji. Kopā gadā izsniegtas 9480 grāmatas un preses izdevumi.  

   Apmeklētājiem bija iespēja padziļināti iepazīties ar grāmatām apskatot 17 literatūras izstāžu ciklus 

un izstādes. Gada laikā bibliotēkā notika 18 pasākumi.  

           Kopš 2004. gada bibliotēkas darba neatņemama sastāvdaļa ir lasīšanas veicināšanas konkurss 

„Bērnu žūrija”, kurš aizvadītajā gadā tika izsludināts ar nosaukumu „Lielais lasīšanas maratons”.  

           Bez pasākumiem, kurus piedāvā Balvu CB, aktīvi izglītojamies arī savā novadā. Piedalījāmies 

pašvaldības organizētajā biedrības „Laimes kalve” mācību semināros „Kā cīnīties pret stresu” un „Kā 

izprast jebkura tipa cilvēkus”, un „Microsoft Excel programmas pamatzināšanu apgūšana” kursos. 

Kopā gadā bibliotekāres apmeklējušas 12 profesionālās pilnveides un izglītojošus pasākumus. 

 

ē

          Lazdukalna  bibliotēka dibināta 1967. gadā sākotnēji kā Lazdukalna ciema bibliotēka, 70. gadu 

beigās, veidojoties centralizētajai bibliotēku sistēmai, bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna pagasta 

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

Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598. 2010. gadā Lazdukalna pagastam 

pievienojoties Rugāju novadam bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna bibliotēku un kļūst par vienu 

no četrām novada bibliotēkām. 

           Bibliotēkas misija - radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un 

kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada 

vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai. 

          Bibliotēkas lietotāji ir gan skolēni, gan strādājošie , gan pensionāri. Lasītāju sadalījums pa  

sociālajām grupām: skolēni -96, studenti -10, strādnieki -46, bezdarbnieki – 22, pensionāri -26. 

Salīdzinoši ar 2013. gadu samazinājies bezdarbnieku lasītāju skaits, palielinājies lasītāju pensionāru un 

arī nedaudz studentu.  

           Patreizējo bibliotēkas lasītāju sastāvu – pēc vecuma (201 uz 2014. gada 31.12..) veido skolas 

bērni un jaunieši līdz 18. gadiem - 96, 18. -30 gadiem -22, 30 -55 gadiem - 46, no 55 g. un vairāk – 37; 

Vismazāk lietotāju ir gados jauni no 18-30, jo šī vecuma jaunieši strādā Rīgā un ir izbraukuši darbā uz 

ārvalstīm. 

 



35 

 

 

ē ē ē ī ā ē ) 

 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Lietotāju skaits 196 199 201 

Izsniegums 10550 8890 7265 

Apmeklējumu skaits 7276 6718 6604 

 

ā ā ī ā ī ā ī

ā ī

Krājums 2014.g. 2013.g. 2012.g. 

Krājums gada beigās 5900 4178 4870 

t.sk. grāmatas 4569 3841 4508 

        seriālizdevumi 1309 310 337 

        audiovizuālie izdevumi    13 9 7 

        pārējie dokumenti  6 6 

        attēlizdevumi 1   

        Elektroniskie dokumenti 8 12 12 

 

Novadpētniecības konferences 
dalībnieki 

 

2014. gadā bibliotēkā uzliktas 29 literatūras izstādes un notikuši 6 pasākumi.  

ā ē ā ā

 Organizēt bibliotēkas izmantošanu lietotāju informacionālajām, pētniecības, izglītības un atpūtas 

vajadzībām 

 Nodrošināt informācijas brīvu pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam. 

 Rīkot pasākumus, izstādes un piedalīties mērķprogrammā „Bērnu žūrija” 

 Bibliotēkas akreditācija jūnijā 

ņ ē

          Rugāju novada Tikaiņu bibliotēka atrodas Tikaiņu ciema centrā. No 2005. gada bibliotēka 

izvietota Līvānu tipa mājā, divos stāvos. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto pamatā Tikaiņu un citi 

Rugāju novada iedzīvotāji, kā arī iebraucēji, kas ciemojas pie radiniekiem brīvdienās. Tuvākās 

bibliotēkas ir Rugāju, Lazdukalna un Skujetnieku bibliotēkas, un tās atrodas apmēram 8 km attālumā no 

Tikaiņiem. Attālums līdz Balvu centrālajai bibliotēkai ir 30 km. Bibliotēkas ēkas būvniecības gads ir 

1987. Pašvaldība katru gadu piešķir līdzekļus nelielam remontam. Pagājušajā gadā tika nomainīti logi.  

           Pašlaik bibliotēka gatavojas akreditācijai, notiek remonts. Ēkai ir nomainīti logi, izremontēta 

telpa 1. stāvā, lai varētu pārvietot grāmatu fondu no 2. stāva. 

          Tikaiņu bibliotēkas misija: Informācijas un uzziņu sniegšana, iedzīvotāju 

tālākizglītības veicināšana, saturīgas brīvā laika pavadīšanas nodrošināšana. 
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 2012.g. 2013.g. 2014.g. Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 92 89 78 -11 

Izsniegums 4275 4045 4072 +27 

Apmeklējumu skaits 4056 3959 2093 -1866 

 

          Tikaiņu bibliotēkas mērķis: Nodrošināt neierobežotu vispusīgas informācijas pieejamību 

lietotājiem to dzīvesvietas tuvumā, sekmēt mūžizglītības iespējas un radīt vidi, kurā katrs apmeklētājs 

spēj apmierināt savas vajadzības pēc izglītības, informācijas, komunikācijas un izklaides. Veidot 

bibliotēku par garīgo vērtību uzkrājēju, glabātāju un izplatītāju.° 

 

ā ī ī ē ē ā 

Krājumu 

apjoms 

2012.gads 2013.gads 2014.gads 

 izslēg

ts 

ienāc

is 

kopā izslēgts ienāc

is 

kopā izslēgts ienācis kopā 

grāmatas - 120 1904 665 101 1350  98 1448 

seriālizdev. 25 24 207 21 23 209 19 302 492 

elektroniski

e.d. 

- - 6 - - 6 - - 6 

audioviz.d. - 1 6 

 

- 1 7 

 

- - 7 

 

Kopā: 25 145 2123 676 125 1572 19 400 1953 

         Bibliotēkas fonds 2014. gadā palielinājies par 400 vienībām. No tām 98 grāmatas un 302 

seriālizdevumi. Tajā skaitā 19 bērnu un jauniešu grāmatas. Izslēgti 19 dokumenti – seriālizdevumi.  

”. Par pašvaldības līdzekļiem iepirktas 72 grāmatas par kopējo summu 716 EUR. 

2014. gadā bibliotēkā bija abonēti 15 nosaukumu preses izdevumi, „Vaduguns,” „Lata Romāns,” 

„Ilustrētā Zinātne,” „Santa,” „Copes Lietas,” „Praktiskais Latvietis,” „Ieva,” „Ievas Veselība” „Ievas 

Virtuve,” „Annas Psiholoģija,” „Ievas Stāsti,” „Astes,” „100 labi padomi,” „Privātā Dzīve,” 

„Cosmopolitan”- kopā 302 eksemplāri. Preses izdevumu abonēšanai 2014. gadā iztērēti pašvaldības 

līdzekļi 346,00 EUR. 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

         Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem Tikaiņu bibliotēka piedāvā šādus bezmaksas 

pakalpojumus: lasītāju reģistrācija, iespieddarbu izsniegšana un saņemšana, uzziņu sniegšana, lasītavas, 

bērnu istabas, datoru un interneta izmantošanu, lietotāju apmācību darbam ar datoru un informācijas 

meklēšanai internetā. Lietotājiem pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkā var skatīties 

televīziju, klausīties mūziku, jo projektā iegādāts televizors, mūzikas centrs, portatīvais dators. 

          Pieejami arī maksas pakalpojumi: kopiju izgatavošana, drukāšana, dokumentu skenēšana. 

Iedzīvotāji šos pakalpojumus aktīvi izmanto. Vecākās paaudzes apmeklētāji apgūst iemaņas darbā ar 

datoru.  
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Skujetnieku 

bibliotēka 

          Bibliotēkas rādītāji ir samazinājušies. Lietotāju skaits ir samazinājies tāpēc, ka par 8 mazāk ir 

bērnu un jauniešu. Tas izskaidrojams ar to, ka daži mainījuši dzīvesvietu, beiguši skolas un mācās citur, 

un tie, kas mājās ir iegādājušies datoru ar interneta pieslēgumu, vairs bibliotēku neapmeklē. Arī 

apmeklējums mazāks, jo mazāk tiek izmantoti datori. Izsniegums saglabājies apmēram iepriekšējā gada 

līmenī, jo cilvēki arvien mazāk abonē laikrakstus un žurnālus, tāpēc nāk lasīt uz bibliotēku. Daudzi 

labprāt lasa arī iepriekšējo gadu žurnālus. 

           Lai popularizētu bibliotēku un grāmatas, tika rīkoti pasākumi un literatūras izstādes. Tika rīkotas 

pārrunas par drošību internetā, jauno grāmatu apskati, Žurnālu apskats, Lielās talkas aktivitātes, psalmu 

dziedāšana. Gada laikā lasītāju apskatei uzliktas 28 izstādes, gan tematiskas, gan jubilejas reizēs 

rakstniekiem un māksliniekiem. 

„Latviešu rakstniecei Dzintrai Žuravskai- 75” 

„Latviešu aktierim Kārlim Sebrim -100” 

„Latgales dzejniecei Broņislavai Mārtuževai 90” 

„Dzejniecei, rakstniecei Annai Rancānei- 55” 

„Dzintara Latvietis vējā” latviešu aktierim Eduardam Pāvulam-85 

„Latviešu aktrisei Vijai Artmanei-85” u.c. 

  

          Daudz tiek strādāts ar katru apmeklētāju individuāli iepazīstinot ar jaunāko literatūru, palīdzot 

izvēlēties grāmatas, sniedzot dažāda veida informāciju un uzziņas. Reizēm noorganizēju saviem 

lasītājiem braucienu uz kādu koncertu. Bijām uz Broņislavai Māruževai veltīto Latvijas radio kora 

koncertu Rēzeknes GORĀ. Šogad bijām uz Rēzeknes Zaļā kora koncertu. 

          Novembris bibliotēkā ir psalmu dziedāšanas laiks. Tas ir laiks, kad apkārtējās sievas tiek aicinātas 

sanākt kopā un nodziedāt psalmus par mirušajiem. Tā jau ir tradīcija, jo psalmu dziedāšana bibliotēkā 

notiek jau sesto gadu. 

          Bibliotēkas darbība tiek atspoguļota bibliotēkas mājaslapā http://www.bibliotekas.lv/tikaini/ un 

Rugāju novada avīzē ‘’Kurmenīte’’. 

ē

          Skujetnieku bibliotēka dibināta 1953.gada 3.jūlijā kā Lieparu ciema bibliotēka.1977.gadā 

28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota Lazdukalna ciemam, no šī laika 

bibliotēka visos dokumentos uzrādīta kā Lazdukalna pagasta 2.bibliotēka. 1976.gadā bibliotēka tika 

pārcelta uz Skujetnieku ciemu, kur tā atrodas arī šobrīd. Pēc novadu reformas struktūrvienības 

nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka. 

          Bibliotēkas misija-radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un 

kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada 

vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai. 

         Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, pārsvara izmantojot 

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

bibliotēkā izmanto interneta iespējas. 

ē
_ grāmatu un preses izsniegšana 

_ interneta un datora izmantošana 

_ informācijas un uzziņu sniegšana 

_ konsultēšana un apmācība elektronisko resursu izmantošana 

Printēšana un kopēšana ir maksas pakalpojumi. 

Bibliotēka strādā saskaņā ar apstiprinātiem Rugāju novada domes apstiprinātajiem 

bibliotēkas noteikumiem. 

http://www.bibliotekas.lv/tikaini/
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Skujetnieku bibliotēkas fonda sastāvs:  

Grāmatas-3363 

Seriālizdevumi-691 

Audiovizuālie dokumenti-5 

Pārējie dokumenti-10 

Kopā:4069 

 

Bibliotēkas izmantošana (lasītāju skaits, izsniegums, apmeklējumi). 

 2011. 2012. 2013. 2014. 

Lasītāju skaits /t.sk. bērni un 

jaunieši 

164/53 161/55 154/49 149/39 

Apmeklējumu skaits/t.sk. bērni 

un jaunieši 

5702/1843 

Virt. liet.-

933 

5817/2071 

Virt. liet.-

439 

5112/1077 

Virt. liet.-

1028 

3879/939 

Virt. liet.-

731 

Izsniegums/t. sk. bērni un jaun. 7614/2299 7782/2120 6935/1998 5329/1394 

  

 Interesantākie pasākumi  Skujetnieku bibliotēkā 2014.gadā: 

 Literatūras izstāde ,,Mirdzai Kļavai-90”. Viena no visiemīļotākajām bērnu grāmatu autorēm 

arī izstādē tika novērtēta atzinīgi, viņas grāmatu varoņus neaizmirst pat jau pieaugušie 

lasītāji. 

 Zīmējumu izstāde ,,Mani rudens sapņi”-bērnu zīmējumu izstāde par rudeni dabā un 

cilvēkos. Izstāde tika pakāpeniski papildināta visu nedēļu. 

 Literatūras izstāde ,,Nāk diena pēc dienas…’’ par godu Dainas Avotiņas dzimšanas dienai, 

jo šīs rakstnieces darbi ir ļoti iecienīti bibliotēkā jauniešu vidū. 

 Literatūras izstāde par godu Andreja Upīša 137 dzimšanas dienai ,, Vai plaisa mākoņos?” 

Izstādes mērķis, kas tika sasniegts-radīt interesi par šo diženo latviešu rakstnieku! 

 Grāmatu izstāde ,,Kura skaistāka?”-izstādītas tika grāmatas, kuras vairāk izcēlās ar 

krāsainiem zīmējumiem un interesanti bija vērot bērnu interesi par pavisam vienkāršām 

grāmatām. Tātad-ne vienmēr krāsainais paveic savu… 

 Diskusija jauniešiem ,,Nekur nav tik labi kā…” 

 Fotoizstāde ,,Mans dārzs-mana pils” 

 Svētās Lūcijas dienas pasākums Rugāju kultūras namā. Bibliotēkā tika sagatavots 

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

pirms sieviešu vokālo ansambļu koncerta tas tika nolasīts. 

 Tematiskais vakars ,,Pie lielā saimes galda’’ 

 

Plānotais bibliotēkas darbā 2015. gadā:  

 Turpināt darbu pie bibliotēkas fonda kārtošanas-norakstīt neizmantoto  un iegādāties 

lasītāju vēlmēm un nepieciešamībai atbilstošu literatūru. 

 Pilnveidot savas un palīdzēt apgūt Skujetnieku iedzīvotājiem zināšanas par 

jaunākajām tehnoloģijām, efektīvi tās izmantot darbā, sadzīvē un atpūtā. 

 Veidot literatūras izstādes,  pasākumus, sadarboties ar Lazdukalna bibliotēku un 

Eglaines pamatskolu to organizēšanā. 
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Bibliotēkas izmantošana (lasītāju skaits, izsniegums, 

apmeklējumi)  2010. 2011. 2012. 2013. 

Lasītāju skaits /t.sk. bērni un 
jaunieši 

167/53 164/53 161/55 154/49 

Apmeklējumu skaits 4424/1628 
Virt. liet.-
1409 

5702/1843 
Virt. liet.-
933 

5817/2071 
Virt. liet.-
439 

5112/1077 
Virt. liet.-
1028 

Izsniegums 7159/2086 7614/2299 7782/2120 6935/1998 

 

Krājumu apjoms 2011.gads 2012.gads 

              

2013.gads 

 

 Izsl. Ienāc. kopā Izsl. Ienāc kopā Izsl. Ienācis Kopā 

grāmatas 668 113 4700 1459 134 3375 269 147 3253 

seriālizdevumi 353 9 461 65 12 408 21 12 399 

audiovizuālie 

dokumenti 
- - 3 -  3 - 2 5 

pārējie dokumenti - 1 9 - 1 10 - - 10 

Kopā 1021 124 5173 1524 147 3796 290 161 3667 

 

Interesantākie pasākumi Skujetnieku bibliotēkā 2013. 

gadā: 

 Informatīvs pasākums ,,Bibliotēka-turpinām iepazīties!’’  

 Diskusija jauniešiem ,,Tā daru es un man tā patīk”. 

 Fotoizstāde ,,Skujetnieki mostas’’. 

 Zīmējumu izstāde ,,Krāsosim, māsiņas, raibas oliņas’’.  

 Literatūras izstāde ,,Tu mīļa, mīļa māmiņa’’. 

 Dzejas pēcpusdiena ,,Tējas vakars svecīšu gaismā”. 

 Starptautiskajā veselības dienā pārrunas ,,Veselību-pilienu pa 
pilienam”. 

 Literatūras izstāde ,,Mans mūžs’’ (Verai Singajevskai - 90). 

 Izstāde ,,No zobena saule lēca”.  

 Līgas Kravales darbu izstāde ,,Moduļu origami jeb brīnumi no papīra”. 

Plānotais bibliotēkas darbā 2014. gadā:  

 Turpināt darbu pie bibliotēkas fonda kārtošanas-norakstīt neizmantoto  
un iegādāties lasītāju vēlmēm un nepieciešamībai atbilstošu literatūru. 

 Pilnveidot savas un palīdzēt apgūt Skujetnieku iedzīvotājiem zināšanas 
par jaunākajām tehnoloģijām, efektīvi tās izmantot darbā, sadzīvē un 
atpūtā. 

 Veidot literatūras izstādes, pasākumus, sadarboties ar Lazdukalna 
bibliotēku un Eglaines pamatskolu to organizēšanā. 

 

ņē ē ī  

ē ā

 

1. 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”, akronīms VILLAGE HERITAGE. 

Projektā iegādāts jauns datoraprīkojums tūrisma speciālista darba nodrošināšanai novadā, ir 

saskaņotas 7 tūrisma informācijas norādes uz tūrisma objektiem, kuras tiks uzstādītas 2015.gadā 

un uzsākta viena tematiskā ciema veidošana – „Rūķīšu ciems”. 

 

2. Apmācību organizēšana EXCEL programmas apgūšanā 2014.gada janvārī - februārī 

pašvaldības darbinieku zināšanu pilnveidei kvalitatīvākam un efektīvākam darbam. Apmācībās 

piedalījās 24 darbinieki. 

 

3. Rugāju novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju prezentēšana Starptautiskajā tūrisma gadatirgū 

„Balttour’2014” Latgales novadu kopējā stendā, ko nodrošina Latgales plānošanas reģions. 

 

4. 3 Rugāju novada gadatirgu organizēšana 24.maijā,  4.oktobrī, 12.decembrī Rugājos. Kopējais 

tirgotāju skaits ~50 pa visiem 3 gadatirgiem kopā. 

 

5. Sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru  Biznesa mēneša  pasākumu atbalstīšana. 

Vidusskolēnu grupas līdzdalības organizēšana uz semināru Balvos 2014.gada novembrī 

 

6. Īstenota projekta „Rugāju pludmales labiekārtošana, tūrisma infrastruktūras 

pilnveidošanai Rugāju novadā” 1. kārta. Pie Rugāju ūdenskrātuves uzbūvēta koka guļbūves 

lapene atpūtniekiem, pārģērbšanās kabīne, uzstādīti 5 āra trenažieri. Uzsākta 2.kārta, uzstādot 

tūrisma informācijas stendu par novada tūrisma objektiem. Projekts atbalstīts Lauku attīstības 

programmā(ELFLA), pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā (Leader projekts). 

 

7. Sadarbības organizēšana starp pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.   

 Līdzdalība Starptautiskās jauniešu apmaiņas programmas ERASMUS+ projektā 

Rugāju novada vidusskolas jauniešiem Rugājos 24.07-4.08.2014., piedaloties biedrībām 

„Piena ceļš” un „Ūdensroze”. 

 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” no 1.05.-30.12.2014., 

kura ietvaros tika organizēti pasākumi skolēniem un viņu vecākiem – Sporta un fizikas 

festivāls, Tēvu dienas orientēšanās sacensības u.c. 

 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. 

8. 2014.gada decembrī veiktas iestrādes projekta  “PROTI un DARI!” uzsākšanai.  2014.gadā šī 

projekta īstenošana jāuzsāk visās Latvijas pašvaldībās ,projektu administrē Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra.  Projekts paredz  „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu 

prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, jauniešu vecums no 15-29 gadiem. Projektu nodrošina 

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma „Izaugsme 

un nodarbinātība”. 
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 veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 

 sniegt sociālos pakalpojumus dažādām mērķa grupām; 

 novērtēt klientu vajadzības un resursus; 

 noteikt klientu līdzdarbības pienākumus; 

 sniegt sociālo palīdzību; 

 novērtēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti; 

 izstrādāt priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai; 

 informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. 

 

2014.gadā Sociālajā dienestā bija 431 aktīva klienta lieta.  Sociālie darbinieki ir veikuši 125 

apsekošanas dzīvesvietā. 

45 personām ar funkcionāliem traucējumiem ir nosūtīti nepieciešamie dokumenti par sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. 

 

ā ā ī ī

2014.gadā izskatīti 1398 iesniegumi.  

2014.gadā Rugāju novadā 613 personām izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts. 

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

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

69 personām vismaz vienu reizi izmakāts dzīvokļa pabalsts.  

 

ā

           Sociālā darbinieka individuālās konsultācijas 

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

risinājumus savām sociālajām problēmām.  

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

darbam ar ģimenēm un bērniem konsultācijas. 

 

Psihologa konsultācijas 

Rugāju novada iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja bez maksas apmeklēt psihologa konsultācijas. 

 

Pusaudžu vecāku atbalsta grupa „CAP-Ceļvedis audzinot pusaudzi” 

No 2014.gada februāra līdz aprīlim Sociālais dienests organizēja atbalsta grupu pusaudžu 

vecākiem „CAP - Ceļvedis audzinot pusaudzi”. Atbalsta grupu apmeklēja astoņas  mammas un  viens 

tētis. Vecāki katru pirmdienu 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. Vecāki paši atzina, ka 

šādas nodarbības ļāva uzzināt daudz ko jaunu, dalīties pieredzē un uz jau zināmām lietām paskatīties 

citādāk.  

 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā 

2014. gadā Rugāju novadā 7 personām ar I vai II invaliditātes grupu tika nodrošināts asistenta 

pakalpojums. Asistenta uzdevums ir palīdzēt personai ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa – nokļūt 

pie ārsta, uz mācību iestādi, apmeklēt dažādus pasākumus, u.c. Šis pakalpojums tiek piešķirts 

pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu par asistenta 

pakalpojuma nepieciešamību. 

2014.gada janvārī notika sveču marmorēšanas darbnīca ģimenēm Lazdukalna pagastā. Vecākiem 

kopā ar bērniem bija iespēja iemēģināt rokas sveču marmorēšanā un  kopā jauki pavadīt laiku.   

Asistenta pakalpojums pašvaldībā 

2014. gadā Rugāju novadā 7 personām ar I vai II invaliditātes grupu tika nodrošināts asistenta 

pakalpojums. Asistenta uzdevums ir palīdzēt personai ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa – 

nokļūt pie ārsta, uz mācību iestādi, apmeklēt dažādus pasākumus, u.c. Šis pakalpojums tiek piešķirts 
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Jauno vecāku atbalsta grupa 

2014.gada novembrī Sociālais dienests uzsāka organizēt atbalsta grupas jaunajiem vecākiem kopā 

ar mazulīšiem līdz 1,5 gadiem. Šajā gadā aizvadītas 2 nodarbības. Uz katru nodarbību plānots aicināt 

kādu speciālistu, kurš varētu sniegt atbildes uz vecākus interesējošiem jautājumiem. Vecāki atzīst, ka 

šādas tikšanās ir lielsika iespējēja dalīties savā pieredzē, satikties ar citiem vecākiem un uzzināt ko jaunu. 

Nodarbības notiek katra mēneša pirmajā trešdienā plkst.10.00 Rugāju novada domes ēkā. Dalība grupas 

nodarbībās ir bezmaksas. 

   

Darbnīcas ģimenēm ar bērniem 

2014.gada janvārī notika sveču marmorēšanas darbnīca ģimenēm Lazdukalna pagastā. Vecākiem 

kopā ar bērniem bija iespēja iemēģināt rokas sveču marmorēšanā un  kopā jauki pavadīt laiku.   

 

Senioru tikšanās 

Šogad vairāk tika akcentēta senioru iesaistīšana sabiedriskās aktivitātēs. Kopš 2014.gada februāra 

katra mēneša pirmajā otrdienā notiek novada senioru tikšanās, kad ir iespēja pārrunāt jaunākās idejas, kā 

dažādot senioru ikdienu.  

 

nāla ī

2014.gadā tika organizētas regulāras starpprofesionāļu sanāksmes, kurās tikās dažādu jomu 

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

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

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

 

ī ā ē

Iedzīvotāji par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiek informēti 

regulāri ievietojot informāciju Rugāju novada avīzē „Kurmenīte”, aktualizējot informāciju novada 

mājaslapā www.rugaji.lv un veidojot informatīvus bukletus. 
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Rādītājs  Kods Mērvienība Vērtība 

Visi 

pašvaldības 

sociālās 

palīdzības 

pabalsti - 

kopā 

izlietotie līdzekļi - kopā 301 euro 76908 

no tiem 
naudā 3011 euro 76908 

natūrā 3012 euro 0 

ģimenes 302 ģimeņu skaits 381 

personas ģimenēs - kopā 303 personu skaits 953 

no tām 

bērni 
vīrieši  30311 personu skaits 133 

sievietes 30312 personu skaits 131 

pilngadīgas 

personas 

vīrieši  30321 personu skaits 299 

sievietes 30322 personu skaits 390 

no tām 

bērni 304 personu skaits 264 

t. sk. bērni ar invaliditāti 3041 personu skaits 14 

pilngadīgas darbspējīgas 

personas 305 personu skaits 405 

no tām 

strādājošas 

personas 3051 personu skaits 19 

nestrādājošas 

personas 3052 personu skaits 380 

personas bērna 

kopšanas 

atvaļinājumā 3053 personu skaits 6 

t. sk.personas, kuras veic 

algotos pagaidu sabiedriskos 

darbus 306 personu skaits 0 

pilngadīgas personas ar 

invaliditāti 307 personu skaits 55 

pensijas vecuma personas 308 personu skaits 229 
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Rādītājs  Kods Mērvienība Vērtība 

Ienākumu 

testētie 

pašvaldības 

sociālās 

palīdzības 

pabalsti - 

kopā 

izlietotie līdzekļi - kopā 311 euro 58032 

no tiem 
naudā 3111 euro 58032 

natūrā 3112 euro 0 

ģimenes 312 ģimeņu skaits 345 

personas ģimenēs - kopā 313 personu skaits 915 

no tām 

bērni 
vīrieši  31311 personu skaits 133 

sievietes 31312 personu skaits 131 

pilngadīgas 

personas 

vīrieši  31321 personu skaits 280 

sievietes 31322 personu skaits 371 

no tām 

bērni 314 personu skaits 264 

t. sk. bērni ar invaliditāti 3141 personu skaits 14 

pilngadīgas darbspējīgas 

personas 315 personu skaits 379 

no tām 

strādājošas 

personas 3151 personu skaits 19 

nestrādājošas 

personas 3152 personu skaits 354 

personas bērna 

kopšanas 

atvaļinājumā 3153 personu skaits 6 

t. sk. personas, kuras veic 

algotos pagaidu sabiedriskos 

darbus 316 personu skaits 0 

pilngadīgas personas ar 

invaliditāti 317 personu skaits 49 

pensijas vecuma personas 318 personu skaits 223 
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ā ī

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

Dome komunicē ar iedzīvotājiem, lai informētu un tikta informēta arī no iedzīvotāju puses par visām 

jomām un aktuālajiem jautājumiem, jo savstarpējā saziņa un tajā radušās attiecības veido pašvaldību.    

Iedzīvotāji ir tā cilvēku grupa, kam ir svarīgi būt informētiem par aktualitātēm un notikumiem, kas 

notiek pārvaldē, un iespējām, kas tiek piedāvātas cilvēku dzīves kvalitātes celšanai.  

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

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

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

iespējamība pastāv sabiedrības kopējai apmierinātībai ar pārvaldi.  

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

galvenajiem uzdevumiem ir iedzīvotāju un domes savstarpējās informācijas aprites nodrošināšana.  

     Lai veicinātu iedzīvotāju informētību un saiknes pašvaldība – iedzīvotāji – pašvaldība veidošanos, 

turpinās izveidotās domes mājas lapas http://www.rugaji.lv darbība. Viens no lielākajiem mājaslapas 

ieguvumiem ir informācijas aprites operativitāte, jo vēlamās ziņas var tikt izplatītas īsā laikā, plašam 

cilvēku lokam.  

     Mājaslapā regulāri tiek ievietota jaunākā informācija par aktualitātēm lauksaimniecībā, 

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

notikušajām aktivitātēm. Arī novada skolas regulāri informē iedzīvotājus par notiekošajām 

aktualitātēm skolu dzīvē.  

     Novada domes mājaslapā tiek ievietota arī informācija par konkursiem uz vakantajiem amatiem.  

     Ik mēnesi iznāk novada avīzītes „Kurmenīte” jaunākais numurs, kurā tiek publicētas domes ziņas, 

informācija par pieņemtajiem lēmumiem domes sēdēs un citas aktualitātes. Novada domes 

priekšsēdētāja ik reiz arī informē par tekošā mēneša veiktajiem darbiem pašvaldībā, plānotajām 

aktivitātēm tuvākajā nākotnē. Novada avīze ir bezmaksas un tā ir ērti pieejama ikvienam novada 

iedzīvotājam. Avīze tiek iespiesta 900 eksemplāros, novada iedzīvotāji to ikreiz saņem savās pasta 

kastītēs, kopā ar pārējo abonēto presi.  

     Lai nodrošinātu Rugāju novada iedzīvotāju labklājību, pakalpojumu pieejamību un vajadzību 

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

novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem 

nolikumiem. 

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

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

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

veidošanu Rugāju novadā. Sižeti apskatāmi televīzijas mājaslapā www.lrtv.lv. 2014. gadā novada 

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

sižetus.  
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Rugāju novada pašvaldības kolektīva iekšējā komunikācijā informācija pārvietojas no līmeņa uz 

līmeni. Informācija tiek nodota gan lejupejošā virzienā – no augstāka līmeņa uz zemāku (rīkojumi, 

norādījumi, uzdevumi), gan arī augšupejošā. Tāpat notiek arī komunikācija horizontālā virzienā – starp 

nodaļām, kas ievērojami uzlabo uzdoto darbu kvalitāti, precizitāti, kā arī izpildes ātrumu.  

Vadība ievēro līdzdalības komunikācijas modeli. Lai darbinieki un iedzīvotāji būtu apmierināti 

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

informē par visiem jaunumiem un notikumiem, kas notiek pašvaldībā. Tāpat ir svarīgs šo ziņu 

patiesums. Līdzdalība veicina kopības sajūtas rašanos. Savukārt kopības izjūta stimulē sabiedrības, kā 

viena veseluma pastāvēšanu. Tiklīdz kolektīvs, sabiedrība kopumā, spēj sevi apjaust kā vienotu cilvēku 

grupu, tā spēj arī efektīvāk rast risinājumus un pārvarēt šķēršļus. Tā skaidri apzinās, ko vēlas un kādi 

pasākumi jāveic, šo vēlmju īstenošanai 

Iknedēļu pašvaldības iestāžu darbinieki un administrācija tiekas sapulcē, lai kopīgi pārrunātu 

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

problēmjautājumiem. 

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

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

interesējošos jautājumus. 
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