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Rugāju novada domes priekšsēdētājas uzruna
Rugāju novada pašvaldība 2017. gadā
noteikusi investīciju prioritātes vairāku jomu,
objektu sakārtošanai un attīstīšanai:
2017. gadā izstrādāts jaunais Rugāju
novada teritorijas plānojums
Lai sekmētu uzņēmējdarbības uzsākšanu un
radītu pievilcīgu infrastruktūru, pašvaldība
izstrādājusi projektu degradēto teritoriju
sakārtošanai, kur paredzēts izbūvēt ražošanas
zonām pievadceļus, laukumu.
Pamata un vispārējās vidējās izglītības
nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana
Arī 2017.gadā izglītība bija pašvaldības
budžeta prioritāte. Turpinās iepriekšējā gadā iesāktais projekts par izglītojamo atbalstu
novada skolās ar karjeras konsultantu. Izglītības iestādes iesaistījušās kompetenču
projektā, kas balstītas uz savādāku metožu pielietojumu mācību procesa gaitā. Rugāju
jauniešu iniciatīvu – interešu centrs realizēja projektu, kura gaitā notika radošas aktivitātes
bērniem un jauniešiem. Tika uzsākts realizēt projektu, kas ir otrais šāda veida projekts, un
kura mērķis ir apzināt novada iedzīvotājus, kuri raksta dzeju, lai sagatavotu interaktīvu
prezentāciju.
Mūžizglītības iespēju nodrošināšana
2017.gadā pašvaldībā turpinājās aktivitātes projektā, kurā novada jaunieši līdz 29 gadiem
tiek iesaistīti nodarbinātības aģentūras rīkotajos pasākumos, lai mazinātu bezdarbu un
apgūtu jaunas iemaņas.
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes kvalitātes uzlabošana
un pieejamības nodrošināšana
Pašvaldība turpina projekta realizāciju, kura gaitā notiek dažādi veselību veicinoši
pasākumi dažāda vecuma mērķa grupām. Pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu par
Deintutionalizācijas projekta realizāciju novadā, kura mērķgrupa ir bērni un pieaugušie ar
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īpašām vajadzībām, tika apzināti šie cilvēki, sastādīti individuāli darbības plāni, kas
iekļauts kā pamatnoteikums, lai sāktos projekts.
Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana
Plānojot līdzekļu plūsmu, pakāpeniski tiek sakārtoti nekustamie īpašumi, nostiprinot tos
zemesgrāmatā. Ievērojama interese arī 2017.gadā bijusi no bijušo zemju lietotāju puses, lai
atsavināšanas rezultātā iegūtu no pašvaldības īpašumums savā īpašumā.
Pašvaldības ceļu tīkla attīstība, uzturēšana un atsevišķu valsts ceļu posmu uzlabošana
2017. gadā sagatavoti un izstrādāti būvprojekti pašvaldības trim ceļiem, kas tiks kapitāli
pārbūvēti no pieejamā LAD finansējuma.
Vietējas nozīmes kultūras pieminekļa saglabāšana
Pie pirmās uzceltās Rugāju pašvaldības administratīvās ēkas teritorijas veikta
labiekārtošana, kā arī labiekārtots piemiņas skvērs pie represēto pieminekļa.
Kultūra un atpūta
Realizēts LEADER projekts parka estrādes 2.un 3.kārtas rekonstrukcijai. Lazdukalna
Saieta namā realizēts projekts, kura gaitā iegādāta pasākumu apskaņošanas aparatūra,
skatuves apgaismojuma un tās iekārtojuma elementi.
Sporta jomas sakārtošana
2017. gadā papildināta materiāli tehniskā bāze novada vidusskolai, pamatskolai un sporta
centram ar sporta aprīkojumu, tajā skaitā, skolēniem ar īpašām vajadzībām
Ietvju un ielu apgaismojuma rekonstrukcija
2017. gadā pārņemta lietošanā no Satiksmes ministrijas Kurmenes ielas ietves daļa, lai
pašvaldība izstrādātu projektu ielu apgaismojumam un jaunu gājēju ietvju izbūvei.
Tūrisma attīstība
Sadarbībā ar kaimiņu novadu pašvaldībām realizēts projekts”Loba doba Zīmeļlatgolā”, kas
izceļ vietējo pašvaldību dabas vērtības, kā arī uzstādīti vides instalācijas objekti.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Sandra Kapteine
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1. Pamatinformācija
Rugāju novads, kas apvieno Rugāju
pagastu un Lazdukalna pagastu, atrodas
Latvijas ZA daļā, ES Austrumu
pierobežas zonā, Latvijas Republikas
ziemeļaustrumu daļā uz Vidzemes Latgales robežas. Novada kopplatība ir
512.12 km2 . Rugāju novads robežojas
ar Vidzemes reģiona Gulbenes un
Lubānas novadu un Latgales reģiona
Balvu novadu. Novada centrs Rugāji ir
automaģistrāļu krustpunkts: Gulbene –
36 km, Lubāna – 37 km, Rēzekne – 60
km, Balvi -18 km. Tuvākais nacionālās
nozīmes centrs ir Rēzekne. Tuvākie
reģionālie attīstības centri ir Balvi, Gulbene, Alūksne, Madona. Novada teritoriju šķērso
valsts nozīmes ceļi P27 Smiltene - Gulbene un P36 Rēzekne - Gulbene.

Iedzīvotāji
2017. gada nogalē Rugāju novadā deklarēti 2265 iedzīvotāji, Rugāju pagastā
- 1390 iedzīvotāji, savukārt Lazdukalna pagastā 875 iedzīvotāji. Rugāju novadā ir trīs
ciemi un tajos deklarēti: Benislavā - 144 iedzīvotāji, Skujetniekos - 130 personas,
Rugājos - 554 iedzīvotāji. Novadā deklarējušies 1118 vīrieši un 1147 sievietes.
Pēc tautības Rugāju novadā deklarētos iedzīvotājus var iedalīt: 2079 latvieši
(91.8% no visiem deklarētajiem iedzīvotājiem), 144 krievu tautības iedzīvotāji. 42
personas ir citu tautību pārstāvji. Rugāju novadā deklarētie iedzīvotāji pēc vecuma: 382
personas vecumā līdz 18 gadiem, 585 personas virs 60 gadu vecuma, 1298 personas
darbspējas vecumā. Jāatzīmē, ka novadā ir 31 persona, kuru vecums ir virs 90 gadiem. Pēc
ģimenes stāvokļa: Rugāju novadā deklarētas 719 personas, kuras ir laulībā, 230 šķīrušās
personas, 242 atraitņi, un 1074 personas, tajā skaitā nepilngadīgas personas, kuras ir
neprecējušās. Saņemtas 57 dzīvesvietas deklarācijas nodaļā klātienē, 48 elektroniski
pieteikumi caur www.latvija.lv, izsniegtas 19 izziņas par deklarēto dzīvesvietu, vienai
personai anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 2017.gadā Rugāju novadā deklarēti 25
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jaundzimušie – 13 meitenes un 12 zēni. Kā savu deklarēto dzīvesvietu Rugāju pagastu
norādījuši 20 jaundzimušie, Lazdukalna pagastu – 5 jaundzimušie. 9 bērni dzimuši laulībā,
16 bērniem atzī- ta paternitāte, visiem deklarētajiem bērniem ir norādītas ziņas par tēvu.
2017. gadā Rugāju novadā 15 māmiņas sagaidīja savu pirmdzimto, piecām māmiņām ir
otrais bērniņš, divām māmiņām piedzima trešais bērniņš, un trijām māmiņām piedzima
piektais bērniņš. Visi jaundzimušie pēc tautības ir latvieši, Latvijas pilsoņi.
Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gadā reģistrētas 4 laulības. Nodaļā
saņemti vēl divi laulību pieteikumi, kuriem pagaidām vēl nav noteikts laulī- bu datums.
Viens pāris laulājās Latvijas dzimšanas dienā. 2017.gadā Rugāju novadā reģistrēti 45
mirušie – 21 vīrietis, 24 sievietes. Iepriekšējā gadā Lazdukalna pagastā miruši 21
iedzīvotājs, Rugāju pagastā 24 iedzīvotāji.

1.1.

Pašvaldības struktūra

Rugāju novads ir izveidots, apvienojoties Rugāju un Lazdukalna pagastiem.
Rugāju novada domi veido 9 deputāti. 2017. gada 3. jūnijā notika Latvijas pašvaldību
vēlēšanas. Rugāju novadā par domes priekšsēdētāju ievēlēta Sandra Kapteine, par
priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Andris Leons. Izpilddirektores pienākumus veic Daina
Tutiņa. Iedzīvotāju vēlēti, 2017. gadā veica deputātu pienākumus:
Sandra Kapteine
Andris Leons
Agris Kalnējs
Eduards Stalidzāns
Maruta Paidere
Sarmīte Pērkone
Lauris Krēmers
Laura Kļaviņa
Kārlis Brūvers

(Vienoti novadam)
(Vienoti novadam)
(Vienoti novadam)
(Vienoti novadam)
(Vienoti novadam)
(Vienoti novadam)
(Rugāju novadam būt!)
(Rugāju novadam būt!)
(Par godīgu Rugāju novadu!)

Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu speciālistu sagatavotos
lēmumprojektus, Rugāju novada domē darbojās pastāvīgās komitejas:


Saimniecisko jautājumu komiteja: Andris Leons (komitejas priekšsēdētājs),
Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers.
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Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: Sarmīte Pērkone (komitejas
priekšsēdētāja), Laura Kļaviņa, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns.



Finanšu komiteja: Sandra Kapteine (komitejas priekšsēdētāja), Kārlis Brūvers,
Agris Kalnējs, Laura Kļaviņa, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere,
Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns.

Darbojas vienpadsmit komisijas - administratīvā, privatizācijas, iepirkumu,
izsoļu, vēlēšanu, sadarbības civilās aizsardzības (ar Balviem), pašvaldības mantas
novērtēšanas, pedagoģiski medicīniskā, interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisija, ētikas komisija un Rugāju novada lauksaimniecības zemju
darījumu uzraudzības komisija.
Pašvaldībā īstenotās ilgtermiņa finanšu vadības un budžeta politikas rezultātā
palielināta finanšu sistēmas causkatāmība, nodrošinot stabilu pamatu attīstības plānu
īstenošanai.Pārskata gadā tika nodrošināta regulāra budžeta izpildītāju tāmes izdevumu
pārraudzība.
Novada administrācija ir novada izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanau. Novada
administrācija sastāv no domes administrācijas un domes finansētām institūcijām, kas
nodrošina pašvaldības (novada) kompetences izpildi. Novada dome apstiprina pašvaldības
iestāžu un struktūrvienības nolikumus. Atsevišķu funkciju pildīšana ir organizēta
centralizēti visam novadam, dažu funkciju izpildi nodrošina vai organizē atsevišķs
darbinieks.
Domes pieņemto lēmumu izpildei, kā arī tās darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu nodrošināšanai pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:









Rugāju novada vidusskola
Rugāju novada Eglaines
pamatskola
Rugāju bibliotēka
Tikaiņu bibliotēka
Lazdukalna bibliotēka
Skujetnieku bibliotēka
Lazdukalna feldšeru - veselības
punkts
Skujetnieku feldšeru - veselības
punkts










Zobārstniecības kabinets
Rugāju novada uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstības centrs
Rugāju sporta centrs
Rugāju novada muzejs
Rugāju jauniešu iniciatīvu interešu centrs
Bāriņtiesa
Dzimtsarakstu nodaļa
Pašvaldības policija
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Būvvalde
Izglītības pārvalde



Sociālais dienests

Domes administrācija nodrošina pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:





Vispārējās un juridiskās nodaļas
Finanšu nodaļas
Attīstības un plānošanas nodaļas
Saimnieciskās nodaļas
Domes pamatdarbības attīstības virzieni:









Videi draudzīgas uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstība, ieviešot jaunas
tehnoloģijas un inovācijas.
Cilvēkresursu attīstība, kvalitatīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes,
sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošināšana un nodarbinātības veicināšana.
Dabas un kultūrvides, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atpūtas un sporta
iespēju pilnveidošana.
Vieni no Rugāju novada darbības mērķiem ir:
Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību.
Sistemātiski sakārtot sporta jomu, radot iespējami pilnīgu, mūsdienu prasībām
atbilstošu sporta bāzi un sporta nodarbībām paredzēto struktūru korektu pārvaldi.
Sekmēt savas pašvaldības kā patiesā saimnieka atbildību, celt lauku cilvēku
pašapziņu un lepnumu par savu sētu, pagastu, valsti.

1.2.

Personāls

2017. gadā tika noslēgti 63 darba līgumi uz noteiktu laiku (uz darbinieku
prombūtnes laiku - ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, slimība ) un 7 uz nenoteiktu laiku,
56 vienošanās par grozījumiem darba līgumos (tai skaitā par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu).
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2. Finanšu resursi
Rugāju novada pašvaldības budžets ir domes apstiprināts ienākumu un izdevumu
plans saimnieciskajam gadam. Pašvaldības budžets atspoguļo:
• Pašvaldības rīcībā esošo finanšu sadalījumu;
• Pašvaldības administratīvo struktūru;
• Pašvaldības prioritātes, mērķus un uzdevumus.
Budžets tiek plānots, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi un kvalitatīvu
pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, kā arī novirzītu finanšu līdzekļus dažādu
projektu realizēšanai. Pašvaldība savu budžetu izstrādā, apstiprina un izpilda, ievērojot
Latvijas Republikas likumus un Ministru kabineta noteikumus. Pašvaldības budžets sastāv
no pamatbudžeta un speciālā budžeta:
• Pamatbudžets ir galvenā budžeta sastāvdaļa, kas ietver visus pašvaldības ieņēmumus
vispārējo izdevumu segšanai;
• Speciālais budžets ietver apropriācijas īpašiem mērķiem un dāvinājumiem, ziedojumiem.

2.1. 2017.gada budžeta izpilde
Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta
ieņēmumu veidi
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Īpašuma nodokļi
Valsts nodevas
Pašvaldības nodevas
Naudas sodi un
sankcijas
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumu no
pašvaldības īpašuma
atsavināšanas

2017./2016.gads
EUR
%

2018.gada
plāns

2014.gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

594 747
156 403
1 760
508

598 176
159 580
2 084
154

604 764
159 483
2 351
454

705 862
195 662
1 641
155

101 098
36 179
-710
-299

+14.32
+18.49
-30.19
-65.86

749 040
207 203
2 700
200

9 076
4 101

166
629

60
898

75
539

-15
-359

+20
-39.98

100
0

16 736

32 287

21 580

76 409

54 829

71.76

80 000
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Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta
transferti
Pašvaldības budžeta
transferti
Naudas līdzekļu
atlikums uz gada
sākumu
Saņemtie aizņēmumi
Kopējie budžeta
līdzekli

119 702

117 160

146 896

143 671

-3 225

-2.20

160 027

1 590 577

1 321 974

1 384 393

1 649 235

264 842

+16.06

1 250 662

16 243

24 750

35 821

36 472

651

+1.78

65 000

41 252
264 325

18 497
40 790

33 386
151 312

116 431
138 033

83 045
-13 279

+71.33
-8.78

55 214

2 815 430

2 316 247

2 541 398

3 064 185

522 787

+17.06

2 570 146

Rugāju novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets bija EUR 3 064 185, kur ieņēmumi
EUR 2 809 721, aizņēmumi no Valsts kases EUR 138 033 un atlikums gada sākumā EUR
116 431. 2017.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielinājies par 14.32% no kopējiem
budžeta ieņēmumiem. Palielinājies īpašuma nodoklis par 18.49 %. Kopējie budžeta
ieņēmumi palielinājušies par 17.06 %.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā redzams, ka 59% no kopējā budžeta veido valsts
budžeta transferti, 25% iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 7% īpašuma nodokļi, 5% maksas
pakalpojumi un 4% pārējie ieņēmumi.
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Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu veidi
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra, reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Aizņēmumu atmaksa
Kopējie budžeta izdevumi

2014.gads 2015.gads 2016.gads 2017.gads
250 416
241 816
238 402
261 301

2017./2016.gads
EUR
%
22 899
+8.76

2018.gada
plāns
281 968

21 011
70 903
13 390

19 462
62 642
14 530

21 156
70 286
11 583

21 939
246 855
61 242

783
176 569
49 659

+3.57
+71.53
+81.09

23 534
77 112
18 746

225 446
17 461
215 958
1 200 125
367 708
414 515
2 796 933

250 844
17 738
219 512
1 117 684
252 102
86 531
228 2861

232 607
21 645
189 655
1 318 370
279 139
97 417
2 480 260

319 784
30 155
282 618
1 234 301
299 101
204 242
2 961 538

87 177
8 510
92 963
-84 069
19 962
106 825
481 278

+27.26
+28.22
+32.89
-6.81
+6.67
+52.30
+16.25

305 152
41 062
191 746
1097 267
343 398
187 806
2 567 791

Pamatbudžeta izdevumi 2017.gadā EUR 2 961 538. Kopējie izdevumi 2017.gadā
palielinājušies par 16.25%. Vispārējie valdības dienesti 8.76%, sabiedriskā kārtība un
drošība 3.57%, ekonomiskā darbība 71.53%, vides aizsardzība 81.09%, teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana 27.26%, veselība 28.22%, kultūra 32.89%, izglītība –
samazinājums 6.81%, sociālā aizsardzība 6.67%, aizņēmuma atmaksa 52.30%.

11

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
struktūra 2017.gadā
vispārējie valdības dienesti

7%

9%

10%

1%
sabiedriskā kārtība un drošība

8%

2%
ekonomiskā darbība

11%

9%

42%

vides aizsardzība

1%

teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
veselība

2017.gadā piešķirtais finansējums lietots sekojoši: 42% izglītībai, 9% vispārējiem valdības
dienestiem, 1% sabiedriskajai kārtībai un drošībai, 8% ekonomiskajai kārtībai, 2 % vides
aizsardzībai, 11% mājokļu apsaimniekošanai, 1% veselībai, 9%, kultūrai, 10 % sociālajai
aizsardzībai, 7% aizņēmumu atmaksai.

Izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām 2014-2017
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Speciālā budžeta rādītāji
Rādītāji

Izpilde
2017.gadā
euro

Plāns
2018.gadam
euro

Ieņēmumi
Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Kopā pārskata gadā

133 987
2 227
136 214

137 881
2 227
140 108

176 019
2 319
178 338
54 061
11 937

148 152
3 892
152 044
11 936
0

Izdevumi
Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Kopā pārskata gadā
Atlikums gada sākumā
Atlikums gada beigās

Plānotie ieņēmumi 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu lielāki par EUR 3 894.
Plānotie izdevumi mazāki par EUR 26 294.

Pašvaldības kopsavilkuma bilance
Rādītāji

Uz 2017.gada
beigām
euro

Uz 2017.gada
sākumu
euro

Aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitori
Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem
Naudas līdzekļi
Kopā
Pasīvi
Pašu kapitāls
Rezerves
Budžetu izpildes rezultāti
Kreditori
Ilgtermiņa saistības

7 263 610
6 601
7 129 592
127 417
418 996
77 490
263 354

7 438 053
6 287
7 304 349
127 417
376 829
67 035
184 057

10 982
67 170
7 682 606

9 306
116 431
7 814 882

5 238 275
14 239
5 224 036
2 444 331
1 824 168

5 280 746
14 239
5 266 507
2 534 136
1 935 767
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Īstermiņa saistības
Kopā

620 163
7 682 606

598 369
7 814 882

2017.gada pārskata beigu pašvaldības bilances kopsumma ir EUR 7 682 606. Salīdzinot
ar iepriekšējo pārskata periodu, bilances kopsumma samazinājusies par EUR 132 276.
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par
EUR 42 471. Īstermiņa saistību pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājums EUR
21 794.
Saistību un garantiju apjoms
Pašvaldības saistības uz 2017.gada sākumu sastāda EUR 2 534 136 un gada beigās EUR
2 444 331. Gada beigās salīdzinājumā ar sākumu saistības palielinājušās par EUR 89 805,
tajā skaitā ilgtermiņa saistības samazinājušās par EUR 111 599 un īstermiņa saistības
palielinājušās EUR 21 794.
Pašvaldības kapitāla vērtība
Rugāju novada domei pieder sekojošas kapitāldaļas:
1. SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”- 110 332 EUR
2. SIA „Balvu Autotransports”- 16 801 EUR
3. SIA „ZAAO”- 284 EUR
2017.gadā izmaiņas nav notikušas.
Ziedojumi no juridiskām un fiziskām personām naudā
Partneris
SIA Mežgaile, Māliņa un
Austriņš
Latgales skolu atbalsta fons
“Veronika”
Fiziska persona
Fiziska persona
Pavisam kopā

Reģistrācijas
Nr.

Summa

40103879799

1 000.00

40008106676

320.00
336.01
12.00
1 668.01

mērķis
Ziemassvētku meistardarbnīcu
organizēšanai
Skolas lietu iegādei
maznodrošinātām ģimenēm
Rugāju vidusskolai individuālo
skapīšu iegādei skolēniem
Kapu kopiņu uzturēšanai
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3. Teritorijas attīstības plāna
ieviešana
3.1. Pašvaldības īstenotie projekti 2017. gadā

2017.gadā Rugāju novada domei ir īstenoti projekti, kā arī iesniegti projekti, kuru
īstenošana būs turpmākajos gados.
2016.gada 1.septembrī uzsāka projekta "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj
dabas pētnieku sevī" īstenošanu sadarbībā ar Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas
pašvaldībām. Vadošais partneris - Rugāju novada dome. Projekta ietvaros tika īstenoti
vides apziņu veidojoši pasākumi, izdots dabas ceļvedis, kas apkopo un izceļ Ziemeļlatgales
piecu novadu dabas vērtības un objektus, un uzstādīti pieci vides instalācijas objekti.
Projektu jāīstenoja līdz 2017.gada beigām. Kopējās projekta izmaksas EUR 60 824,68, t.sk.
Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums EUR 52 395, pašvaldību finasējums EUR
8429.
2017.gadā uzsāka projekta "PROTI UN DARI" īstenošanu. Projekta mērķa grupa
ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu,
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Projekta mērķis ir
attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda
apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības
attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos
bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā. Projekta kopējais finansējums ir 15 642 EUR, t.sk. Eiropas Sociālā fonda
finansējums. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2018.gada decembrim.
Realizēts projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes
labiekārtošana" LEADER projektu konkursa 1.kārtā. Projekta īstenošana notika
2017.gadā. Kopējās izmaksas EUR 54 668,13 t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības
Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 45 000, pašvaldības finansējums EUR 9668,13.
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Realizēts projekts "Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna
saieta namā” LEADER projektu konkursa 1.kārtā. Projekts guvis atbalstu un tika realizēts
2017.gadā. Projekta kopējās izmaksas EUR 19 511,25, t.sk. ELFLA finansējums EUR
14 512,50, pašvaldības finansējums EUR 4998,75.
Realizēts projekts „Darām paši savam priekam” LEADER projektu konkursa
1.kārtā. Projekts guvis atbalstu un tika realizēts 2017.gadā. Projekta ietvaros tika veikta
Skujetnieku ciema labiekārtošana - rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveidošana. Projekta
kopējās izmaksas EUR 18 116,79, t.sk. ELFLA finansējums EUR 13 048,50, pašvaldības
finansējums EUR 5 068,29.
Realizēts projekts „Interaktīvas prezentācijas „Komponisti Rugāju novadā”
izveidošana” LEADER projektu konkursa 1.kārtā. Projekts guvis atbalstu un tika realizēts.
Kopējās projekta izmaksas EUR 2 859,34, t.sk. ELFLA finansējums EUR 2 126,78,
pašvaldības finansējums EUR 732,56.
Realizēts projekts "Tautas dziesma un tautu tērps kopā roku rokā 30 gadus”
LEADER projektu konkursa 1.kārtā. Projekts guvis atbalstu un tika realizēts 2017.gadā.
Projekta ietvaros tika iegādāti jauni tērpi Benislavas etnogrāfiskajam ansamblim. Kopējās
projekta izmaksas EUR 4 836,49, t.sk. ELFLA finansējums EUR 3597,39, pašvaldības
finansējums EUR 1239,10.
Turpinās projekta realizācija "DZĪVO VESELS! - veselīga dzīvesveida un
profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem" Eiropas Sociāla
fonda atbalstītajā 9.2.4.2. pasākumā "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei". Projekts tiek īstenots 2017.-2019.gadā. Kopējās projekta izmaksas
EUR 30 709,00, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums EUR 26 102,55, valsts budžeta
finansējums EUR 4 606,35.
2016.gada 20.decembrī Viļņā (Lietuvā) tika iesniegts pārrobežu sadarbības projekta
pieteikums "Sociālās iekļaušanās veicināšana, ieviešot sociālo pakalpojumu inovācijas
- Zaļo ceļu un sociālo pakalpojumu sinerģiju" Latvijas - Lietuva - Baltkrievija pārrobežu
sadarbības programma 2014.-2020.gadam. Vadošais partneris - Rugāju novada dome,
sadarbības partneri Baltkrievijā - Baltkrievijas lauku un eko tūrisma biedrība "Atpūta
laukos" un valsts iestāde „Voložinas teritorijas sociālo pakalpojumu centrs”. Projekta
kopējās izmaksas EUR 494 658,96 , t.sk. Eiropas Savienības finansējums 445 193,06,
Rugāju novada domes 16 536,95, valsts budžeta finansējums EUR 16 563,95 un
Baltkrievijas partneru finansējums EUR 16 392. Kā viens no galvenajiem pasākumiem
projektā - ēkas Kurmenes ielā 44 pārbūve par sociālo pakalpojumu centru un apkārtnes
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labiekārtošana. Pēc projekta izvērtēšanas projekts neguva atbalstu un pašvaldībai netika
piešķirts finansējums.

Rugāju novada dome, sagatavoja projekta pieteikumu „Sociālās iekļaušanās
veicināšana, attīstot sociālo pakalpojumu pieejamību un īstenojot starptautisku
sadarbību mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām” ("Social inclusion promoting
through development accessibility of social services and implementation of international
cooperation for vulnerable groups") iesniegšanai Apvienotajā tehniskajā sekretariātā Rīgā,
Latvijā, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam trešā
prioritātes virziena „Sociālā integrācija kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums” 3.1
mērķa „Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti” ietvaros. Pasākuma
mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos
padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Kā
viens no galvenajiem pasākumiem projektā - ēkas Kurmenes ielā 44 pārbūve par sociālo
pakalpojumu centru un apkārtnes labiekārtošana.Nepietiekama finansējuma pēc projekts
atbalstu neguva.
Biedrība „Eiroreģions „Pleskava – Livonija”, apvienojot 14 biedrus un projekta
partnerus (5 Latgales t.sk. Rugāju novada domi un 2 Vidzemes pašvaldības, 4 Pleskavas
apgabala un 1 Ļeņingradas apgabala pašvaldības un 2 uzņēmējdarbības atbalstošas
nevalstiskās organizācijas), Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, programmas tematiskajā
virzienā – Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība, kuras mērķis ir
atbalstīt un veicināt uzņēmējdarbību, lai paaugstinātu darbojošos mazo uzņēmumu skaitu,
kā arī jaunu tūristu interesi par programmas reģionu, ir sagatavojusi projekta pieteikumu
uzņēmējdarbības veicināšanai pierobežā. Projekta „From Hobby to Business –
Developing Entrepreneurship in the Latvia – Russia Border Area”, kopējās
attiecināmās izmaksas ir 250 000,00 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši eiro 00 centi), no
tām: Rugāju novada domes kopējās attiecināmās izmaksas ir 17777,78 EUR, ES 90%
līdzfinansējums 16000,00 EUR, piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā
1777,78 EUR. Projekts ir guvis atbalstu un nākošgad uzsāksies projekta realizācija.
Rugāju novada dome sagatavoja sabiedriskā labuma projektu, iesniedza Eiropas
Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā
LEADER projektu konkursa 3.kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, projekta „Bērnu
rotaļzemes „Čiekuriņš” izveide Benislavā” kopējā projekta summa – 9540,85 EUR,
ELFLA finansējums 8586,76 EUR un pašvaldības finansējums 954,09 EUR.
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Rugāju novada vidusskola sagatavoja sabiedriskā labuma projektu, iesniegšanai
Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā
LEADER projektu konkursa 3.kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, projekta
„Interaktīvas prezentācijas „Komponisti dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju
novadā” pilnveidošana” kopējā projekta summa – 4999,00 EUR, ELFLA finansējums
3179,12 EUR, pašvaldības finansējums 1819,88 EUR.
Pēc iepirkuma rezultātiem būvprojektu izstrādi trīs grants ceļiem veica SIA „JOE”,
lai varētu pretendēt uz Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
"Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos" finansējumu projektiem
pašvaldības grants ceļu pārbūvei. Pašvaldības ceļam „Pelnupe – Osa” kopējās būvprojekta
izmaksas sastāda EUR 5296,78 ar PVN. Autoceļam „Ozolnes – Liepari” kopējās
būvprojekta izmaksas sastāda EUR 6633,83 ar PVN. Pašvaldības ceļa „Egļusala –
Žeivinieki” kopējās būvprojekta zmaksas sastāda EUR 9719,33 ar PVN. No programmas
pieejamais finansējums pašvaldības grants ceļu pārbūvei EUR 630 000. Projekta realizācija
paredzēta – līdz 2019.gadam. Joprojām notiek minēto projektu ietvaros pārbūvei izvēlēto
ceļu mērniecības darbi. Tika sagatavota dokumentācija būvdarbu iepirkumiem un
būvuzraudzības pakalpojumiem. Pēc iepirkuma rezultātiem būvdarbus veiks SIA
„Ambergold” un būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA „R4F”.
Pēc iepirkuma rezultātiem būvprojektu izstrādi veica IK „BBB” un pilnsabierība
„AUSTRUMI PB”, lai varētu pretendēt uz 5.6.2. SAM „Teritorijas revitalizācija,
reģenerējot degradētas teritorijas teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām”. Projekti būs vērsti uz degradēto teritoriju sakārtošanu, ceļu
infrastruktūras izbūvi, lai sakārtotas teritorijas varētu piedāvāt uzņēmējiem. Projekta
iesniegumu iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā četras sadarbības pašvaldības,
kuras kopā realizēs šīs programmas projektus. Finansējums Rugāju novada pašvaldībai būs
pieejams no Eiropas Reģionālā un attīstības fonda finansējums, t.i. EUR 783 965, 60 un
valsts budžeta EUR 27 669, 37, kā arī jāparedz pašvaldības finansējums EUR 110 677,50.
Rugāju novada dome sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 8.3.5. SAM
„Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros, projekta īstenošanas periodā 2016.- 2020.gadā piedalās šī
projekta aktivitātēs – saņemot atlīdzību pedagogu karjeras konsultantam un karjeras
attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai.
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Rugāju novada dome sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru piedalīsies
8.4.1. SAM „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus
novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam,
veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu” projektā.
Projekta īstenošanas periods 2016.- 2020.gadā.
Rugāju novada dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu
par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales
reģionā” ieviešanā, ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.
Rugāju novada dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
piešķirto valsts budžeta dotāciju 2017.gadam valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru uzturēšanai (VPVKAC). Klientu centri tika izveidoti 2015.gadā
Rugājos un Benislavā. Kopējais valsts budžeta dotācijas finansējums par centru uzturēšanu
bija 6900,00 EUR.
2017.gadā tika uzsākta un līdz gada beigām pabeigta Rugāju novada teritorijas
plānojuma izstrāde. Darbus veica IK „Plānošanas eksperti” par kopējo summu 9000,00
EUR.

3.2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Rugāju novada domes 2013. gada 19. decembra sēdē (Protokols Nr.16, 23 §) tika
apstiprināta Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Stratēģijas
izstrāde notika paralēli Rugāju novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam
izstrādei, tādējādi novada pašvaldība jau ir noteikusi īstermiņa mērķus un prioritātes, vīziju
un uzdevumus 7 gadu periodam. (Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju skatīt novada mājaslapā).

APDZĪVOJUMS UN PAKALPOJUMU CENTRI
Latgalei raksturīgais tradicionālais apdzīvojums (lauku ciemi un viensētas, viensētu
grupas) ir latgalisko vērtību un lauku dzīvesveida pamats. Ciemi būs kā papildus centri ar
ierobežotu funkciju skaitu un apkārtējo lauku teritoriju atbalsta punkti. Tur tiks
koncentrētas arī ekonomikās aktivitātes un dažādi pakalpojumi. Jārod risinājumi, lai šo
apdzīvoto vietu iedzīvotājiem būtu nodrošināta pieeja pamata izglītībai, neatliekamajai
medicīniskajai palīdzībai, lai būtu iespējas saņemt vismaz minimālo ikdienas pakalpojumu
un preču klāstu, kā arī tiktu nodrošinātas satiksmes iespējas līdz tuvākajam lielajam
centram. Viensētu un to grupu pastāvēšana atbalstīta, lai tiktu saglabāts tradicionālais lauku
apdzīvojuma veids, veicināta vienmērīga lauku apdzīvotība, saglabāta kultūrainava un
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tradīcijas. Viensētu loma palielināsies, attīstoties lauku tūrismam, tāpat arī to izmantošana
par brīvdienu un vasaras mājokli pilsētniekiem.

TRANSPORTA KORIDORI UN INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
Svarīgs novada attīstības priekšnoteikums ir iekšējās un ārējās sasniedzamības
nodrošināšana. Rugāju novadā apdzīvoto vietu sasniedzamības nodrošināšanai galvenā
loma ir autoceļiem. Esošais autoceļu tīkls ir pietiekami attīstīts un funkcionāls visu
attīstības centru 18 sasniegšanai, taču radikāli jāpaaugstina to kapacitāte un kvalitāte,
rekonstruējot atsevišķus posmus, uzlabojot segumus.
ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU KOMPLEKSI TŪRISMA
ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS
Tūrisma attīstības teritorijās par prioritāti uzskatāma ar tūrismu un rekreāciju
saistītās darbības un infrastruktūras attīstība, kā arī tūrisma resursu – dabas vides, ainavu,
kultūrvēsturiskās vides un pieminekļu saglabāšana un aizsardzība.
MEŽSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS
Prioritāte ir mežsaimnieciska izmantošana - mežizstrāde un ar kokapstrādi saistītas
ražotnes - koksnes pārstrāde, mēbeļu un galdniecības izstrādājumu, būvkonstrukciju
ražošana u.c., īpaši veicinot ražošanas uzņēmumu veidošanos ar koksnes bezatkritumu
izstrādes u.c. inovatīvām tehnoloģijām, kokapstrādes gala produkcijas ar augstu pievienoto
vērtību ražošanu.
LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS
Par prioritāti uzskatāma visa veida lauksaimnieciskā darbība - augkopība,
dārzeņkopība, augļu un ogu audzēšana, lopkopība, lauksaimniecības produktu pārstrāde
u.c. Lauksaimnieciskās ražošanas attīstība jāorientē uz augstas kvalitātes galaprodukcijas
ieguvi. Iespēju robežās ražošana jākoncentrē specializētās un tehnoloģiski modernās
vienībās ar minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi un ainavu.
RAŽOŠANAS UN DERĪGO IZRAKTEŅU IZSTRĀDES TERITORIJAS
Prioritāte ir rūpnieciska derīgo izrakteņu ieguve, pārstrāde un būvmateriālu
ražošana, kā arī cita veida ražošana, kas saistīta ar derīgo izrakteņu ieguvi, īpaši atbalstot
videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu.
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IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA
Lai novērtētu Rugāju novada ilgtspējīgas stratēģijas izvirzītā nākotnes redzējuma
īstenošanu, tika izstrādāta uzraudzības sistēma. Uzraudzības sistēmu veido:
 Uzraudzības rādītāju datu bāze (teritorijas attīstības rādītāji) jeb stratēģisko mērķu
sasniegšanas progresa novērtējums;
 Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, kura veic ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas uzraudzību.
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
I Sabiedrības iesaiste
Uzsākot Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 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:
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 Amatniecība, izkopjot un iemācoties padarīt par biznesa iespējām senos arodus un
prasmes;
 Tūrisms, piedāvājot autentisku tūrisma produktu un kvalitatīvu pakalpojumu;
 Lauksaimniecības produkcijas ražošana ar pievienoto vērtību;
 Rūpniecība, pilnveidojot metālapstrādi, kokapstrādi;
 Enerģētiskā materiāla ražošana, ražojot kūdras briketes, malku, šķeldu u.c.
Rugāju pašvaldība 2013. – 2015. gados ir īstenojusi pasākumus/aktivitātes
atbilstoši Rugāju novada attīstības programmas 2013. – 2015. gadam Rīcības un investīciju
plānam. 2015. gada 17.decembra domes sēdē tika apstiprināts Rugāju novada attīstības
programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013. – 2015. gada
rezultātiem. Rugāju novadā ir saimnieciski neskartāka vide, stabilāks ekosistēmu līdzsvars
un zemāks vides piesārņojums, ko nosaka lielu pilsētu neesamību un samērā zemais
iedzīvotāju blīvums, zemas intensitātes ekonomika ar nelielu uzņēmumu koncentrāciju. Tā
ir galvenā priekšrocība ekoloģiski tīru pārtikas produktu ražošanā, radošā tūrisma un
aktīvās atpūtas attīstības iespējām. Lai sekotu līdzi attīstības programmas ieviešanai un
sasniegtu definētās prioritātes un novada vīziju tika izveidota Attīstības programmas
īstenošanas un uzraudzības sistēma.

3.4. Vides pārskats
Rugāju novada domes 2013. gada 19. decembra sēdē (Protokols Nr.16, 23 §) tika
apstiprināts Vides pārskats. Vides pārskatā analizēts esošais vides stāvoklis un ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas nozīme esošo vides problēmu risināšanā (Vides pārskatu skatīt novada
mājaslapā). Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tika organizēta vienlaikus ar Rugāju
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam. Sabiedriskās apspriešanas
termiņš noteikts no 2013. gada 26. augusta līdz 2013. gadam 4. oktobrim.
Veicot analīzi, tika izvērtēts, kādas būs ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas
tiešās un netiešās ietekmes uz vidi. Vairākas no ietekmēm ir neskaidras, jo pašreizējā
plānošanas stadijā nav pieejama pietiekoši detalizēta informācija par konkrētiem
investīciju projektiem un to realizācijas gaitu un apjomiem.
Realizējot novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, sagaidāmas gan pozitīvas, gan
negatīvas ietekmes uz vidi.
Paredzams, ka īstenojot ar komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistītos
projektus, ietekme uz vidi būs pozitīva. Realizējot ūdenssaimniecības un kanalizācijas
sistēmas attīstības Rugāju ciemā II un III kārtu, tiks samazināts gruntsūdeņu piesārņojums.
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Veicot ēku 20 renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tiks
samazināta oglekļa dioksīda (CO2) emisija.
Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju, sagaidāma
diferencēta ietekme uz vidi, jo, palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa
piesārņojuma palielināšanās. Negatīva ietekmi uz bioloģisko daudzveidību var atstāt tāda
ceļu infrastruktūras attīstība, kuras rezultātā tiek sadrumstalotas mežu un lauksaimniecības
zemju platības, vienlaicīgi bojājot augsnes zemsedzi ar tur esošajiem biotopiem. Pirms
šādu projektu realizācijas ir nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi
saudzējošākas metodes un tehnoloģijas.
Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, paredzētas tūrisma un rekreācijas aktivitātes
un infrastruktūras attīstība, ņemot vērā vides aizsardzības prasības. Tūrisma un
apmeklējumu pieaugums palielina kontaktu biežumu ar retajām un aizsargājamām sugām.
Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību
vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas.
Veicot plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējumu, analizēta
dokumenta stratēģiskā daļa – telpiskā attīstības perspektīva. Tā kā telpiskās attīstības
perspektīvas detalitātes pakāpe ir ļoti zema, un tajā netiek paredzētas būtiski jauni
teritorijas attīstības virzieni vai koncepcijas nav iespējams veikt detalizētu ietekmju uz vidi
izvērtējumu.
Ilgtspējīgas attīstītībās stratēģijas risinājumiem netiek piedāvāti alternatīvie
varianti. Netiek paredzēts, ka, īstenojot plānošanas dokumentu, tiks negatīvi ietekmētas
Natura 2000 teritorijas, un tādēļ arī kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.
Saistībā ar plānošanas dokumenta īstenošanu nav paredzamas pārrobežu ietekmes.
Kopumā var secināt, ka Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam
īstenošana nav pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī ar novada
teritorijas plānojumu, ja tiek ievēroti iepriekš aprakstītie risinājumi ietekmju uz vidi
mazināšanai.
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4. Iestāžu darbības rezultāti
4.1. Izglītība

RUGĀJU NOVADA VIDUSSKOLA
Rugāju novada vidusskola (RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde. RNV reģistrācijas apliecība Nr. 4213902769 izsniegta 26.08.2009.
Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 2860 izsniegta 01.04.2014., nākamās akreditācijas termiņš – 2020. gada 2. aprīlis.
Skola Rugājos dibināta 1904.gadā, kā vidusskola darbību uzsāk 1949.gadā. Saistībā
ar valsts teritoriāli administratīvo reformu 2009. gada 23. jūlijā Rugāju vidusskolai tika
pievienota Rugāju pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa”, reorganizācijas rezultātā tika
izveidota Rugāju novada vidusskola.
Skola izvietota 3 korpusos, darbojas internāts, bibliotēka, ir 2 ēdināšanas bloki, blakus atrodas plaša un moderna sporta zāle un daudzfunkcionāls stadions, kuru izmanto arī
RNV izglītojamie.
2017./18. m. g. skolā tiek īstenotas 7 izglītības programmas:
Skolēnu
Kods
skaits 1.sepDatums
Nr.
tembrī = 227
01 01 11 11 24.03.2016. V - 8460
44
21 01 11 11 24.03.2016. V - 8461
123
Licence

Programmas nosaukums
Pirmsskolas izglītības programma
Pamatizglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena izglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli
orientētā virziena programma ar ievirzi
sporta rekreācijā

21 01 56 11 24.03.2016. V - 8462

4

21 01 57 11 24.03.2016. V – 8463

1

31 01 10 11 20. 11. 2009. V - 652

39

31 01 10 13 28. 07. 2010. V - 2550

13

31 01 40
04. 08. 2015. V - 8147
11

3
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Speciālās pamatizglītības programmas skolēni apgūst integrēti vispārējās pamatizglītības programmas klasēs.
Pedagogu kvalitatīvais sastāvs
• Skolā strādā 33 pedagogi;
• no tiem 5 - strādā tikai pirmsskolā, 2 - īsteno tikai interešu izglītības programmas;
• 14 pedagogi ir Rugāju vidusskolas absolventi!
• visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība. 22 pedagogiem (66%) ir maģistra grāds,
5 skolotāji ir mentori, 2 pedagogi piedalās centralizēto eksāmenu (turpmāk - CE)
labošanā, 2 pedagogiem piešķirts ārštata metodiķa statuss, 2 pedagogi vada Balvu,
Baltinavas un Rugāju novadu (turpmāk - starpnovadu) mācību priekšmetu metodiskās komisijas (turpmāk – MK)
Īpašie piedāvājumi un papildus iespējas skolā
RNV īsteno formālo un neformālo izglītību – skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības
programmu piedāvājums – angļu valoda pirmsskolā, tautas dejas, vokālie ansambļi,
riteņbraucēji, robotika, iespēja darboties skolas avīzes, mājas lapas veidošanā, mazpulkā,
piedalīties orientēšanās sacensībās u.c. Izglītojamie ļoti aktīvi darbojas jaunsardzē – 10.klases skolniece Eva Spriņģe ir Latvijas Jaunsardzes pašpārvaldes vadītāja. Skolā darbojas:
pagarinātās dienas grupas 1. – 4. klasei, pirmsskolas grupiņas visu gadu. Skolēni apmeklē
Rugāju Sporta centra treniņgrupas, nodarbības Balvu Mūzikas skolā un tās Rugāju filiālē,
Balvu Mākslas skolā u.c. Skolēnu vispārējās attīstības veicināšanai tiek piedāvāts plašs
fakultatīvo, individuālo un grupu darba nodarbību klāsts. Šo nodarbību pieprasījums ir
augsts, tās neapmeklē tikai ~4% skolēnu. Vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt
„Uzņēmējdarbības pamatus” LUMA mācību centra licencētā programmā. 3 izglītojamie
turpina mācības vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā ar
ievirzi sporta rekreācijā.
Skolā var apgūt angļu, krievu, vācu un franču valodu, iegūt autovadītāja apliecību,
notiek apmācības pieaugušajiem, ir plašs ārpusklases pasākumu un aktivitāšu klāsts, pastāvīgas skolas tradīcijas (Mārtiņdienas tirgus (pasākumā piedalījās arī Igaunijas skolēnu
deju kolektīvs no Parnu – Jaagupi un Upītes folkloras kopa), 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).
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Skolas sasniegumu kvalitātes rādītāji
2017.gadā organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi Latvijas valsts svētku, atzīmējamo un atceres dienu iedzīvināšanai un skolēnu iesaistīšanai nozīmīgās sabiedriskās
un kultūras dzīves notikumu aktivitātēs, stiprinot patriotisma jūtas, piederību ģimenei,
dzimtai, novadam, valstij – patriotiskā audzināšana klases stundās, Barikāžu atceres pasākums, piedalīšanās 25. marta atceres pasākumā, Patriotisma nedēļas aktivitātēs, latvisko
tradīciju apguve un to iedzīvināšana - Miķeļdienas izstāde, Mārtiņdienas pasākumi klasēs
un piedalīšanās tirdziņā, Ziemassvētku sarīkojums u.c.
Skolas organizētajos pasākumos aktīvi piedalās arī vecāki un citi Rugāju iedzīvotāji
– plaši apmeklēti un pozitīvas atsauksmes saņemtas par „Popielu” (dalībnieki arī no Balvu
pamatskolas, Eglaines pamatskolas un Degumnieku pamatskolas), Žetonu vakaru, Mātes
dienas un Ziemassvētku koncertiem, mācību gada noslēguma Nomināciju pasākumu, kā
arī sporta aktivitātēm.
Turpinās sadarbība ar skolēnu vecākiem - Tēvu dienas orientēšanās sacensības un
to organizēšana un citas aktivitātēs.
Skolas apkārtne ir droša, ir atdalīta sporta, atpūtas un saimnieciskā zona, ir paredzēta vieta automašīnu un velosipēdu novietošanai. Pirmsskolas korpusa teritorija ir iežogota, ierīkoti bruģēti celiņi, mākslinieciski izveidoti dekoratīvie apstādījumi, ar vecāku
līdzdalību ir izveidota lapene „Zaļajai klasei”, labiekārtots spēļu un rotaļu laukums pašiem
mazākajiem, atjaunota veļas nojume. Pie skolas galvenā korpusa ir iekārtots aktīvas atpūtas
laukums, ir atjaunoti soliņi un puķu kastes, izveidota vecāku dāvināta dienliliju kolekcija.
Uz vienas no skolas ārsienām tapusi Latvijas Mākslas akadēmijas studentu radīta vēsturiska freska. Latvijas vides investīciju fonda KPFI programmas ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkās” realizācijas rezultātā siltināta un košās krāsās nokrāsota vidusskolas ēkas fasāde.
Skolā ir aprīkoti dabaszinātņu kabineti, mājturības un tehnoloģiju kabineti, izremontēta un aprīkota datorklase, vizuālās mākslas kabinets, izgatavoti molberti, katrā mācību kabinetā ir dators un gandrīz visos - projicēšanas iespējas, pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem mācību nodarbībās ir iespēja izmantot IT aprīkotu telpu, skolotāju istabā ir
2 datorizētas darba vietas, ir labiekārtota skolas bibliotēka un lasītava.
2017. gadā papildināts skolas 1. ēdināšanas bloka aprīkojums – ēdienu gatavošanas
iekārtas, galdi, krēsli, uzstādītas 3 ugunsdrošas durvis internāta korpusā, izremontēts mūzikas kabinets, tajā iegādāti jauni skolēnu soli un krēsli; atjaunoti literatūras kabineta
griesti, pārbūvēta un izremontēta vēl viena internāta istabiņa, sadalot to divās telpās, uzstādīts siltuma kolektors Mazās skolas telpās.
Ikdienas darbā tiek izmantots plašais materiālu un resursu klāsts, kas dod iespēju
modernizēt mācību procesu, izmantot daudzveidīgas metodes skolēnu intereses rosināšanai
– vizualizēšana, modelēšana, spēles, animācijas, filmas, radošie un pētnieciskie darbi.
2017. gadā ievērojami atjaunots bibliotēkas daiļliteratūras fonds un mācību literatūras
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bāze, esam vienīgā skola Latgalē, kas angļu valodas apguvei izmanto elektroniskās darba
burtnīcas. Skolēni ar interesi un augstiem sasniegumiem darbojas skolas organizētajos pasākumos un ārpusskolas projektos un konkursos. Konkursā „Šodien laukos” mūsu skolas
skolēni ieguva galveno balvu – ekskursiju pa Latvijas lauku saimniecībām un Stokholmu.
 Konkursā „Medijplēsis” bijām 5 labāko Latvijas skolu vidū un mācību brauciens
uz Baltijas mediju skolu Tallinā, Medijpratības konkursā RTA – 1. vieta;
 4 izglītojamo esejas publicētas grāmatā „Labi vārdi sirdi silda”;
 100 darbi Latvijai – vieni no 2 labākajiem Latvijā un 4.kl ekskursija uz Rīgu
 Labie darbi – hokeja biļetes
Rugāju novada vidusskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs ir
vieni no augstākajiem tuvējos novados (Rugāju, Balvu, Baltinavas, Viļakas). Valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiādē Amandai Kočānei labākais mājas darbs, Valsts latviešu
valodas olimpiādē piedalījās Dārta Stivriņa.
Skolā tiek organizētas izglītojošas nodarbības un semināri gan vecākiem, gan
skolotājiem – Vecākiem organizētas individuālās nodarbības mykoob.lv lietošanā, realizēta pedagogu profesionālās pilnveides programma „ Angļu valoda pedagogiem”. Skolotāji savu profesionalitāti pilnveido, daloties pieredzē, vadot atklātās stundas (meistarklases)
lasītprasmes un pētniecisko prasmju pilnveidošanā. Katrs pedagogs mācību gada laikā izstrādā metodisko materiālu par šo tēmu. Pieredzi gūt pie mums ierodas arī citu skolu pedagogi – uzņemti gan Balvu un Baltinavas novadu izglītības iestāžu vadītāji.
Skola sadarbojas ar pašvaldību, skolēnu vecākiem, nevalstiskajām organizācijām
(biedrībām „Mēs pasaulē”, „Piena ceļš”, „Ūdensroze”, “Humana Latvija”, „ Roc van
Twente” u.c.), Latvijas un ārvalstu skolām, lai piesaistītu projektu materiālās un nemateriālās investīcijas. 2017.gadā realizēti vairāki projekti:
- Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas projekta „Interaktīvas prezentācijas „Komponisti Rugāju novadā” izveidošana” realizācijas rezultātā iegādātas digitālās klavieres un datortehnika.
- Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projekts „Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs – skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs”. Tā
gaitā notikušas 8 mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (Itālija, Francija, Horvātija, Somija, Portugāle, Malta, Somija, Spānija).
- Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projekts „Profesionāls, radošs un motivēts skolotājs – skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs”.
Tā gaitā notikušas 7 mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (Īrija, Slovēnija, Grieķija, Itālija, Spānija, Itālija, Itālija)
- Bigbank konkursā ieguvām 1000 Eur Ziemassvētku radošo darbnīcu norisei.
- Aktīvi darbojamies projektā Skola 2030 - Kompetencēs balstīta vispārējās izglītības mācību satura aprobācijai.
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-

„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Esam uzsākuši aktīvu sadarbību Nordplus projektā „Connected by the Sea” ar
Zviedrijas, Lietuvas un Somijas izglītības iestādēm.
iesniegts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas projekta „Interaktīvas prezentācijas „Komponisti
Rugāju novadā” papildināšana”

Informācija par skolu pieejama Rugāju novada mājas lapā www.rugaji.lv,
www.skola.rugaji.lv, šajā vietnē pieejama skolas avīzes „Dinamīc” elektroniskā versija”.
Skolai ir publikācijas laikrakstos ,,Vaduguns”, ,,Kurmenīte”, „Izglītība un Kultūra”, „Skolas Vārds”; sniegtas intervijas Latgales reģionālajā TV.

RUGĀJU NOVADA EGLAINES PAMATSKOLA
Rugāju novada Eglaines pamatskola ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās pamatizglītības
iestāde. Rugāju novada Eglaines
pamatskolas reģistrācijas apliecība
Nr. 4212900422
izsniegta
28.01.2013. Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 8271 izsniegta
30.04.2014., nākamās akreditācijas
termiņš 2020. gada 6.maijs. Skola
dibināta 1875. gadā, bet tagadējā
skolas ēka uzcelta 1977. gadā.
2017./18. m. g. Rugāju novada Eglaines pamatskolā mācās 62 skolēni 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
pirmsskolas izglītības programmu ( kods – 01011111).
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Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs,
zinātniski pētniecisko darbu konferencēs
Starpnovadu
(Balvu,
Viļakas, Rugāju nov.)
I
II
III
2

3

3

Baltinavas, Reģionā
Atzinība
3

-

Valstī
Uzaicināti
un sasniegumi
piedalījušies
2
Atzinība
(mājturības
un
tehnoloģiju
olimpiādē)

Izglītojamo sasniegumi konkursos un sacensībās (individuālie sasniegumi)
Starpnovadu (Balvu, Baltinavas, Viļakas, Reģionā
Rugāju nov.)
I
II
III
Atzinība I
8
6
5
1

II
1

III
4

Atzinība
1

Aktivitātes Rugāju novada Eglaines pamatskolā:
Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, skola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, piedalīties dažādos pasākumos, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.
Karjeras pasākumi 2017./2018. mācību gadā
 Nodarbības “Tehnobusā” 4-9. klasēm.
 Filmas “Kvanta kods” noskatīšanās 7.-9.klasēm.
 Profesiju iepazīšanas darbnīca “Jaunais galdnieks” 1.-8. klasēm.
 Nodarbība “Kļūsti par biologu” LVU Bioloģijas fakultātes studentes V.Vīcupas
vadībā. 7.-9. klasēm.
 Ekskursija z/s “Dālders” ogu audzēšanas plantācijās 1.-6.klasēm.
 Ekskursija SIA Balvi Flora kūdras ražotnē 1.-6. klasēm.
 Karjeras izglītības semināra “Karjeras iespējas aizsardzības un glābšanas jomās”
apmeklējums 9. klase.
 Smiltenes tehnikuma apmeklējums 9. klase.
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Profesiju iepazīšanas darbnīca “Sniegsim ēdināšanas uzņēmuma pakalpojumus”
1.-4. klasēm.
Vizuālās mākslas izstāde “ Darbs un amati latviešu tautas dziesmās.”

Skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums - vokālais ansamblis, solistu pulciņš, „Mazais Eglaines dziedātājs”, papīra plastika un dizains, iespēja darboties skolas avīzē, sporta spēlēs un rotaļās, eko pulciņā, „Tēvzemes patriotos” un ārstnieciskajā vingrošanā.
Skolā darbojas vanadzēnu kopa jau 15. gadu. Pavasarī vanadzēni piedalījās starpnovadu ekskursijā uz Latvijas Okupācijas muzeju, „Stūra māju”, piedalījās Rugāju novada
vidusskolā dambretes, volejbola sacensībās. Augustā vanadzēni piedalījās starpnovadu vanadzēnu salidojumā Rekavā, bet septembrī devās uz Pasaules Vanagu konferenci Rīgā,
kur nodeva svinīgo solījumu karogam, nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un apmeklēja
Latvijas Kara muzeju. Skolas vanadzēnu kopa piedalījās starpnovadu vanadzēnu salidojumā Rēzeknes novada Makašānu amatu vidusskolā. Skola turpina darboties arī Ekoskolu
programmā.
Pavasarī skolēni piedalījās eko starpnovadu pasākumā Dricānos, bet rudenī biedrības „LAPAS” pasākumā, kur dalīja avīzes un informēja sabiedrību par nodokļu godīgu
maksāšanu. Rīcības dienas 2017 (30. oktobris – 5. novembris) - iegūta 1. vieta skatītāju
balsojumā un žūrijas simpātiju balva no LUCART. Globālās izglītības nedēļa (24. novembrī) - diskusijas pēcpusdiena „ES = SABIEDRĪBA” par ēnu ekonomiku, vietējo ražotāju
atbalstu un čeku nozīmīgumu.
Sadarbībā ar LVM turpinājās dalība programmā “Izzini mežu”– meža stādīšana
talka Liepnītē.
Sākot ar 01.02. Rugāju novada Eglaines pamatskolā tika uzsākta jaunsardzes paraugprogramma, tajā iesaistīti 12 skolēni. Jaunsargi piedalās nodarbībās, sporta sacensībās,
ekskursijās, kā arī nometnēs – Kārsavā un Balkānos.
Skolēniem tiek organizētas dažādas mācību ekskursijas, 2017. gadā bija iespēja doties uz Ventspili, apmeklēt planetāriju un citus apskates objektus.
Skolā darbojas: pagarinātās dienas grupa 1. – 4. klasei. Skolēni apmeklē Rugāju
novada Sporta centra basketbola grupu, nodarbības Balvu Mūzikas skolā, Balvu Mākslas
skolā.
Skolā notiek tradicionālie pasākumi, sākot ar Zinību dienu. Patriotiskajā nedēļā
norisinās ierindas skate, veltīta Lāčplēša dienai, konkursi par Latviju, svētku koncerts.
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Ziemassvētku koncertā tiek iesaistīta lielākā daļa audzēkņu. Ar maskošanos un
kopējām izdarībām svin Meteņus. Pirmsskolas bērni katru gadu piedalās konkursā „Mazais
Eglaines dziedātājs”. Māmiņas tiek sveiktas ar koncertu, bet ģimenes saliedē „Jautrie
starti”. Speciālās izglītības programmu audzēkņiem jau 5 gadus notiek reģionāls pasākums
„Kopā roku rokā”. Skolēnu dome organizē „Popielu”, Mārtiņdienas tirdziņu, rūpējas par
skolas noformējumu svētkos. 9. decembrī skolā viesojās Rūķi, lai priecētu eglainiešus ar
dāvanām un saldumiem. Pirmo gadu piedalījāmies Latvijas Veselības nedēļas (MOVE
Week) aktivitātēs (29.05.), kuras organizēja pie sevis Kozupē Brezinsku ģimene.
2017. gadā jaunajai skolas ēkai apritēja 40 gadi. Šim notikumam par godu 17.jūnijā
skolā notika absolventu, pedagogu un skolas darbinieku 2. salidojums.
Turpinās sadarbība ar Latgales skolu atbalsta fondu „Veronika”, fonds materiāli
atbalstīja vairākus skolēnus.
2017. gadā tika apstiprināts iesniegtais LEADER programmas projekts “Bērnu
rotaļzemes “Čiekuriņš” izveide Benislavā”. Projekta realizācija līdz 2018.gada decembrim.
Rugāju novada Eglaines pamatskola uzsāka dalību projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001).

RUGĀJU JAUNIEŠU INICIATĪVU-INTEREŠU CENTRS
(RJIIC)
Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs
(RJIIC) 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 vispārējs 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, radot bērniem un jauniešiem piemērotu pulcēšanās
vietu no mācībām brīvajā laikā.
RJIIC tika izveidots 2008.gada 27.augustā pēc ES struktūrfondu atbalstītā projekta
„Jauniešu centra izveide”. Rugājos sniegtie pakalpojumi ir brīvā laika lietderīgas
pavadīšanas iespējas, ar neformālās izglītības metodēm veicinot atbalstu jauniešu
iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma
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organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai
izaugsmei.
Kopš 2016.gada 8.decembra, RJIIC atrodas izremontētās telpās – Kurmenes ielā 87,
Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā. Pateicoties pašvaldības iniciatīvai un materiālajam
atbalstam, jaunieši ieguvuši plašu un gaišu pulcēšanās vietu, kurās atrodas spēļu telpa: galda
spēles, novuss, teniss, biljards; konferenču zāle konsultāciju sniegšanai jauniešiem,
jaunatnes organizāciju un jauniešu iniciatīvu grupām - semināru, lekciju, interešu izglītības
pulciņu nodarbību u.c. pasākumu organizēšanu; pieejams arī bezmaksas internets; datori,
kopētājs. Vadītājas kabinets kļuvis par patīkamu pulcēšanās vietu jauniešu domu grupām.
RJIIC otro sezonu turpinās jauno ģitāristu
apmācības, kuru apmaksā paši dalībnieki;
notiek jauno māmiņu pasākumi, ko
organizē novada Sociālais dienests; Rugāju
bibliotēkas organizēta grāmatu VIRJA
tirdzniecība, kas nodrošina plašu grāmatu
klāstu par iespējami viszemākajām cenām,
bez maksas piegādājot grāmatas tur, kur tās
tiek cienītas un augstu vērtētas; filmu
pēcpusdienas; radošās nodarbības pirms un
uz svētkiem; tikšanās ar blakus novadu jauniešiem, šogad notika tikšanās ar studentēm no
Grieķijas; erudīcijas spēles un viktorīnas.
Vasarā, sadarbībā ar biedrību VISION, projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO
VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada
iedzīvotājiem” ietvaros Rugāju novada Lazdukalna pagastā norisinājās bērnu vasaras dienas
nometne novada 20 skolēniem, vecumā no 8 līdz 16 gadiem, 6 dienas - “Green adventure,
jeb zaļais piedzīvojums”.
Skolēnu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā Rugāju novadā, piedalījās 23
skolēni (14 Rugāju pagasta, 9 Lazdukalna pagasta), strādāja atalgotu darbu katras divas
nedēļas šīs vasaras mēnešos /jūnijā-augustā/.
Pieaugot Centra apmeklētībai, aug jauniešu interese par aktivitāšu daudzveidību,
tādejādi tiek meklēti risinājumi piesaistīt valsts līdzekļus. Daudzveidojot aktivitātes,
jauniešiem radīsies lielāka iespēja piedalīties pašiem un iesaistīt īpaši atbalstāmās jaunatnes
grupas, kas noteiktas Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009-2018.g. Tika plānots
piedalīties projektu konkursā par multisensorās telpas izveidi, tā paplašinot bērnu un vecāku
relaksācijas iespējas un modernizējot RJIIC iegūt multisensorisku apkārtni, kas veicina
atmiņas, taustes, redzes, skaņas, smaržas un kustības sajūtas, kā arī intelektuālās darbības.

32

Savu iespēju robežās, Pašvaldība turpina 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, līdzfinansē projektu idejas.
Pašvaldība sedz izdevumus komunālajā saimniecībā, kā arī algo vadītāju, koordinatoru un
apkopējas.
Atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam jaunieši ir personas vecumā no 13 līdz 25
gadiem. STATISTIKA: 2017.gada nogalē Rugāju novadā deklarēti bija 330 jaunieši, no
kopējiem novada iedzīvotājiem /procentuāli 14,57%/. 2017.gadā RJIIC telpas un pasākumus
darba dienās apmeklēja vidēji 45-50 bērni, skolēni un jaunieši, galvenokārt vecumposmā no
11-21 gadiem.

Jauniešu centrā ikviens pagasta jaunietis var īstenot savas idejas, organizējot dažādus
pasākumus, konkursus, akcijas u.c. aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu prasmju apgūšanai
un iespēju sniegšanai gan sev, gan citiem novada iedzīvotājiem, kā arī iegūt jaunus draugus
un kontaktus; atrast domubiedrus un kopā lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
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Centra prioritātes kārtējam gadam:


Jauniešu līdzdalība – galvenā prioritāte ir jauniešu aktīva līdzdalība un mudināt
jauniešus būt par aktīviem pilsoņiem;



Kultūru daudzveidība – cieņa pret kultūru daudzveidību;



Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana – nodrošināt pieejamību visiem jauniešiem, tai skaitā jauniešiem ar ierobežotām iespējām, sociālā riska grupas jauniešiem.

RUGĀJU JAUNIEŠU INICIATĪVU-INTEREŠU CENTRS
SKUJETNIEKOS
Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs ir Rugāju novada pašvaldības struktūrvienība, ar kuras palīdzību tiek veikts darbs ar jaunatni, tai ievērojot pašvaldības lēmumus,
Jaunatnes likumu, citus LR likumdošanas aktus un normatīvus, un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu un bērnu pilnvērtīgai izaugsmei.
Mērķis - ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām,
nodrošinot uz jaunatni orientētu plānotu praktisku pasākumu kopumā organizēšanu, veicināt pašvaldības jauniešu un bērnu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Rugāju JIIC Skujetnieku ciemā aktivitātes 2017.gadā:
1.Radošās darbnīcas jauniešiem un bērniem „Margrietiņas” – 1 x nedēļā:
- kopdarba”Valentīndienas”saldā sirds” veidošana, apsveikumi;
- masku gatavošana un gājiens ”Metenīti, Metenīti...”;
- konkurss „Mana saulīte košākam pavasarim...” un apsveikumi 8.martā;
- mākslas darba – dekora „ Pavasaris mežā” veidošana no dabas materiāliem;
- Lieldienu zaķu veidošana un groziņpēcpusdiena „Viss,kas raibs un apaļš..”;
- praktisko padomu stunda”Māllēpīte”, iepazīstam pavasara pirmos augus,dekoru
veidošana;
- nodarbība Miķeļdienā”Ražas svētku pušķis”( tradīcijas, rituāli, pušķi telpu
dekorēšanai u.c.);
- radošā darbnīca”Idejas no lapām”;
- nodarbības gatavojoties Ziemassvētkiem”Ieskandinām svētku laiku”- 01.12.16.12.
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2.”Labo darbu nedēļa - 2017” veltīta Latvijas simtgadei - 16.10.- 20.10.
3. Radošā nedēļa „Mana gaismiņa Latvijai”( noformējumu gatavošana)-oktobris,
novembris.
4.Fotoizstādes un tematiskās izstādes: 2
- Janas Krilovas fotoizstāde- stāsts”Mans novads Latvijā” – septembris,
oktobris;
- Eglaines pamatskolas bērnu zīmējumu izstāde ”Manai Latvijai – 99”novembris-decembris;
5.Spēļu pēcpusdienas „Katrā dienā atrast prieku”- otrdiena,piektdiena;
6.Labdarības akcijas ”No sirds uz sirdi” - 3;
7.Latvijas simtgadei veltīts ideju konkurss: „100 idejas Rugāju novadam” – visu gadu;
8. Īstenots projekts”Darām paši savam priekam” ar aktīvu jauniešu piedalīšanos rotaļu
laukuma sagatavošanas darbos- septembrī;
9.Piedalīšanās EP deputātes Ineses Vaideres rīkotajā konkursā” 100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”– 18.11.2017.- 18.03.2018.;
10.Informatīvie semināri un diskusijas – 1x mēnesī.
11.Nodarbības ar trenažieriem – pēc interesēm- katru dienu, vakaros.
Citi paveiktie darbi – galda spēļu turnīri,darbs ar datoru,interešu grupu sanāksmes u.c.
aktivitātes, konsultācijas ,individuālas sarunas, konsultācijas un dalība projektos, publikācijas pašvaldības avīzē „Kurmenīte” un Ziemeļlatgales laikrakstā”Vaduguns”, sakopšanas
talkas, nodarbības un spēles brīvā dabā rotaļu laukumā.
Iegādāti pamatlīdzekļi – dators, galds un seši krēsli, plaukts un kumode materiālu
novietošanai.

RUGĀJU SPORTA CENTRS
Rugāju sporta centrs ir Rugāju novada domes dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Sporta centra kompetencē ietilpst arī visa Rugāju novada sporta dzīves organizācija un attīstība. Sporta centra darbības mērķis ir veidot un attīstīt izglītības vidi, organizējot un īstenojot sporta 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 uz indivīdu.
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Sporta centra darbības pamatvirzieni ir:
 bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana;
 interešu izglītības programmu īstenošana;
 dažādu sporta aktivitāšu īstenošana.
Sporta centra darbības pamatuzdevumi:
 nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamatzināšanas un prasmes;
 nodrošināt izglītojamo sporta meistarības pilnveidošanas iespējas;
 koordinēt un organizēt sporta treneru, interešu izglītības skolotāju, sporta
dzīves un sporta klubu vadītāju un tiesnešu tālākizglītību, veikt metodisko
un izglītojošo darbu;
 popularizēt sportu kā veselīga dzīvesveida, lietderīga brīvā laika izmantošanas un atpūtas iespēju;
 veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas;
 veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas
sistēmas izveidi;
 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 Rugāju sporta centra
izglītojamiem;
 nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai,
veselības uzlabošanai, profesionālās ievirzes, spēju un talantu izkopšanai,
pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai.
Izglītības iestādē tiek īstenotas divas izglītības programmas:
Nr.p.k. Izglītības programmas Izglītības
kods
nosaukums
1.
20V 813 00
Vieglatlētika
2.
20V 813 00
Basketbols

programmas Licences Nr.
P-2353
P-2351

Sporta centrs īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu:


1.posms – mācību - treniņu posms (1. –7. mācību gads);
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 2.posms – sporta pilnveidošanas posms (1. – 3. mācību gads).
Izglītības iestādē darbojas arī interešu izglītības grupa svarbumbu celšanā
Rugāju sporta centrā mācību programmu grupās un interešu izglītības grupās kopā mācās
96 audzēkņi. Salīdzinot ar 2016.gadu – par 6 audzēkņiem vairāk:

2017./2018.m.g.

Audzēkņu skaits
2016./2017.m.g.

86

88

90

92

94

96

98

Audzēkņu sadalījums pa grupām ir sekojošs:
Interešu izglītības grupa svarbumbu
celšanā
Profesionālās ievirzes izglītības grupa
basketbolā MT-6
Profesionālās ievirzes izglītības grupa
basketbolā MT-2
Audzēkņu skaits

Profesionālās ievirzes izglītības grupa
basketbolā MT-1
Profesionālās ievirzes izglītības grupa
vieglatlētikā MT-1
Profesionālās ievirzes izglītības grupa
vieglatlētikā SSG
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Tiek nodrošinātas Rugāju sporta centra attīstības plāna 2016. – 2020.gadam
prioritātes. Audzēkņi turpina mācības esošajās mācību treniņu grupās. 2017./2018.mācību
gada sākumā ir nokomplektēta jauna profesionālās ievirzes izglītības sākuma
sagatavošanas grupa vieglatlētikā. Materiālās bāzes uzlabošanai veikts ģērbtuvju, dušas un
tualetes telpu kosmētiskais remonts.
2017.gadā Rugāju sporta centrs organizēja „Lazdukalna kausu hokejā”, „Rugāju
sporta centra kausu basketbolā” U-12, U-13 un U-9 grupām, „Vieglatlētikas sacensības
četrcīņā”, „Strītbola kausu” un „Pludmales volejbola kausu”. Sporta centra stadionā tika
aizvadīts skolotāja „J.Vaskinoviča piemiņas kauss futbolā”. Rugāju sporta centrā
norisinājās „Svarbumbu celšanas Latvijas kausa atklātās izcīņas 2.posms” un „Rugāju
novada atklātais čempionāts svarbumbu celšanā”. Rugāju sporta centrs organizēja
„Ziemassvētku labdarības kausu basketbolā”, kura mērķis bija sagādāt svētku un prieka
sajūtu Rugāju novada Sociālās aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem. Sporta centra
audzēkņi kopā ar vecākiem tika aicināti piedalīties sportiskās aktivitātēs „Vecāku dienā”.
Rugāju sporta centra basketbola grupu audzēkņi (U-9, U-10, U-12, U-14, U-19
grupas) piedalījās Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā, „26. A.Kraukļa
piemiņas turnīrā basketbolā” (U-11 grupai – 4.vieta) un „NBA Junioru līgā”.

Vieglatlētikas grupu audzēkņi piedalījās vieglatlētikas sacensībās Ludzā, Limbažos u.c.
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Interešu izglītības grupas svarbumbu celšanā audzēkne Dita Stivriņa piedalījās dažāda
mēroga sacensībās – Latvijas un Eiropas čempionātos jauniešiem un junioriem izcīnīja
godalgotas vietas. Arī pārējie audzēkņi ar panākumiem piedalījušies dažādās sacensībās.

Sporta centra telpās tika realizēti ESF projekta „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida
un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” pasākumi.
2017.gadā sporta centrā bija 9 amata vienības. Visiem darbinieki ir ieņemamajam
amatam atbilstoša izglītība. Sadalījums pa dzimumiem – 3 sievietes un 6 vīrieši.
Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām:

Virs 55 gadi
No 45 līdz 55 gadi
No 35 līdz 45 gadi

Darbinieku skaits

No 25 līdz 35 gadi
Līdz 25 gadi
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Nākamajā gadā plānots turpināt uzlabot materiāli tehnisko bāzi un fizisko vidi. Rugāju
sporta centrs plāno kļūt par Latvijas Vieglatlētikas savienības biedru.
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5. Atpūta un kultūra
RUGĀJU NOVADA KULTŪRAS NODAĻA UN RUGĀJU
TAUTAS NAMS
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 2017.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, Latvjas valsts simtgades birojs.

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.
• Izstrādāts un koordinēts kultūras norišu kalendārs novadā un pagastā
• Aprēķināts un iesniegts pieteikums Rugāju novada domē, Kultūras nodaļas un Tautas nama darbības finansēšanai
• Organizējām un atbalstījām 8 amatierkolektīvu darbību, iesaistot tos novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicinājām to starptautisko sadarbību(DK «Rugāji» Igaunijā, Rugāju tautas nama jauktais koris Lietuvā)
• Iesaistījušies amatniecības un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā novadā,
• Iesaistījāmies kopējā Ziemeļlatgales iesūtītajā projektā par nemateriālā kultūras
mantojuma tradicionālo psalmu dziedājumu apzināšanā un dokumentēšanā, tika
veikta sava veida ekspedīcija pie mūsu psalmu vadītājām
• Organizējām profesionālās mākslas pieejamību novadā
• Organizējām valsts svētku, tradicionālo svētku, kultūrvēsturisko pasākumu, koncertu, izrāžu , izstāžu, skašu,konkursu un festivālu norisi novadā un pagastā.
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Notikuši 63 dažāda veida pasākumi-tradīciju un tradicionālie pasākumi,atpūtas pasākumi, koncerti, izrādes, sportiskas aktivitātes, filmas, meistardarbnīcas, diskusijas, tikšanās utt.
Organizējām izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās sfērās
Organizējām atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem
Organizējām dažāda veida koncertus ārpus Tautas nama un parka estrādes(Sociālās
aprūpes centrā, religisko draudžu baznīcās, Skujetnieku ciemā u.c.)
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi piedalās notiekošajās skatēs, Latvijas
Nacionālā kultūras centra nozaru piedāvātajos pasākumos- dziesmu un deju svētkos
vairākos novados, koncertē ārpus novada,
Kolektīvu vadītāji apmeklēja kursus un seminārus.Pašvaldība finansiāli atbalsta
kultūras darbinieku, pulciņu vadītāju kursu, semināru un profesionālās pilnveides
pasākumu apmeklējumu.
Kultūras pasākumi ir bijuši vienmēr kā pašvaldības atpazīstamības zīmols
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 5 novada amatiermākslas kolektīviem: Rugāju jauktajam korim, DK “Rugāji”, DK ”Ezerrieksts”, jauniešu deju kolektīvam,
Benislavas etnogrāfiskajam ansamblim
Organizējam novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un kultūras nodaļas
darbinieku sanāksmes un apspriedes par aktuālajiem jautājumiem un darbu organizāciju.
Līdzdarbojamies daudzu skolas pasākumu norisē.
Sagatavoti un iesniegti LEADER programmā trīs projekti, kuri guva atbalstu un
tika realizēti 2017.gadā:
1.”Tautas dziesma un tautu tērps kopā roku rokā 30gadus”.Projekta
realizācijas rezultātā tika sašūti tautu tērpi Benislavas etnogrāfiskajam ansamblim.
2.”Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana”,
Projekta realizācijas rezultātā tika veikta estrādes otrās un trešās kārtas realizācijauzcelta estrāde, no jauna ierīkoti skatītāju soliņi, izveidoti gājēju celiņi un uzbērtas
šķembas auto stāvlaukumam.
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3.”Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukaln a saieta namā”.
Projekta realizācijas rezultātā tika uzstādīts skatuves aprīkojums ar gaismām,
kulisēm un drapērijām, iegādāta gaismu iekārta.
Foto no realizētajiem projektiem un dažiem notikumiem

Rugāju parka brīvdabas estrādes atklāšana
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Lazdukalna saieta nama skatuves aprīkojums

Projekta ietvaros etnogrāfiskajam ansamblim “Benislava” tika sašūti jauni tautu tērpi
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LAZDUKALNA SAIETA NAMA KULTŪRAS DZĪVE
2017.GADĀ
1) 14.01 – Balle kopā ar Māri Leidumu
2) 08.03 – Starptautiskais sieviešu dienas sarīkojums
3) 11.03 – Balle kopā ar grupu «Zaļā gaisma»
4) 16.04 – Lieldienu pasākums un balle ar Aināru
Lipski
5) 29.04 – Deju kopas «Tonuss» sadancis «Zilos
vizbuļos»
6) 13.05 – Bērnu deju kolektīvu sadancis «Lustīgs dziedu, lustīgs deju»
7) 01.05 – 31.05 – Garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifiksiem Rugāju novadā
8) 06.05 – Balle kopā ar grupu «Zaļā gaisma»
9) 20.05 – Etnogrāfiskā ansambļa «Benislava»
30. gadu svinības.

10) 23.06 – Līgo dienas pasākums un balle kopā ar
Juri Ķirsonu
11) 30.06 – Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas
12) 12.08 – Vieskolektīvu no Igaunijas pilsētām
Repinas un Viru koncerts «Daba mūs vieno»
13) 23.09 – Rudens balle kopā ar Zinti Krakopu
14) 14.10 – Balle ar Juri Ķirsonu
15) 28.10 – Dramatiskā kolektīva « Zibšņi »
15.gadu svinības
16) 04.11 – Pašdarbnieku vakars «EiroDivīzija»
17) 25.11 – Balle «Zaļā gaisma»
18) 01.12 – Koncerts «Ziemas dziesmu koncerts»
19) 09.12 – Ziemassvētku darbnīcas un eglītes atklāšana
20) 20.12 – Pasākums Rugāju novada uzņēmējiem «Paldies uzņēmējam!»
21) 25.12 – Ziemassvētku balle, Gregs

Sadarbībā ar Rugāju novada Eglaines pamatskolu notika pasākumi
1) Mātes dienas pasākums
2) Pēdējā skolas diena pirms vasaras brīvdienām
3) Skolas salidojums
4) Ierindas skate

5)
6)
7)
8)

Zinību dienas pasākums
Sešgadnieku izlaidums
18. novembra pasākums
Ziemassvētku eglītes

Lazdukalna pašdarbnieku kolektīvi


Etnogrāfiskais ansamblis “Benislava”

Ansamblis ir piedalījies novada mēroga koncertdarbībā, maija dziedājumi pie krustiem, valsts
mērogā – Dagda, Tilža. Skatē tika iegūta pirmā pakāpe.
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Dramatiskais kolektīvs “Zibšņi”

Dramatiskais kolektīvs ir piedalījies novada mēroga koncertdarbībā, pašu veidotais starpnovadu
amatierteātru salidojums “Cep, cep teātra kūku” , valsts mērogā – Launkalna tautas namā,
Smiltenes novadā, Dricānu tautas namā, Bērzpils vidusskolā, Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas
namā.


Senioru deju kopa “Tonuss”

Deju kopa ir piedalījies novada mēroga koncertdarbībā, valsts mērogā Riebiņos, senioru sadancī.


Garīgās mūzikas ansamblis “Sonāte”

Ansamblis ir piedalījies novada mēroga koncertdarbībā, Latgales mērogā – Baznīcu naktīs,
Krišjāņos, Bērzpilī

4.1. Rugāju novada muzejs
Janvāris – apsveikuma kartiņu izstāde „Toreiz un tagad”
Februāris – Daigas Droiskas rokdarbu izstāde
14. 03. – 7.04. Fonda Sibīrijas bērni ceļojošā izstāde „Sibīrijas bērni”
24. 03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts piemiņas brīdis skvērā pie Piemiņas
akmens.
31. 03. „Satiec savu meistaru Rugājos!” Pasākums organizēts kopā ar sieviešu biedrību
„Ūdensroze” 01. 04. Dalība pasākumā „Satiec savu meistaru!” Baltinavā.
11.04. – 26. 05. Ludzas mākslas skolas bērnu darbu izstāde „Gaiļi”
20. 05. „Muzeju nakts ” pasākums
03. 06. Irēnas Paideres izstādes „Dzimtas rakstu raksti” atklāšana
03. 06. – 07. 08. Izstāde „Dzimtas rakstu raksti”. Veltījums Latvijas 100 – gadei.
14. 06. Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts piemiņas brīdis pie Piemiņas
akmens.
18. 09. – 15. 10. Latgales kultūrvēstures muzeja ceļojošā izstāde „Pāri slieksnim” Veltījums
Latgales kongresa 100 – gadei.
11.11. Lāčplēša dienai veltīts piemiņas pasākums pie atjaunotās piemiņas plāksnes
Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušajiem rugājiešiem.
Marijas Kukurānes atmiņas par Baldoņu ciemu „Boldunīši laiku lokos”. Materiāla
sakārtošana.
Darbs pie Margaritas Stradiņas grāmatas „Mirkļu puteņos”.
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4.2. Bibliotēkas
RUGĀJU BIBLIOTĒKA
Rugāju bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura sniedz
pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un
kultūras pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību. Bibliotēkas misija - paplašināt
bibliotēkas lomu sabiedrībā, sniegt universālus informācijas pakalpojumus, dodot iespēju
pilnveidot sevi mūžizglītībā. Rugāju bibliotēkas mērķis ir censties panākt, lai visas
lietotāju grupas pēc iespējas vairāk apmeklētu bibliotēku un izmantotu pakalpojumus
gan ikdienišķas informācijas iegūšanai, gan izziņu un padomu ieguvei, gan mācību un
studiju procesa sekmēšanai vai individuālās tālākizglītības attīstīšanai, gan jaunāko
informācijas tehnoloģiju apgūšanai un izmantošanai un vēl daudziem citiem mērķiem.
Pārskatot Rugāju bibliotēkas attīstības plānu, var atzīmēt, ka ir izdevies dažādot
sadarbības formas organizējot kopīgus pasākumus ar Jauniešu iniciatīvu centru, Rugāju
vidusskolu, pirmskolas grupu un ar novada bibliotēkām.
Bērnu nodaļā ir palielinājies literatūras klāsts. Lai grāmatām varētu ērti piekļūt ir
iegādāti grāmatu plaukti, bērnu lasītavai nopirktas mēbeles jaunākā skolas vecuma bērnu
stūrīša iekārtošanai.
Iesaistot Rugāju novada iedzīvotājus bibliotēkas aktivitātēs un uzrunājot katru
bibliotēkas apmeklētāju individuāli, ir izdevies palielināt bibliotēkas lietotāju pieaugumu.
Rugāju bibliotēkā uz 2017. gada 31. decembri reģistrēti - 263 lasītāji, 4825
apmeklētāji, izsniegums- 6768 eksemplāri.
2017. gada budžeta plānotie izdevumi sastādīja 23970 Eur. Krājuma finansējums sastādīja
2847 Eur - pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 2141 EUR, ziedojumos un
dāvinājumos saņemtas grāmatas par 706 EUR.
Aizvadītajā gadā bibliotēkā notika 14 tematiski pasākumi un tika uzliktas 27
literatūras izstādes.Izglītojoši pasākumi un literatūras izstādes ir viena no nozīmīgākajām
bibliotēkas darba sastāvdaļām. Gribas atzīmēt dažas no organizētajām aktivitātēm.
Interesanti pasākumi ir tapuši sadarbības rezultātā. Sadarbojoties ar Rugāju vidusskolas
projektu vadītāju Agitu Kukurāni, bibliotēkā gada nogalē bija iespēja apmeklēt Rugāju un
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Lazdukalna skolēnu zīmējumu izstādi “Darbs latviešu tautas dziesmās”. Tautasdziesmas
ilustrēja 1.– 4. klašu audzēkņi.

Par interesantu pasākumu izvērtās sadarbība ar Rugāju vidusskolas ekopulciņu.
Ekoskolu rīcības nedēļā, kuras tēma bija saudzēt vidi, Rugāju vidusskolas ekopulciņa
vadītāja Lolita Krēbse piedāvāja bibliotēkai izveidot izstādi, ar kuras materiāliem nedēļas
ietvaros darbosies ekoskolas dalībnieki. Tika uzlikta izstāde “Zaļā pēda”, kurā bija
pieejami materiāli par atkritumu šķirošanu, dabas materiālu izmantošanu sadzīvē u.c.
tēmas. Atsaucība bija liela. Izstādi apmeklēja ne tikai ekopulciņa dalībnieki, bet arī klašu
kolektīvi.
“Bērnu žūrija” ir viens no darbietilpīgākajiem pasākumiem bibliotēkā. 2016. gada
lasīšanas konkursu noslēdza 26 bērni un vecāki. Aprīlī notika noslēguma pasākums, kurā
rezumējām padarīto darbu, uzteicām čaklākos lasītājus. Bērni saņēma “Bērnu žūrijas”
balviņu magnētiņu un pašvaldības sarūpētās balviņas. Galvenā balva – ekskursija, notika
1. jūnijā. Devāmies uz Raunu iepazīties ar Raunas dabas bagātībām, ievērojamiem
objektiem. Dienas otrajā daļā pabijām Vecpiebalgā. Bērni iepazinās ar “Kaķīša dzirnavu”
autora Kārļa Skalbes muzeju, ciemojās Piebalgas porcelāna rūpnīcā un paši iemēģināja
roku porcelāna kaķīša gatavošanā.
Aizvadītajā gadā starts jaunajam, 2017. gada lasīšanas konkursam tika dots 1.
septembrī.
Plašu vērienu ieguva Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums “Peldošā sala”, kur
uz savu salu bērnus aicināja bibliotekāre Evita. Bērni klausījās lasījumus no Mauri Kunnas
grāmatas “Bagātību sala” un Metjū Berija grāmatas “Pīters un Vendija”. Interesi par šo
pasākumu izrādīja arī laikraksts “Vaduguns”, dodot iespēju ielūkoties pasākuma norisē arī
reģiona iedzīvotājiem.
Rugāju novadā ir daudz bērnu, kuri apmeklē mākslas un mūzikas skolu. Mūzikas
skolas bērni savu sniegumu gada nogalē parāda koncertā, kuru ir iespējams apmeklēt
Rugāju iedzīvotājiem, bet mākslas skolas bērnu sniegums paliek neievērots. Tāpēc
uzrunājām mākslas skolas bērnus savu devumu parādīt bibliotēkā. Martā apmeklētājus
priecēja skaisti bērnu zīmējumi un radošie darbiņi.
Sadarbībā ar Balvu CB grāmatu svētku ietvaros Rugāju tautas namā notika
interesanta tikšanās ar grāmatas “Kritiens uz augšu” autori G. Cīruli.
Novada rokdarbnieces pavasarī savus darbus prezentēja gadskārtējā rokdarbu
izstādē. Aizvadītā gada izstādē piedalījās gan vecākās paaudzes rokdarbnieces, gan jaunās
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paaudzes rokdarbnieces. Jaunās paaudzes rokdarbnieces ienesa jaunās vēsmas rokdarbu
darba tehnikā.

Rugāju bibliotēkai ir mājas lapa, kurā iedzīvotājus informējam par bibliotēkas
aktualitātēm, pasākumiem. Mājas lapai ir tiešsaiste ar novada domes mājas lapu. Līdz ar to
novada iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar bibliotēkas darbu un pasākumu
piedāvājumiem virtuālajā vidē.

TIKAIŅU BIBLIOTĒKA
Tikaiņu bibliotēka ir pašvaldības iestāde un tās darbību nodrošina pašvaldības
piešķirtais finansējums. Plānotais budžets 2017. gadam bija 15592 EUR. Iztērēti 13324
EUR. 2017.gadā bibliotēkas krājuma papildināšanai iztērēti 1289 EUR, no tiem 402 EUR
iztērēti periodisko izdevumu abonēšanai. Apmeklētājiem pieejami 14 nosaukumu preses
izdevumi: Vaduguns; Copes Lietas; Ieva; Ievas Dārzs; Ievas Stāsti; Ievas Virtuve;
Veselība; Ievas Māja; Privātā Dzīve; 100 Labi padomi; Santa; Patiesā Dzīve; Ko Ārsti Tev
Nestāsta; Astes. Par 887 EUR iepirktas bibliotēkas grāmatas. Par pašvaldības līdzekļiem
iegādātas 96 grāmatas un papildus no dažādiem dāvinājumiem iegūti vēl 22 iespieddarbi.
Bibliotēkas pakalpojumi:
-grāmatu un preses izdevumu izsniegšana
-interneta un datoru izmantošana
-informācijas un uzziņu sniegšana
-konsultēšana un apmācība elektronisko resursu izmantošanā
-iespēja izmantot bezmaksas datubāzes Letonika (www.letonika.lv) un Lursoft Laikrakstu
bibliotēka
(http://www.lursoft.lv), kā arī Balvu CB izveidoto kultūrvēstures datu bāzi
http://www.balvurcb.lv.
Bibliotēkas darba rādītāji

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni

2016
80
11
1262
100

2017
78
10
1055
75
48

Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem

5153
1669
3470
95

4032
1234
2792
128

Bibliotēkas krājums
2016

2017

Jaunieguvumi

357

418

Grāmatas (jaunieguvumi):

97

118

t. sk. latviešu daiļliteratūra

23

21

t. sk. bērniem

6

8

Izslēgtie dokumenti

24

177

Krājuma kopskaits:

2590

2831

t.sk.grāmatas

1610

1574

t.sk. periodiskie izdevumi

967

1244

Bibliotēkas pasākumi
Aizvadītajā gadā tika uzliktas 36 literatūras izstādes ievērojamiem cilvēkiem viņu
jubilejas reizēs valsts svētkos, tematiskas izstādes, kas palīdzēja lasītājam labāk iepazīt
grāmatu fondu un žurnālu piedāvājumu. Tika noorganizēti 3 jauno grāmatu apskatiizstādes, Kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem piedalījāmies Lielās talkas aktivitātēs,
sakopām bibliotēkas apkārtni un iestādījām 15 ozoliņus. Novembrī notika psalmu
dziedājumi par mirušajiem.

SKUJETNIEKU BIBLIOTĒKA
Skujetnieku
bibliotēka.1977.gadā
Lazdukalna ciemam,
pagasta 2.bibliotēka.
atrodas arī šobrīd.

bibliotēka dibināta 1953.gada 3.jūlijā kā Lieparu ciema
28.martā Lieparu ciems tika likvidēts un tā teritorija pievienota
no šī laika bibliotēka visos dokumentos uzrādīta kā Lazdukalna
1976.gadā bibliotēka tika pārcelta uz Skujetnieku ciemu, kur tā
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Bibliotēkas misija - radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem
modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan
elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un
popularizētājai.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
2016.
8855
8855

Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums

2016.
9359
9359

2017.
9834
9834

2016.
9359
5437
1702

2017.
9834
5415
1466

Bibliotēkas izdevumi
2015.
8855
5232
1489

Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

Bibliotēkas pamatrādītāji

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

2015
151
43
3261
1115
757

2016
140
44
3519
2193
566

2017
113
33
3079
908
412

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-7%,-19%
+2%,-25%
+8%, +14%
+96%,-58%
-25%, -27%

6362
2914
3093
1610
37

6279
3024
3255
2148
35

5988
2341
3647
1014
35

-1%, -5%
+4%, -5%
+5%, +12%
+33%, -53 %
-5%, 0%

412

398

398

-3%, -0%
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Pasākumi bibliotēkā 2017.gada:





Tematiskais vakars ,,Pie lielā saimes galda’’
Izstādes- Diānas Poševas linogriezumi un Sarmītes Ķirsones-Korlašas gleznas.
Bērnu zīmējumu izstāde-,,Daudzus gadus pirms šīm Lieldienām…uzdevumsatrodi savu zīmējumu!”
,,Nepelnīti aizmirsto grāmatu’’ izstāde.

Plānotais bibliotēkas darbā 2018. 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.

LAZDUKALNA BIBLIOTĒKA
Lazdukalna bibliotēka dibināta 1967. gadā sākotnēji kā Lazdukalna ciema
bibliotēka, 70. gadu beigās, veidojoties centralizētajai bibliotēku sistēmai, bibliotēka tiek
pārdēvēta par Lazdukalna pagasta 1. bibliotēku, 2004. gada 21. janvārī bibliotēka, kā
Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka, reģistrēta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar
numuru BLB0598. 2010. gadā Lazdukalna pagastam pievienojoties Rugāju novadam
bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna bibliotēku un kļūst par vienu no četrām novada
bibliotēkām. Lazdukalna bibliotēka atkārtotas Akreditācijas apliecību Nr.515A saņēmusi
un vietējās nozīmes bibliotēkas statusu ieguvusi 2015. gada 15.septembrī uz pieciem
gadiem.
Bibliotēkas misija - radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem
modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan
elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un
popularizētājai.
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Bibliotēkas pamatrādītāji

2015

2016

2017

Lietotāju skaits

150

183

171

t. sk. bērni

66

81

77

Bibliotēkas apmeklējums

3099

3199

3534

t. sk. bērni

1335

1114

1422

Virtuālais apmeklējums

2374

4084

4067

169

185

Sociālo
tīklu
(skatījumi)

apmeklējums 166

Izsniegums kopā

4870

6624

7196

t. sk. grāmatas

2254

2865

2030

Krājuma rādītāji
2015

2016

2017

Jaunieguvumi kopā

646

661

784

t.sk. grāmatas

206

239

238

t. sk. latviešu daiļliteratūra

47

52

33

t. sk. bērniem

51

62

62

Izslēgtie dokumenti

30

1044

506

Krājuma kopskaits

6516

6133

6411

Grāmatu krājuma apgrozība

0.47

0.67

0.5

Periodisko izdevumu apgrozība

1.52

2.07

2.64

2017. gadā bibliotēkas lietotājiem bija bezmaksas pieeja datubāzēm Letonika
/www.letonika.lv
un
Lursoft
Laikrakstu
bibliotēka
http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html. Lietotāji tika informēti arī par Balvu CB
izveidotās kultūrvēstures datu bāzē http://www.balvurcb.lv/kb/ .pieejamajiem materiāliem.
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Bibliotēkai ir bibliotēkas mājas lapa, kas ir atrodama adresē http://www.bibliotekas.lv/lazdukans, piekļuve šai māsa lapai ir arī caur Rugāju novada mājas lapu adresē
http://www.rugaji.lv , sadaļā pašvaldība - iestādes – Lazdukalna bibliotēka. Šai mājas lapā
var izlasīt aktualitātes bibliotēkā, pieejamos maksas pakalpojumus, novadpētniecības materiālu piedāvājumu, bibliotēkas vēsturi un kontaktinformāciju, iepazīties ar iepriekšēja
gada darba pārskatu. Kā arī norādītas saites uz citām interneta adresēm. Lazdukalna bibliotēkai ir pieeja sociālajā tīklā www.twitter.com. Sekot jaunumiem bibliotēkā var adresē twitter.com/Lazd_biblioteka.
Pārskata periodā bibliotēka sniegusi 128 dažādas sarežģītības uzziņas, sniegusi 99
konsultācijas pie datoriem. Apmēram trešā daļa no uzzinām bija paplašinātas tematikas un
to sagatavošanai bija nepieciešams lielāks laika patēriņš.
Bibliotekāre ikdienā strādā ar dažādām informācijas lietotāju grupām, palīdzot ne
tikai apgūt datorlietošanas pamatiemaņas, bet arī veikt lietotāju vajadzībām dokumentu
sagatavošanu, izdrukas, kopēšanu, skenēšanu, dokumentu nosūtīšanu uz e-pastu,
aviobiļešu rezervēšanu un izdrukas, izdrukas no portāla e-latvenergo, lattelecom, no ibankām, dažādu online veidlapu aizpildīšanu.
Pavasarī bibliotēkā notika LAD konsultantu diena, kad konsultanti palīdzēja
lauksaimniekiem aizpildīt Platību maksājumu iesniegumus. LAD konsultantu dienu
apmeklēja 23 interesenti.
2017. gadā bibliotēkā uzliktas 36 literatūras izstādes un notikuši 8 pasākumi.
Nozīmīgākie no tiem:
-Bērnu, jauniešu žūrijas,2016 noslēguma pasākums bibliotēkā “ Lai uzzied
lasītprieks” kā katru gadu bija visgaidītākais pasākums bibliotēkā, šajā lasīšanas posmā
veiksmīgi finišēja 16 eksperti;
-Bibliotēku nedēļas laikā bibliotēkā darbojās radošā darbnīca “ Grāmatzīme tavai
grāmatai”, kuru vadīja skolotāja Iveta Useniece, radošo darbnīcu apmeklēja un
grāmatzīmes izgatavoja 32 skolēni.
2017. gadā Lazdukalna bibliotēkai apritēja pastāvēšanas piecdesmitā gadskārta,
kura tika atzīmēta Rugāju novada bibliotekāru lokā.
Plānotais bibliotēkas darbā 2018. gadā:


Nodrošināt informācijas brīvu pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam.



Rīkot pasākumus, izstādes un piedalīties mērķprogrammā „Bērnu žūrija”



Veikt bibliotēkas fonda inventarizāciju



Turpināt bibliotēkas grāmatu plauktu atjaunošanu.
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4.3. Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības centrs

Līdz 2009.gada 1.augustam darbojās kā Rugāju pagasta tūrisma informācijas centrs.
Līdz 2016.gadam darbojās kā Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.
Funkcijas un uzdevumi:
- sagatavo, apkopo un izplata informāciju par esošiem tūrisma objektiem un to
piedāvātājiem pakalpojumiem;
- organizē uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, popularizējot uzņēmējdarbības iespējas
un turpmāko attīstības perspektīvu, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu un
nodarbinātību;
- koordinē un organizē sadarbību pašvaldības kopīgo funkciju un uzdevumu realizēšanā.

REALIZĒTIE PROJEKTI, PASĀKUMI
Tūrisms
1. Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū „Balttour 2017” prezentējot novada tūrisma pakalpojumu sniedzējus un jauno Ziemeļlatgales dabas ceļvedi.
2. Rugāju novada pašvaldība iestājusies Latgales reģiona tūrisma asociācijā „
Ezerzeme” noslēgts sadarbības līgums.
3. Veiksmīgi noslēdzies Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekts Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds”
apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” aktivitātē “Latvijas vides un dabas
vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”, kur Rugāju novada dome bija vadošais projekta īstenotājs. Projektā uzstādītie vides instalācijas ir
kļuvuši par papildu tūristu piesaistes objektiem visiem novadiem. Ziemeļlatgales 5
vides instalāciju objekti, kas kā vienots tūrisma objekts tika pieteikts Latgales
reģiona 2017.gada balvai tūrismā nominācijā „ Inovatīvākais tūrisma produkts
2017” , kļuva par šī gada laureātu!
4. Organizēta Ziemeļlatgales, tai skaitā arī Rugāju novada Tūrisma uzņēmēju ikgadējā
tikšanās pirms tūrisma sezonas Balvu novada „Paradīzēs” 21.aprīlī. Piedalījās 2
Rugāju novada saimnieki.
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5. Ziemeļlatgales velomaršruts Latgalē nr.34 „ RYPOJ VASALS” turpina piesaistīt
gan individuālos velotūristus, gan tūristu grupas no Latvijas un ārzemēm.
6. Uzstādīts Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) finansēts lielformāta
tūrisma stends Rugāju centrā ar informāciju par tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
novadā un apskates vietām četrās valodās – latviešu, krievu, angļu un vācu.
7. Uzsākta sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
8. Turpinājās uzsāktā sadarbība ar 6 blakus pašvaldībām, kurām pieguļošas teritorijas
atrodas apkārt Lubāna ezeram. Izdota tūrisma karte „Lubāna ezera noslēpumi
2017”, kurā šogad jau ir 2 Rugāju novada apskates objekti - „ Saipetnieki” un
briežu dārzs „Mežsētas” . Tiek gatavota karte 2018.gadam un fails mājas lapām.
Dukātie materiālai izdoti latviešu, angļu un vācu valodās.
9. Noslēgts līgums ar www.360.com par Rugāju novada virtuālās platformas izveidi
internetā, izveidotas piecas 360 grādu ainas par Rugāju novadu, kuras ir ievietotas
arī www.rugaji.lv
10. Ar 2018.gada 1.janvāri tiek uzsākts jauns Vides aizsardzības fonda finansēts projekts „Iepazīsim, lai nosargātu”, sagatavots sadarbībā ar Kārsavas, Balvu un Baltinavas novadiem un tiek īstenots Ziemeļlatgales teritorijā. Projekts atbalstīts valsts
budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” aktivitātē 3.1. Sabiedrību tieši informējoši/izglītojoši pasākumi, kas saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanā un
uzturēšanā nozīmīgu personu, notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu, kas tiek
īstenoti vismaz trīs teritoriālo vienību (novads vai Republikas nozīmes pilsēta) ietvaros. Kopprojektā Rugāju novada dome ir vadošais partneris un Rugāju novadā
plānots organizēt divus vides izglītības pasākumus un papildināt jau esošo
www.360.com platformu ar 360 grādu ainu no īpaši aizsargājamās teritorijas
„Lubāna mitrājs” un virtuālu ceļojumu pa Ziemeļlatgales īpaši aizsargājamām teritorijām. Projektam piešķirts finansējums EUR 13 512,00.
Uzņēmējdarbība
11. Organizēts Rugāju novada pavasara gadatirgus un tirdziņi februārī, martā un aprīlī

Rugājos.
12. Sadarbībā ar Ziemeļlatgales uzņēmējdarbības un tūrisma centru organizēta
„Ziemeļlatgales uzņēmēju diena Rugājos” 30.jūnijā Lazdukalna Saieta namā ar finanšu ministres Danas Reiznieces Ozolas piedalīšanos.
13. Pirmo reizi Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros Rugāju novadā tika organizētas
Atvērto durvju diena uzņēmumos un lauku saimniecībās, pasākumā piedalījās 6 uzņēmumi.
14. Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uzņēmējiem 11.oktobrī, 8 dalībnieki.
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15. Organizēts gada noslēguma pasākums Rugāju novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem „Paldies uzņēmējam”. Piedalījās 50 uzņēmēji. Uzņēmēji godināti 10
nominācijās.
16. Veikta uzņēmēju aptauja par sadarbības veicināšanu ar pašvaldību. Atsaucoties
aptaujā izteiktajiem priekšlikumiem, pašvaldība uzņēmējdarbības atbalstam
2018.gadā rīkos informatīvus seminārus ar valsts institūciju pārstāvju piedalīšanos,
pieredzes apmaiņas braucienu uzņēmējiem un godinās labākos uzņēmējus gada
noslēguma ballē 2018.gada 1.decembrī.
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6. Sociālais dienests
Sociālā dienesta uzdevumi:
 veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 sniegt sociālos pakalpojumus dažādām mērķgrupām;
 novērtēt klientu vajadzības un resursus;
 noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
 sniegt sociālo palīdzību;
 novērtēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 izstrādāt priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
 informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
2017.gadā Sociālajā dienestā bija 430 aktīvas klienta lietas. Sociālie darbinieki ir
veikuši 126 apsekošanas dzīvesvietās.
9 personām ar funkcionāliem traucējumiem ir nosūtīti nepieciešamie dokumenti par
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību.
4 klientiem aizpildītas „Personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketas”,
par atbalsta personas nepieciešamību.
Sociālā palīdzība
2017.gadā izskatīti 1145 iesniegumi.
2017.gadā Rugāju novadā 444 personām izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības
pabalsts.
304 personām vismaz trīs mēnešus ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss.
15 personām vismaz vienu reizi izmaksāts GMI (Garantētais minimālais ienākums)
pabalsts.
173 personām vismaz vienu reizi izmaksāts dzīvokļa pabalsts.
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Sociālā darbinieka individuālās konsultācijas
Rugāju novada iedzīvotāji var saņemt sociālā darbinieka konsultācijas, lai kopā
meklētu risinājumus savām sociālajām problēmām.
Ģimenēm, kurās aug nepilngadīgi bērni, tika nodrošināta iespēja saņemt sociālās
darbinieces darbam ar ģimenēm un bērniem konsultācijas.
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Jauno vecāku atbalsta grupa
2014.gada novembrī Sociālais dienests uzsāka organizēt atbalsta grupas jaunajiem
vecākiem kopā ar mazulīšiem līdz bērns sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.
2017.gadā aizvadītas 7 nodarbības. Uz katru nodarbību tika aicināti speciālisti, kuri varētu
sniegt atbildes uz vecākus interesējošiem jautājumiem. Vecāki atzīst, ka šādas tikšanās ir
lieliska iespēja dalīties savā pieredzē, satikties ar citiem vecākiem un uzzināt ko jaunu.
Dalība grupas nodarbībās ir bezmaksas.
Asistenta pakalpojums pašvaldībā
2017. gadā Rugāju novadā 8 personām ar I vai II invaliditātes grupu tika nodrošināts
asistenta pakalpojums. Asistenta uzdevums ir palīdzēt personai ar invaliditāti pārvietoties
ārpus mājokļa – nokļūt pie ārsta, uz mācību iestādi, apmeklēt dažādus pasākumus, u.c. Šis
pakalpojums tiek piešķirts pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas lēmumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.
Nodrošinām humānās palīdzības apmaiņu, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta uzdevumā
izdalām pārtikas un higiēnas preču pakas vistrūcīgākajiem novada iedzīvotājiem.
Starpprofesionālā sadarbība un profesionālā pilnveide
2017.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.
Visi Sociālā dienesta speciālisti saņēmuši supervīziju, kā tas noteikts 2017.gada 13.
jūnija MK noteikumos Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” Eiropas sociālā
fonda
līdzfinansētā
projekta
„Profesionāla
sociālā
darba
attīstība
pašvaldībās”Nr.9.2.1.1/15/I/001 ietvaros.
Iedzīvotāju informēšana
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.

Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību – kopā

Visi
pašvaldības

Rādītājs
izlietotie līdzekļi - kopā
no tiem naudā

Kods
301
3011

Mērvienība
euro
euro

Vērtība
47109,21
47109,21
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sociālās
palīdzības
pabalsti kopā

natūrā

3012

ģimenes

3052

3053

personu
skaits

302

personas ģimenēs - kopā

303
vīrieši

30311

sievietes

30312

pilngadīgas vīrieši
personas
sievietes

30321

bērni
no tām

bērni

no tām

euro
ģimeņu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits

t.sk.bērni ar invaliditāti
pilngadīgas darbspējīgas
personas
strādājošas
personas
nestrādājošas
no tām
personas
personas bērna
kopšanas
atvaļinājumā
t.sk.personas, kuras veic
algotos pagaidu sabiedriskos
darbus
pilngadīgas personas ar
invaliditāti
pensijas vecuma personas

30322
304
3041
305
3051

306
307
308

personu
skaits
personu
skaits
personu
skaits

0
293
756
116
119
232
289
235
12
308
26
280

2

16
52
161
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7. Rugāju novada valsts un
pašvaldību vienotie
klientu apkalpošanas centri
Rugāju novada dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, turpmāk – VARAM, piešķirto valsts budžeta dotāciju 2017. gadam Valsts un
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai, turpmāk – VPVKAC. Klientu
centri tika izveidoti 2015. gadā Rugājos un Benislavā. Kopējais valsts budžeta dotācijas
finansējums par centru uzturēšanu katru gadu ir EUR 6 900,00. Arī 2018. gadā ministrija
plāno piešķirt tādu pašu finansējumu.
Rugāju novada VPVKAC sniegti 488 pakalpojumi (no 2015. gada oktobra līdz
2017. gada decembrim), kas uz 2 3345 iedzīvotāju skaita (pēc PMLP iedzīvotāju reģistra
datiem) ir pietiekoši mazajam novadam. Rugāju novada VPVKAC sniegti vidēji 12,0
pakalpojumi mēnesī, neskaitot sniegto konsultāciju skaitu (15,0-22,0 konsultācijas mēnesī,
atkarībā no mēneša).
Rugāju novada VPVKAC stiprā puse ir konsultāciju sniegšana (70% no sniegtajām
konsultācijām), Benislavā (82%). Rugājos, savukārt, biežāk sniegti VID pakalpojumi
(44%), arī Latvija.lv konsultācijas (10%).
VPVKAC sniegto pakalpojumu īpatsvars pa pakalpojumu grupām
Kopā novadu nozīmes VPVKAC, n=65096

Rugāju novads, n = 488

70%
5%

Benislava, Lazdukalna pagasts, n = 373 3%
Rugāji, Rugāju pagasts, n = 115

22%

VSAA, kopā

7% 2%

70%

15%
13%

21%

3%

82%
44%

VID, kopā

1%
33%

konsultācijas

10%

konsultācijas latvija.lv

Lielākā daļa VID pakalpojumu bijušas VID konsultācijas, bet citu valsts iestāžu
konsultāciju vidū lielākā daļa (82%) bijušas LAD konsultācijas, kas ir 57% no visiem
novadā sniegtajiem pakalpojumiem.
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VPVKAC sniegto pakalpojumu īpatsvars pa pakalpojumu grupām valsts iestādēs
Visi novadu nozīmes VPVKAC, n=13630

34%

Rugāju novads, n=107 4% 2% 11%
VID, gada ienākumu deklarāciju pieņemšana
VID, pieteikšanās EDS lietošanai
Visi novadu nozīmes VPVKAC, n=4721
Rugāju novads, n=342
Konsultācijas, LAD
Konsultācijas, NVA/UR/VDI/VZD/VARAM

3%

8%

6%

3%

80%

VID, elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa

VID, IIN atvieglojumi
VID konsultācijas
26%

49%

17%

9%

8%

82%

Konsultācijas, PMLP
Konsultācijas, citas neidentificētas

40%
1%

14%

Konsultācijas, LDC

Rugāju novada VPVKAC ir 2. vietā valstī pēc sniegto LAD konsultāciju kopskaita
(279 no 1221), 3. vietā valstī pēc sniegto LDC konsultāciju kopskaita (47 no 448). Rugāju
novada VPVKAC ir 2. vietā valstī pēc LAD konsultāciju īpatsvara (82%) valsts iestāžu
konsultāciju (bez VSAA un VID) vidū starp visiem VPVKAC.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Rugāju novada VPVKAC sniegto pakalpojumu skaits
un pakalpojumi veidu dažādība liecina par veiksmīgu virzību gan noteiktu valsts iestāžu
pakalpojumu, gan e-pakalpojumu konsultāciju izmantošanā. Ilgtermiņā raugoties, valsts
iestāžu, kuru pakalpojumi sniegti visbiežāk – LAD, VID, ikgadējā tendence noved pie
neliela sniegto pakalpojumu skaita gada otrajā pusgadā, bet strauja pieauguma februāra –
jūnija mēnešos.
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5. Komunikācija ar sabiedrību
Novadu veido dome, kopā ar iedzīvotājiem, iestādēm, institūcijām, uzņēmumiem
un struktūrām. Dome komunicē ar iedzīvotājiem, lai informētu un tikta informēta arī no
iedzīvotāju puses par visām jomām un aktuālajiem jautājumiem, jo savstarpējā saziņa un
tajā radušās attiecības veido pašvaldību. Iedzīvotāji ir tā cilvēku grupa, kam ir svarīgi būt
informētiem par aktualitātēm un notikumiem, kas notiek pārvaldē, un iespējām, kas tiek
piedāvātas cilvēku dzīves kvalitātes celšanai.
Lai sabiedrība regulāri tiktu informēta par novitātēm un dažādām izmaiņām
pasākumos, pārvaldē un tās sniegtajos pakalpojumos, liela nozīme ir efektīvai savstarpējai
komunikācijai. Jo vairāk pārvalde ir ieinteresēta un aktīvi rīkojas savstarpējās
komunikācijas uzlabošanai, jo lielāka iespējamība pastāv sabiedrības kopējai
apmierinātībai ar pārvaldi.
2014. gadā novada domē darbu uzsāka sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras viens
no galvenajiem uzdevumiem ir iedzīvotāju un domes savstarpējās informācijas aprites
nodrošināšana. Lai veicinātu iedzīvotāju informētību un saiknes pašvaldība – iedzīvotāji –
pašvaldība veidošanos, turpinās izveidotās domes mājas lapas http://www.rugaji.lv
darbība. Viens no lielākajiem mājas lapas ieguvumiem ir informācijas aprites operativitāte,
jo aktuālās ziņas var tikt izplatītas īsā laikā, plašam cilvēku lokam. Mājas lapā regulāri tiek
ievietota jaunākā informācija par aktualitātēm lauksaimniecībā, uzņēmējdarbībā un citās
jomās; kultūras afišas un pasākumu foto, sporta pasākumu afišas, atskati uz notikušajām
aktivitātēm. Arī novada skolas regulāri informē iedzīvotājus par notiekošajām aktualitātēm
skolu dzīvē. Novada domes mājaslapā tiek ievietota arī informācija par konkursiem uz
vakantajiem amatiem. Ik mēnesi iznāk novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Kurmenīte” jaunākais numurs, kurā tiek publicētas domes ziņas, informācija par
pieņemtajiem lēmumiem domes sēdēs un citas aktualitātes. Novada 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
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atklātas. Lai regulāri informētu apkārtējos novadus, Latgali un Latviju kopumā, par
notiekošo novadā, 2014. gadā pašvaldība noslēdza līgumu ar Latgales Reģionālo televīziju
par ikmēneša sižetu veidošanu Rugāju novadā. Sižeti apskatāmi televīzijas mājaslapā
www.lrtv.lv. 2016. gadā novada mājaslapā izveidota video sadaļa, kur ikviens interesents
var aplūkot ar novadu saistītos video sižetus.
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6. Pasākumi pašvaldības vadības
pilnveidošanai
Rugāju novada pašvaldības kolektīva iekšējā komunikācijā informācija pārvietojas
no līmeņa uz līmeni. Informācija tiek nodota gan lejupejošā virzienā – no augstāka līmeņa
uz zemāku (rīkojumi, norādījumi, uzdevumi), gan arī augšupejošā. Tāpat notiek arī
komunikācija horizontālā virzienā – starp nodaļām, kas ievērojami uzlabo uzdoto darbu
kvalitāti, precizitāti, kā arī izpildes ātrumu. Vadība ievēro līdzdalības komunikācijas
modeli. Lai darbinieki un iedzīvotāji būtu apmierināti ar savu pārvaldi un būtu ieinteresēti
sava novada attīstībā, tiem ir jābūt drošiem, ka pārvalde viņus informē par visiem
jaunumiem un notikumiem, kas notiek pašvaldībā. Tāpat ir svarīgs šo ziņu patiesums.
Līdzdalība veicina kopības sajūtas rašanos. Savukārt kopības izjūta stimulē sabiedrības, kā
viena veseluma pastāvēšanu. Tiklīdz kolektīvs, sabiedrība kopumā, spēj sevi apjaust kā
vienotu cilvēku grupu, tā spēj arī efektīvāk rast risinājumus un pārvarēt šķēršļus. Tā skaidri
apzinās, ko vēlas un kādi pasākumi jāveic, šo vēlmju īstenošanai Iknedēļu pašvaldības
iestāžu darbinieki un administrācija tiekas sanāksmē, lai kopīgi pārrunātu paveiktos darbus,
dalītos ar turpmākajiem plāniem un iecerēm, kā arī, lai rastu risinājumus uz
problēmjautājumiem. Domes vadība rīko izbraukumus pie novada cilvēkiem, lai arī tiem
iedzīvotājiem, kam ir veselības problēmas, vai problēmas ar transportu, būtu iespēja tikties
ar novada vadību – pārrunāt interesējošos jautājumus.
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8. Novada domes lēmums par
Rugāju novada pašvaldības
2017. gada pārskatu
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