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VADĪBAS ZIŅOJUMS
Cienījamie Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 

           Šis pārskats atspoguļo 2019. gadā paveikto darbu dažādās pašvaldības darbības jomās. Pārskatā ir apkopota un 
sniegta informācija par Rugāju novada pašvaldībai uzticēto funkciju izpildi finanšu resursu pārvaldībā, infrastruktūras 
attīstībā, informācija par īstenotajiem un plānotajiem investīciju projektiem, sociālās palīdzības nodrošināšanu un 
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats ir sagatavots kā informatīvs 
materiāls ikvienam Rugāju novada iedzīvotājam, kā arī citiem interesentiem. 
            Apkopojot Rugāju novada iestāžu un struktūrvienību darbības rezultātus, tiek apskatītas tādas sadaļas kā - 2019. 
gadā paveiktie darbi un svarīgākie notikumi, uzskaitīti iegādātie pamatlīdzekļi, veiktie remontdarbi, kā arī pasākumi, 
kuri īstenoti iestādes darbības kvalitātes rādītāju uzlabošanai. 2019. gadā Rugāju novada pašvaldība tika noteikusi 
investīciju prioritātes vairāku jomu un objektu sakārtošanai un attīstīšanai.  2019. gadā uzsākta Rugāju novada attīstības 
programmas 2020.- 2026. gadam izstrāde.
         2019. gadā  izglītība  bija pašvaldības  budžeta prioritāte. Turpinājās  iepriekšējā  gadā uzsāktais projekts par 
izglītojamo atbalstu novada skolās ar karjeras konsultantu. Izglītības iestādes iesaistījušās kompetenču projektā, kas 
balstītas uz mūsdienīgu metožu pielietojumu mācību procesa gaitā. Abas skolas, sadarbībā ar pašvaldību, iesaistījušās 
projektā „Pumpurs”. 2019. gadā tika uzsākta sagatavošanās Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines 
pamatskolas akreditācijai, kas paredzēta 2020. gadā.
          Kā viens no nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem 2019. gadā, uzskaitāms gājēju ietves un ielu apgaismojuma 
izbūve Rugāju ciemā, Kurmenes ielā (par pašvaldības līdzekļiem). 
         Attīstot un uzturot pašvaldības ceļu tīklu, turpinājās pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana. Asfaltbetons 
tika uzklāts Vītolu ielai Skujetniekos, ceļa posmam Rugāji –Tikaiņi (0.950 km), kā arī Rugāju novada vidusskolas 
iebrauktuvei.
         Saimnieciskā   nodaļa  turpināja  veikt  ūdensvada  atjaunošanas remontdarbus  Rugāju ciemā un Tikaiņos, lai 
nodrošinātu ūdenssaimniecības sistēmas attīstības un tās pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un modernizāciju. Finanšu 
līdzekļi tika ieguldīti arī novada kapsētu uzturēšanā un labiekārtošanā, pērkot arborētistu pakalpojumu, bīstamo koku 
izzāģēšanai. 
        Nodrošinot   sociālo  palīdzību  un sociālos pakalpojumus, kā arī veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanu un 
pieejamību, Rugāju novada pašvaldība turpina projekta realizāciju, kura gaitā notiek veselību veicinoši pasākumi dažāda 
vecuma iedzīvotāju mērķa grupām. Pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu par deinstutionalizācijas projekta realizāciju 
novadā, kura mērķa grupa ir bērni un pieaugušie ar īpašām vajadzībām. Tika apzināti šie cilvēki, sastādīti individuāli 
darbības plāni, kas iekļauts kā pamatnoteikums, lai sāktos projekts. 2019. gadā noslēdzās iepirkums un 2020. gadā 
uzsāksies projekta “Ēkas pārbūve par dienas centru” realizācija. Aizvadītajā gadā uzsākta „Aprūpe mājās” pakalpojuma 
ieviešana pašvaldības teritorijā. Sakarā ar to, ka Lazdukalna feldšeru – veselības punkta feldšere ir devusies pensijā un 
iestāde atradās īrētās telpās, dome 2019. gadā pieņēma lēmumu par tā slēgšanu.
          Plānojot līdzekļu plūsmu, pakāpeniski tika turpināts sakārtot nekustamos īpašumus, nostiprinot tos zemesgrāmatā. 
Ievērojama interese arī 2019. gadā bijusi no bijušo zemju lietotāju puses, lai atsavināšanas rezultātā iegūtu no pašvaldības 
īpašumus savā īpašumā.
        Savukārt, lai sekmētu tūrisma attīstību, sagatavots un iesniegts projekts „Viedā sola uzstādīšana Rugāju viedajā 
ciemā”, kas būs aprīkots ar mūsdienīgām un modernām tehnoloģijām - WiFi, telefona un velosipēda lādēšanas opcijām. 
         Attīstot uzņēmējdarbības attīstību starpvalstu līmenī, pārrobežu programmā Latvija – Krievija  uzsākta projekta „No 
hobija uz biznesu” realizācija, kura rezultātā, 2019. gada nogalē, tika uzsākta, domes ēkā esošās, lielās zāles pārbūve, ar 
mērķi radīt apmācību un semināru vietu uzņēmējiem.
          2019. gada 14. jūlijā tika atklāta Rugāju Romas katoļu baznīca, arī pašvaldība sniedza palīdzību jaunās baznīcas 
atklāšanā. Tāpat, 2019. gadā tika realizēts LEADER projekts „Zvaigžņu ceļā”, rezultātā, Rugāju jauktajam korim, 
iegūstot jaunus skatuves tērpus. 
          Atbalstot ar pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektu,  Augustovas Sv. Elizabetes Romas katoļu baznīcai 
tika rekonstruēts zvanu tornis.

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

          2019.gada nogalē Rugāju novadā deklarēti 2152 iedzīvotāji. Rugāju pagastā - 1317 iedzīvotāji, savukārt, Lazdukalna 
pagastā 835 iedzīvotāji. Rugāju novadā ir trīs ciemi, un tajos deklarēti: Benislavā - 143 iedzīvotāji, Skujetniekos - 129 
personas, Rugājos - 517 iedzīvotāji. Novadā deklarējušies 1070 vīrieši un 1082 sievietes. 
    Pēc tautības Rugāju novadā deklarētos iedzīvotājus var iedalīt: 1978 latvieši  (91% no visiem deklarētajiem 
iedzīvotājiem), 131 krievu tautības iedzīvotāji. 43 personas ir citu tautību pārstāvji. 
        Rugāju novadā deklarētie iedzīvotāji pēc vecuma: 325 personas vecumā līdz 18 gadiem, 610 personas virs 60 gadu 
vecuma, 1217 personas darbspējas vecumā. Jāatzīmē, ka novadā ir 106 personas, kuru vecums ir virs 80 gadiem.
        Pēc ģimenes stāvokļa: Rugāju novadā deklarētas 704 personas, kuras ir laulībā, 222 šķīrušās personas, 214 atraitņi, 
un 1012 personas, tajā skaitā nepilngadīgas personas, kuras ir neprecējušās. 
       Saņemtas 48 dzīvesvietas deklarācijas nodaļā  klātienē, 43 elektroniski pieteikumi caur www.latvija.lv, izsniegtas 
13 izziņas par deklarēto dzīvesvietu. 
         2019. gadā Rugāju novadā reģistrēti 14 jaundzimušie – 7 meitenes un 7 zēni. Kā savu deklarēto dzīvesvietu Rugāju 
pagastu norādījuši 11 jaundzimušie, Lazdukalna pagastu – 3 jaundzimušie. 3 bērni dzimuši laulībā, 10 bērniem atzīta 
paternitāte, vienam bērnam nav norādītas ziņas par tēvu. Visi jaundzimušie pēc tautības ir latvieši, Latvijas pilsoņi. 
        Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā reģistrētas 2 laulības.  
        Rugāju novadā deklarēto sieviešu vidējais miršanas vecums ir 80 gadi, vīriešiem – 65 gadi. 
         Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļa turpina sadarbību ar SIA “West Solutions”, jaundzimušajiem dāvinot Mazuļa 
dienasgrāmatu.  

2019.gadā Rugāju novadā reģistrēti 44 mirušie – 21 sieviete, 23 vīrieši. 

No 41-50 no 51-60 no 61-70 no 71-80 no 81-90 no 91-100
vīrieši 2 5 4 9 3
sievietes 2 2 8 6 3

1. PAMATINFORMĀCIJA

1.1. IEDZĪVOTĀJI
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1.2. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA

Iedzīvotāju vēlēti, 2019. gadā deputātu pienākumus 
veica: 

• Sandra Kapteine (Vienoti novadam);
• Andris Leons (Vienoti novadam);
• Agris Kalnējs (Vienoti novadam);
• Eduards Stalidzāns (Vienoti novadam). Eduarda 

Stalidzāna pilnvaras izbeigtas no 22.03.2019., Jāņa 
Ikstena pilnvaras sākas no 28.03.2019. 

• Sarmīte Pērkone (Vienoti novadam);
• Lauris Krēmers (Rugāju novadam būt!); Laura 

Krēmera pilnvaras izbeigtas no 17.10.2019., Kaspara 
Duļevska pilnvaras sākas no 22.10.2019. 

• Iveta Arelkeviča (Rugāju novadam būt!);
• Maruta Paidere (Mūsmājas);
• Kārlis Brūvers (Par godīgu Rugāju novadu!). 

Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu 
speciālistu sagatavotos lēmumprojektus, Rugāju 

novada domē 2019.  gadā darbojās pastāvīgās 
komitejas:

Saimniecisko jautājumu komiteja: 
Andris Leons (komitejas priekšsēdētājs), Kārlis Brūvers, 
Agris Kalnējs, Lauris Krēmers (sākot ar 21.11.2019. 
komitejas sastāvā Kaspars Duļevskis).

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: 
Sarmīte Pērkone (komitejas priekšsēdētāja), Iveta 
Arelkeviča, Maruta Paidere, Eduards Stalidzāns (sākot ar 
18.04.2019. komitejas sastāvā Jānis Ikstens).

Finanšu  komiteja: 
Sandra Kapteine (komitejas priekšsēdētāja), Kārlis 
Brūvers, Agris Kalnējs, Iveta Arelkeviča,  Andris Leons, 
Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns 
(sākot ar 18.04.2019. komitejas sastāvā Jānis Ikstens), 
Lauris Krēmers (sākot ar 21.11.2019. komitejas sastāvā 
Kaspars Duļevskis).

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2019. GADU 

PAŠVALDĪBAS 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;
• Dabas un kultūrvides, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atpūtas un sporta iespēju pilnveidošana.

VIENI NO RUGĀJU NOVADA DARBĪBAS MĒRĶIEM:

• 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.

Pašvaldībā īstenotās ilgtermiņa finanšu vadības un budžeta politikas rezultātā, palielināta finanšu sistēmas caurskatāmība, 
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 apkalpošanu. 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.

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.
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ATSEVIŠĶU PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU PILDĪŠANAI 
DOME NO DEPUTĀTIEM  UN PAŠVALDĪBAS 
IEDZĪVOTĀJIEM IR IZVEIDOJUSI KOMISIJAS:

• Administratīvā komisija;
• Privatizācijas komisija;
• Iepirkumu komisija;
• Izsoļu komisija;
• Vēlēšanu komisija;
• Pašvaldības mantas novērtēšanas komisija;

• Rugāju novada pašvaldības Jauniešu lietu konsultatīvā 
komisija;

• Sadarbības Civilās aizsardzības komisija;
• Interešu  izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotāciju sadales komisija;
• Rugāju novada pedagoģiski medicīniskā komisija;
• Ētikas komisija;
• Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisija;
• Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības 

komisija.

1.3. IESTĀDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS

Rugāju novada dome nodrošina pieņemto lēmumu 
izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu, un tā sastāv no:

• Vispārējās un juridiskās nodaļas;
• Finanšu nodaļas;
• Attīstības un plānošanas nodaļas;
• Saimnieciskās nodaļas.

Domes pieņemto lēmumu izpildei, kā arī tās 
darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 
nodrošināšanai pašvaldības dome ir izveidojusi šādas 
iestādes un struktūrvienības:

• Rugāju novada dome;
• Izglītības pārvalde;
• Dzimtsarakstu nodaļa;
• Kultūras nodaļa;
• Rugāju novada vidusskola;
• Rugāju novada Eglaines pamatskola;
• Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrs;

• Rugāju sporta centrs;
• Rugāju bibliotēka;
• Tikaiņu bibliotēka;
• Lazdukalna bibliotēka;
• Skujetnieku bibliotēka;
• Bāriņtiesa;
• Sociālais dienests;
• Pašvaldības policija;
• Būvvalde;
• Lazdukalna feldšeru veselības punkts (darbojās līdz 

15.05.2019.);
• Skujetnieku feldšeru veselības punkts;
• Zobārstniecības kabinets;
• Sociālās aprūpes centrs “Rugāji”;
• Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības 

centrs;
• Rugāju novada muzejs;
• Rugāju novada tautas nams;
• Lazdukalna  saieta nams;
• Rugāju novada valsts un pašvaldību vienotie klientu 
       apkalpošanas centri Rugājos un Benislavā

1.4. PERSONĀLS

         2019. gadā Rugāju novada pašvaldības iestādēs tika 
nodarbinātas vidēji 238,25 likmes.
       Darba tiesiskās attiecības 2019. gadā pavisam tika 
nodibinātas ar 74 personām (neieskaitot izglītības 
iestādes). No tām ar 66 personām darba tiesiskās attiecības 
tika nodibinātas uz noteiktu laiku (tajā skaitā 24 personas, 
kas tika nodarbinātas skolēnu nodarbinātības pasākuma 
2019. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā ietvaros). 
           Savukārt  ar  8  personām  darba  tiesiskās attiecības 

tika nodibinātas uz nenoteiktu laiku, kas, galvenokārt, 
saistīts ar vakanču veidošanos, izbeidzoties iepriekšējām 
darba tiesiskajām attiecībām. 
          Darba tiesiskās attiecības gada laikā izbeigtas ar 
72 personām, tajā skaitā 64 personām beidzās darba 
līguma uz noteiktu laiku termiņš (personas, kas aizvietoja 
pastāvīgos darbiniekus atvaļinājuma un darbnespējas 
laikā), 8 personām savstarpēji vienojoties.



FINANŠU RESURSI
• 2019. GADA BUDŽETA IZPILDE
• SAISTĪBU UN GARANTIJU APJOMS
• PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA
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2019. GADA BUDŽETA IZPILDE

Pamatbudžeta ieņēmumu
veidi

2016.
gads

2017.
gads

2018.
gads

2019.
gads

2019./2018.gads 2020.gada

EUR % plāns
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 604 764 705 862 745 742 803 859 58 117 7,79 720 607
Īpašuma nodokļi 159 483 195 662 181 318 200 292 18 974 10,46  173 830
Valsts nodevas 2 351 1 641 1 616 1 372 -244 -15,10     1 700
Pašvaldības nodevas 454 155 195 363 168 86.15       170
Naudas sodi un sankcijas 60 75 117 87 -30 -25,64        150
Nenodokļu ieņēmumi 898 539 691 20 411 19 720 2853,84          0 
Ieņēmumu no pašvaldības 
īpašuma atsavināšanas

21 580 76 409 47 144 301 252 254 108 539,00 144 000

Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi

146 896 143 671 175 085 186 084 10 999 6,28 247 471

Valsts budžeta transferti 1 384 393 1 649 235 1 575 403 2 179 080 603 677 38,32 2 353 918
Pašvaldības budžeta transferti 35 821 36 472 59 490 88 474 28 984 48,72   89 000
Naudas līdzekļu atlikums uz 
gada sākumu

33 386 116 431 47 355 63 188 15 833 33,43   189 893

Saņemtie aizņēmumi 151 312 138 033 1 102 896 15 110 -1087 786 -98.63 0 
Kopējie budžeta līdzekli 2 541 398 3 064 185 3 937 052 3 859 572 -77 480 -1,97 3 920 739

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

Rugāju novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets EUR 3 859 572, kur ieņēmumi EUR 3 781 274, aizņēmumi no 
Valsts kases EUR 15 110 un atlikums gada sākumā EUR 63 188. 2019.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis palielinājies 
par 7,79%  no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Palielinājies īpašuma nodoklis par 10,46 % . Kopējie budžeta ieņēmumi 
samazinājušies par 1.97%.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā redzams, ka no kopējā budžeta valsts budžeta transferti 58%, iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 21%, īpašuma nodokļi 5%, maksas pakalpojumi 5%,ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas 8% un 
pārējie ieņēmumi 3%.
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Pamatbudžeta 
izdevumu veidi

2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2019./2018.gads 2020.gada
EUR % plāns

Vispārējie valdības 
dienesti

238 402 261 301 272 227 281 717 9 490 3,49 302 542

Sabiedriskā kārtība un 
drošība

21 156 21 939 23 019 23 089 70 0,30 24 043

Ekonomiskā darbība 70 286 246 855 1 284 640 306 745 -977 895 -76,12 930 272
Vides aizsardzība 11 583 61 242 25 701 11 834 -13 867 -53,96 21 465
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

232 607 319 784 280 368 312 382 32 014 11,42 500 733

Veselība 21 645 30 155 30 694 32 601 1 907 6,21 46 372
Atpūta, kultūra, reliģija 189 655 282 618 180 820 172 393 -8 427 -4,66 194 214
Izglītība 1 318 370 1 234 301 1 259 367 1 430 071 170 704 13,55  1 216 653
Sociālā aizsardzība 279 139 299 101 332 216 373 008 40 792 12,28 472 880
Aizņēmumu atmaksa 97 417 204 242 184 811 727 726 542 915 293,77 209 746
Kopējie budžeta 
izdevumi

2 480 260 2 961 538 3 873 863 3 671 566 -202 297 -5,22 3 918 920

Pamatbudžeta izdevumi 2019.gadā EUR 3 671 566. Kopējie izdevumi 2019.gadā samazinājušies par 5,22%. 
Palielinājušies izdevumi vispārējiem valdības dienestiem par 3.49%, sabiedriskajai kārtībai un drošībai par 0,30%, 
ekonomiskajai darbībai samazinājušies par 76,12%, vides aizsardzībai samazinājušies par 53,96%, teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai palielinājušies par 11,42%, veselībai palielinājušies par 6,21%, atpūtai, kultūrai, reliģijai 
samazinājušies par 4,66%, izglītībai palielinājušies par 13,55%, sociālajai aizsardzībai palielinājušies par 12,28%. 
Aizņēmuma atmaksa palielinājusies 293,77%.

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

2019.gadā piešķirtais finansējums izlietots sekojoši: izglītībai 37 %, vispārējiem valdības dienestiem 7 %, sabiedriskajai 
kārtībai 1 %, ekonomiskajai kārtībai 13 %, vides aizsardzībai mazāk par vienu procentu mājokļu apsaimniekošanai 8%, 
veselībai 1%, kultūrai 4%, sociālajai aizsardzībai 10%, aizņēmumu atmaksai 19%.
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                                     Rādītāji Izpilde 2019.gadā (euro)
Ieņēmumi

Autoceļu fonds 139 966
Dabas resursu nodoklis 2 799
Kopā pārskata gadā 142 765

Izdevumi
Autoceļu fonds 185 860
Dabas resursu nodoklis 2 904
Saņemto aizņēmumu atmaksa 23 796
Kopā pārskata gadā 212 560
Atlikums gada sākumā 69 795
Atlikums gada beigās 0

SPECIĀLĀ BUDŽETA RĀDĪTĀJI

2019. gada beigās speciālā budžeta naudas līdzekļi pārskaitīti uz pamatbudžetu.

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA

Rugāju novada domei pieder sekojošas kapitāldaļas:

• 1.SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” EUR 110 332 ;
• 2.SIA „Balvu Autotransports” EUR 16 801 ;
• 3.SIA „ZAAO” EUR 284 ;
2019.gadā izmaiņas nebija.
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Rādītāji Uz 31.12.2019 (euro) Uz 01.01.2019 (euro)
Aktīvi

Ilgtermiņa ieguldījumi 8 425 499 8 195 837
Nemateriālie ieguldījumi 16 239 18 648
Pamatlīdzekļi 7 726 458 8 049 772
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 127 417 127 417
Apgrozāmie līdzekļi 566 083 487 057
Krājumi 80 029 61 827
Īstermiņa prasības 286 555 280 017
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 
projektiem

9 599 9 751

Naudas līdzekļi 189 900 135 462
Bilance 8 991 582 8 682 894

Pasīvi
Pašu kapitāls 5 722 073 5 188 130
Rezerves 0 14 239
Budžetu izpildes rezultāti 5 722 073 5 173 891
Uzkrājumi 406 951 0
Saistības 2 862 558 3 494 764
Ilgtermiņa saistības 1 978 432 2 655 674
Īstermiņa saistības 212 485 839 090
Bilance 8 991 582 8 682 894 

KOPSAVILKUMA BILANCE

2019.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma  EUR 8 991 582. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances 
kopsumma palielinājusies par EUR 308 688. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
palielinājies par EUR 548 182. Īstermiņa saistības  pret  piegādātājiem  un darbuzņēmējiem samazinājušās par  EUR 
626 605. Ilgtermiņa saistības 2019.gada sākumā EUR 2 655 674 un beigās EUR 1 978 432.Vērojams ilgtermiņa saistību 
samazinājums par EUR 677 242.



TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
PLĀNA IEVIEŠANA
• PROJEKTU ĪSTENOŠANA RUGĀJU NOVADĀ 2019. GADĀ
• ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
• ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
• VIDES PĀRSKATS



14

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2019. GADU 

Rugāju novada dome aktīvi apgūst Eiropas Savienības 
fondu projektus, 2019. gadā ir pabeigti iesāktie 
projekti, kā arī iesniegti projekti, kuru īstenošana būs 
turpmākajos gados. 

Triju gadu garumā turpinājās iesniegtais projekts “DZĪVO 
VESELS! - veselīga dzīvesveida un profilakses 
veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” 
Eiropas Sociāla fonda atbalstītajā 9.2.4.2. pasākumā 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei”. Projekts tika īstenots no 2017. līdz 
2019. gadam. Kopējās projekta izmaksas EUR 30 709,00, 
tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums EUR 26 
102,55, valsts budžeta finansējums EUR 4 606,35. Rugāju 
novada dome arī 2020. gadā piedāvās iedzīvotājiem 
sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumus.

Kopš 2015.gada 21.decembra Rugāju novada dome īsteno 
projektu Nr. 8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!”. 
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes 
un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē 
pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības 
attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā Jauniešu garantijas 
projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras 
īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos 
bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Rugāju novadā 
2019. gadā projektā “Proti un Dari!” iesaistīti 2 jaunieši, 
izlietotais finansējums - EUR 1147,83. 

Rugāju novada dome sagatavoja un iesniedza Lauku 
atbalsta dienestā (LAD) projektu “Aktīvās atpūtas 
laukuma izveide Rugājos” LEADER projektu konkursa 
5.kārtā. Projekta ietvaros bija plānots izveidot aktīvās 
atpūtas laukumu, aprīkojot to ar kvalitatīvām un izturīgām 
iekārtām, kas paredzētas 6, 12 un 15 gadus veciem bērniem 
un pusaudžiem. Tas risinātu sākumskolas un pamatskolas 
vecuma bērnu aktīvās atpūtas dažādošanas problēmas, taču 
pie projekta izvērtēšanas projekts ieguva nepieciešamo 
punktu skaitu, bet neguva finansiālu atbalstu.

Rugāju novada dome sagatavoja un iesniedza Lauku 
atbalsta dienestā (LAD) projektu “Multisensorā 
“Brīnumu istaba” Eglainē” LEADER projektu konkursa 
5.kārtā. Projekta ietvaros tika paredzēts, izveidojot 
multisensoro vidi, sniegt pakalpojumu pieejamību, kas 
veicinātu veselības uzlabošanos bērniem un jauniešiem, 
kuri cieš no dažādiem attīstības traucējumiem, stresa, 

sociālās atstumtības, mazvērtības trūkuma, sekmējot viņu 
sociālās prasmes, vispārējo attīstību, dzīves kvalitātes 
paaugstināšanos. Arī šis projekts pie projekta izvērtēšanas 
ieguva nepieciešamo punktu skaitu, bet neguva finansiālu 
atbalstu.

Apstiprināts Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegtais 
projekts “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam 
un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā” LEADER 
projektu konkursa 5.kārtā. Projekta ietvaros tika uzstādīti 
trīs jauni, daudzfunkcionāli vingrošanas rīki – vingrošanas 
sols, svaru stienis un iekārta ar vicināšanas virvēm spēka 
treniņiem. Tika pielāgots un uzlabots segums stadiona 
zonā, kurā tika uzstādīti šie trenažieri, kā arī ieklāts 
jaunākās paaudzes gumijas granulu segums sporta centra 
otrajā stāvā, pārveidojot to par fizisko aktivitāšu sporta 
manēžu ar stabilu, drošu un neslīdošu grīdu. Projekta 
īstenošana notika 2019. gadā. Kopējās izmaksas EUR 
24196,37; tajā skaitā ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 16584,30, 
pašvaldības finansējums EUR 7612,07.

2019.gada decembrī tika sagatavots un iesniegts Lauku 
atbalsta dienestā (LAD) projekts “Viedā sola uzstādīšana 
Rugāju viedajā ciemā” LEADER projektu konkursa 
7.kārtā. Projekts tieši papildinās tūrisma infrastruktūras 
attīstību, teritorijas labiekārtošanu, piesaistot lielāku 
tūristu skaitu novadam. Projekta ietvaros tiks iegādāts 
un uzstādīts viedais sols - velosipēdu apkopes punkts, 
kurš veic daudz un dažādas funkcijas. Viedais sols ir 
augstas kvalitātes cinkota tērauda konstrukcija, eleganti 
noformēta ar jaudīgiem saules paneļiem jumtiņa vietā, 
ar daudzām iebūvētām funkcijām solā – bezvadu 
internets WiFi, viedtālruņu lādētājs, velosipēda turētājs, 
kontaktligzda elektrisko velosipēdu, elektroskūteru u.c. 
ierīču uzlādēšanai, LED gaisma, LDC displejs, velosipēda 
remonta instrumenti, USB pieslēgvietas elektriskajām 
ierīcēm, apgaismojums un iebūvēti sensori datu vākšanai 
un analīzei – interneta lietotāju skaita un datu izmantošanas 
skaitītājs, uzlādēto velosipēdu skaits, temperatūras sensors 
u.c. Projekta īstenošana notiks 2020.gadā. Kopējās 
izmaksas EUR 10527,00; tajā skaitā ELFLA (Eiropas 
Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums 
EUR 9000,00, pašvaldības finansējums EUR 1527,00.

2018. un 2019.gadā tika realizēts Lauku atbalsta dienestā 
(LAD) iesniegtais projekts “Autoceļa “Pelnupe – Osa” 
posma pārbūve”, pasākuma “Pamatpakalpojumu un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, pašvaldības 

3.1. PROJEKTU ĪSTENOŠANA RUGĀJU NOVADĀ 
2019. GADĀ
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grants ceļu pārbūvei. Projekta kopējās izmaksas EUR 
302 912,64, tai skaitā ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 224 263,21, 
pašvaldības finansējums EUR 73 649,43. 

2018. un 2019. gadā tika realizēts LAD iesniegtais 
projekts “Autoceļa “Ozolnes - Liepari” pārbūve”, 
pasākuma “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros, pašvaldības grants ceļu pārbūvei. 
Projekta kopējās izmaksas EUR 296 918,93, tajā skaitā 
ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) 
finansējums EUR 214 075,95, pašvaldības finansējums 
EUR 82842,98. 

2018. un 2019.gadā tika realizēts LAD iesniegtais 
projekts “Autoceļa “Egļusala - Žeivinieki” pārbūve”, 
pasākuma “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros, pašvaldības grants ceļu pārbūvei. 
Projekta kopējās izmaksas EUR 634 975,97, tajā skaitā 
ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) 
finansējums EUR 191 660,84, pašvaldības finansējums 
EUR 443 315,13.

2019. gada sākumā LAD apstiprināja projektu 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, 
Baldonēs”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” ietvaros. Projektu paredzēts realizēt līdz 2021. 
gadam. Projekta kopējās izmaksas EUR 60 598,27, tajā 
skaitā ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku 
attīstībai) finansējums EUR 52 058,88, pašvaldības 
finansējums EUR 8539,39.

2019. gada sākumā LAD apstiprināja projektu 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, 
Rugājos”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” ietvaros. Projektu paredzēts realizēt līdz 2021. 
gadam. Projekta kopējās izmaksas EUR 64 015,58, tajā 
skaitā ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku 
attīstībai) finansējums EUR 55 779,84, pašvaldības 
finansējums EUR 8235,74.

2019. gada sākumā LAD apstiprināja projektu 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, 
Kozupē”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” ietvaros. Projektu paredzēts realizēt līdz 2021. 
gadam. Projekta kopējās izmaksas EUR 22 581,80, tajā 
skaitā ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku 

attīstībai) finansējums EUR 20 323,62, pašvaldības 
finansējums EUR 2258,18.

2019. gada sākumā LAD apstiprināja projektu 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, 
Kaņepienē”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” ietvaros. Projektu paredzēts realizēt līdz 2021. 
gadam. Projekta kopējās izmaksas EUR 113 411,44, tajā 
skaitā ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku 
attīstībai) finansējums EUR 99 578,88, pašvaldības 
finansējums EUR 13 832,56.

2019. gada sākumā LAD apstiprināja projektu 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagastā 
un Lazdukalna pagastā”, pasākuma 4.3. “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projektu paredzēts 
realizēt līdz 2021. gadam. Projekta kopējās izmaksas EUR 
99 901,25, tajā skaitā ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 42 258,78, 
pašvaldības finansējums EUR 57 642,47.

Uzsākta iesniegtā projekta “Uzņēmējdarbības attīstība 
Austrumu pierobežā” 5.6.2. SAM „Teritorijas 
revitalizācija, reģenerējot degradētas teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” realizēšana. Notiek NĪ “Rosība” 
laukuma un pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” 
pārbūve Lazdukalna pagastā. Tiek izstrādāts būvprojekts 
pašvaldības “Skolas un Dzelzceļa ielu” pārbūvei 
Rugāju ciemā. Projekti būs vērsti uz degradēto teritoriju 
sakārtošanu, ceļu infrastruktūras izbūvi, lai sakārtotās 
teritorijas varētu piedāvāt uzņēmējiem. Finansējums 
Rugāju novada pašvaldībai būs pieejams no Eiropas 
Reģionālā un attīstības fonda finansējums, tajā skaitā EUR 
783 965 un valsts budžeta EUR 27 669,37, kā arī jāparedz 
pašvaldības finansējums EUR 110 677,50.

Apstiprināts Rugāju novada domes sagatavotais projekta 
iesniegums „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju 
novadā” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai” ietvaros. 2020. gadā paredzēts Lazdukalna 
pagastā pārbūvēt ēku, izveidojot dienas aprūpes centru, 
kas paredzēta sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar 
garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem 
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traucējumiem. Kopējās projekta izmaksas EUR 182 515,00,  
tajā skaitā attiecināmās izmaksas EUR 182 515,00; ERAF 
finansējums EUR 110 561,20; valsts budžeta dotācija EUR 
6270,84 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 65 682,96. 

2019. gadā tika uzsākta Rugāju novada Attīstības 
programmas 2020. – 2026. gadam izstrāde. Apzinot 
novada iestāžu vajadzības, tika izstrādāti Rīcības un 
Investīciju plāni turpmākajiem 7 gadiem. Attīstības 
programmas izstrāde tika pabeigta 2020. gada sākumā.

No 2019. gada 8. februāra abās Rugāju novada 
pašvaldības vispārizglītojošajās izglītības iestādēs tiek 
īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, 
prasmes un mūžizglītība” 8.3.4. specifiskā atbalsta 
mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts 
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”. Atklāta projektu 
konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros 
Rugāju novada dome noslēdza 2 līgumus ar biedrībām, 
par kopējo summu EUR 9 200 apmērā (Eiropas Sociālā 
fonda finansējums un valsts budžeta finansējums). 2019. 
gadā apgūts finansējums EUR 21 234,61 apmērā.

No 2017. gada 15. marta abās Rugāju novada pašvaldības 
vispārizglītojošajās izglītības iestādēs tiek īstenots Eiropas 
Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”. 2019. gadā izlietots  
finansējums EUR 6731 apmērā.

No 2017. gada 1. septembra abās Rugāju novada 
pašvaldības vispārizglītojošajās izglītības iestādēs tiek 
īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’. 
2019. gadā izlietots finansējums EUR 11 748,60 apmērā.

2017. gadā tika izstrādāts Augustovas svētās Elizabetes 
draudzes projekts un iesniegts Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”. 2019. gada rudenī  tika 
pilnībā autentiski atjaunots un iesvētīts baznīcas zvanu 
tornis. Kopējais finansējums: EUR 9998,48. No tiem 
ELFLA finansējums - EUR 8998,63 eiro, Rugāju novada 
pašvaldības finansējums - EUR 999,85 eiro.

Rugāju novada pašvaldība ir iesaistījusies pārrobežu 
projektā Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmā 2014. - 2020.gadam un īstenos daļu 
pasākumu šajā projektā. Projekta galvenais mērķis ir 
aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības 
misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas 
Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas 
tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos 
Latvijā un Krievijā. Projekta kopējais finansējums 
ir EUR 250 000, tajā skaitā Latvijas – Krievijas PSP 
līdzfinansējums EUR 225 000 EUR. Rugāju novada domes 
kopējais projekta budžets ir EUR 17 777,78, tajā skaitā 
programmas līdzfinansējums ir 90% jeb EUR 16 000.

3.2. ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS 
PERSPEKTĪVA

APDZĪVOJUMS UN PAKALPOJUMU CENTRI

Latgalei raksturīgais tradicionālais apdzīvojums (lauku 

ciemi un viensētas, viensētu grupas) ir latgalisko vērtību 
un lauku dzīvesveida pamats. Ciemi būs kā papildus centri 
ar ierobežotu funkciju skaitu un apkārtējo lauku teritoriju 
atbalsta punkti. Tur tiks koncentrētas arī ekonomikās 
aktivitātes un dažādi pakalpojumi. Jārod risinājumi, lai 
šo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem būtu nodrošināta pieeja 
pamata izglītībai, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai,

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).
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lai būtu iespējas saņemt vismaz minimālo ikdienas 
pakalpojumu un preču klāstu, kā arī tiktu nodrošinātas 
satiksmes iespējas līdz tuvākajam lielajam centram. 
Viensētu un to grupu pastāvēšana atbalstīta, lai tiktu 
saglabāts tradicionālais lauku apdzīvojuma veids, veicināta 
vienmērīga lauku apdzīvotība, saglabāta kultūrainava un 
tradīcijas. Viensētu loma palielināsies, attīstoties lauku 
tūrismam, tāpat arī to izmantošana par brīvdienu un 
vasaras mājokli pilsētniekiem.

TRANSPORTA KORIDORI UN 
INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

Svarīgs novada attīstības priekšnoteikums ir iekšējās 
un ārējās sasniedzamības nodrošināšana. Rugāju 
novadā apdzīvoto vietu sasniedzamības nodrošināšanai 
galvenā loma ir autoceļiem. Esošais autoceļu tīkls ir 
pietiekami attīstīts un funkcionāls visu attīstības centru  
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 gala produkcijas ieguvi. 
Iespēju robežās ražošana jākoncentrē specializētās un 
tehnoloģiski modernās vienībās ar minimālu ietekmi uz 
apkārtējo vidi un ainavu.

RAŽOŠANAS UN DERĪGO IZRAKTEŅU 
IZSTRĀDES TERITORIJAS

Prioritāte ir rūpnieciska derīgo izrakteņu ieguve, pārstrāde 
un būvmateriālu ražošana, kā arī cita veida ražošana, kas 
saistīta ar derīgo izrakteņu ieguvi, īpaši atbalstot videi 
draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un produktu ar augstu 
pievienoto vērtību radīšanu.

IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA

Lai novērtētu Rugāju novada ilgtspējīgas stratēģijas 
izvirzītā nākotnes redzējuma īstenošanu, tika izstrādāta 
uzraudzības sistēma. Uzraudzības sistēmu veido:
• uzraudzības rādītāju datu bāze (teritorijas attīstības 

rādītāji) jeb stratēģisko mērķu sasniegšanas progresa 
novērtējums;

• Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, 
kura veic ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzību.

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

SABIEDRĪBAS IESAISTE

Uzsākot Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
līdz 2030. gadam izstrādes procesu, noteikts Sabiedrības 
līdzdalības plāns. Paziņojums par Sabiedrības līdzdalību 
publicēts pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv un 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”.

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 mājaslapā). 
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Novads ir bagāts ar dabas resursiem, tādiem kā meži, purvi, lauksaimniecības zemes. Lai sekmētu ekonomisko 
izaugsmi novadā, būtu vairāk jāattīsta infrastruktūra, jārada izdevīgi nosacījumi jaunu uzņēmumu piesaistīšanai, kā 
arī jāturpina attīstīt un atbalstīt esošās nozares: lauksaimniecība un mežsaimniecība. Šobrīd novada teritorijā, nelielos 
apjomos pārstrādājot kokmateriālu, darbojas četras kokzāģētavas. Tradicionālās lauksaimniecības nozares ir piena, 
gaļas lopkopība un graudkopība. Izvērtējot novada esošo infrastruktūru, dabas resursus, nākotnē Rugāju novadam būtu 
jāattīsta:
• Amatniecība, izkopjot un iemācoties padarīt par biznesa iespējām senos arodus un prasmes;
• Tūrisms, piedāvājot autentisku tūrisma produktu un kvalitatīvu pakalpojumu; 
• Lauksaimniecības produkcijas ražošana ar pievienoto vērtību;
• Rūpniecība, pilnveidojot metālapstrādi, kokapstrādi;
• Enerģētiskā materiāla ražošana, ražojot kūdras briketes, malku, šķeldu u.c.

Rugāju pašvaldība 2013. – 2015. gados ir īstenojusi pasākumus/aktivitātes atbilstoši Rugāju novada attīstības programmas 
2013. – 2015. gadam Rīcības un investīciju plānam. 2015. gada 17.decembra domes sēdē tika apstiprināts Rugāju novada 
attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013. – 2015. gada rezultātiem.  Rugāju   
novadā  ir   saimnieciski neskartāka vide, stabilāks ekosistēmu līdzsvars un zemāks vides piesārņojums, ko nosaka 
lielu pilsētu neesamību un samērā zemais iedzīvotāju blīvums, zemas intensitātes ekonomika ar nelielu uzņēmumu 
koncentrāciju. Tā ir galvenā priekšrocība ekoloģiski tīru pārtikas produktu ražošanā, radošā tūrisma un aktīvās atpūtas 
attīstības iespējām. Lai sekotu līdzi attīstības programmas ieviešanai un sasniegtu definētās prioritātes un novada vīziju 
tika izveidota Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības sistēma.

       Rugāju novada domes 2013. gada 19. decembra sēdē (Protokols Nr.16, 23 §) tika apstiprināts Vides pārskats. Vides 
pārskatā analizēts esošais vides stāvoklis un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nozīme esošo vides problēmu risināšanā 
(Vides pārskatu skatīt novada mājaslapā). Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tika organizēta vienlaikus ar Rugāju 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013. gada 
26. augusta līdz 2013. gadam 4. oktobrim. Veicot analīzi, tika izvērtēts, kādas būs ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
īstenošanas tiešās un netiešās ietekmes uz vidi. Vairākas no ietekmēm ir neskaidras, jo pašreizējā plānošanas stadijā nav 
pieejama pietiekoši detalizēta informācija par konkrētiem investīciju projektiem un to realizācijas gaitu un apjomiem. 
Realizējot novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, sagaidāmas gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes uz vidi. Paredzams, 
ka īstenojot ar komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistītos projektus, ietekme uz vidi būs pozitīva. Realizējot 
ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstības Rugāju ciemā II un III kārtu, tiks samazināts gruntsūdeņu 
piesārņojums. Veicot ēku  renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tiks samazināta oglekļa 
dioksīda (CO2) emisija.  Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju, sagaidāma diferencēta 
ietekme uz vidi, jo, palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārņojuma palielināšanās. Negatīva ietekmi 
uz bioloģisko daudzveidību var atstāt tāda ceļu infrastruktūras attīstība, kuras rezultātā tiek sadrumstalotas mežu un 
lauksaimniecības zemju platības, vienlaicīgi bojājot augsnes zemsedzi ar tur esošajiem biotopiem. Pirms šādu projektu 
realizācijas ir nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloģijas.
    Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, paredzētas tūrisma un rekreācijas aktivitātes un infrastruktūras attīstība, 
ņemot vērā vides aizsardzības prasības. Tūrisma un apmeklējumu pieaugums palielina kontaktu biežumu ar retajām 
un aizsargājamām sugām. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību 
vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas.
     Veicot plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējumu, analizēta dokumenta stratēģiskā daļa – 
telpiskā attīstības perspektīva. Tā kā 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.

3.4. VIDES PĀRSKATS
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4.1. RUGĀJU NOVADA VIDUSSKOLA

IESTĀDES DARBĪBAS 
MĒRĶIS

• Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pirmsskolas vadlīnijās, 
vispārējās pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto 
mērķu sasniegšanu;

• Radīt izglītības vidi, kurā izglītojamajiem tiktu nodrošināta dzīvei nepieciešamo zināšanu, 
prasmju un attieksmju veidošanās;

• Veicināt katra izglītojamā pašapziņas veidošanos un izaugsmi atbilstoši viņa spējām, 
vajadzībām, mainīgās dzīves prasībām;

• Sekmēt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūža izglītībai 
un apzinātai karjerai;

• Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un 
augstākajām morāles vērtībām;

• Nodrošināt nepārtrauktas un efektīvas pārmaiņas, kas sekmē Skolas darba rezultātu 
kvalitāti, skolotāju un izglītojamo radošo darbību un sadarbību.

IESTĀDES DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Skolas darbības pamatvirziens ir  mācību un audzināšanas darbība. Skolai ir tiesības veikt 
metodisko, ārpusstundu, projektu, zinātniski – pētniecisko un saimniecisko darbību.

IESTĀDES FUNKCIJAS 
UN UZDEVUMI

• Īstenot licencētās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
programmas;

• Izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
• Racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus;
• Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām.

2019. GADĀ PAVEIKTIE 
DARBI

2019.gadā skolu absolvēja 15 vidusskolas un 18 pamatskolas izglītojamie. 2019./2020. 
m.g. skola realizē 4 izglītības programmas: 
• pirmsskolas izglītības programmu (46 audzēkņi); 
• pamatizglītības programmu (120 izglītojamie); 
• speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (8 

izglītojamie); 
• vispārējās vidējās izglītības programmu (44 izglītojamie). 
• Skola realizē 16 interešu izglītības programmas, kurās iesaistīti lielākā daļa skolas 

audzēkņu.

Rugāju novada vidusskolas izglītojamie ar labiem sasniegumiem piedalās:
• Mācību priekšmetu olimpiādēs (2018./2019.m.g. 85 dalībnieki piedalījās 22 dažādās 

mācību priekšmetu novadu apvienību olimpiādēs, kurās ieguva vienpadsmit atzinības, 
vienpadsmit 3.vietas, deviņas 2. vietas, astoņas 1.vietas; Zinātniski pētniecisko darbu 
konkursos piedalījās 3 izglītojamie un ieguva reģionā 2. vietu, valstī – 3.vietu);

• Konkursos un sporta komandu sacensībās (73 individuālie dalībnieki piedalījās 17 
dažādos konkursos, kuros starpnovadu līmenī ieguva sešas atzinības, divpadsmit 
3.vietas, deviņas 2.vietas, deviņas 1.vietas; Latgalē vienu 1.vietu, vienu 3.vietu, vienu 
atzinību; valstī – vienu atzinību, divas 3.vietas, divas 2.vietas; 10 skolēni piedalījušies 
starptautiskos konkursos. 17 komandas dažādos konkursos izcīnīja starpnovadu līmenī  
- vienu 2.vietu, divas 1.vietas; reģionā piecas 1.vietas, vienu atzinību, valstī – vienu 
3.vietu, vienu 2.vietu, sešas 1.vietas);

• Sporta sacensībās (37 individuālie sportisti piedalījās 14 starpnovadu  sacensībās un 
ieguva desmit 3. vietas, vienpadsmit 2.vietas, vienpadsmit 1.vietas, starptautiskās 
sacensībās – vienu 3.vietu); 

• 2019. gadā izremontēts internāta 1.stāva gaitenis un kāpņu telpa, sagatavota pamatne 
rotaļlaukumam. 
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2019. GADA NOTIKUMI • Plaši apmeklēti tiek skolas tradicionālie pasākumi – Mārtiņdienas tirdziņš, Žetonu vakars, 
Mātes dienas un Ziemassvētku koncerti, mācību gada noslēguma Nomināciju pasākums, 
Izlaidums u.c.;

• Dalība projekta “Skola2030” aktivitātēs un Metodiskā diena - Rugāju novada vidusskolā 
viesojās 135 skolotāji no Lubānas, Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 24 
izglītības iestādēm;

• Projekta „Skolas soma” izrādes, nodarbības un koncerti;
• Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” mācību 

ekskursijas un pasākumi;
• Tiek realizēti divi Erasmus+ sadarbības projekti. 2019.gada septembrī Rugājos viesojās 

viesi no Spānijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.

IEGĀDĀTIE 
PAMATLĪDZEKĻI 

• Garderobes skapīši vienai klasei;
• Interaktīvais ekrāns.

VEIKTIE 
REMONTDARBI 

• Izremontēts internāta 1.stāva gaitenis un kāpņu telpa;
• Sagatavota pamatne rotaļlaukumam.

PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS 
KVALITĀTES RĀDĪTĀJU 
UZLABOŠANAI 

• Dalība projektā “Skola 2030” – pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, dalīšanās 
pieredzē ar Latgales un Vidzemes reģiona skolotājiem; 

• Pedagogu profesionālā pilnveide Erasmus+ projektu apmācību pasākumos; skolā 
organizētajos kursos – “Pedagoga loma kompetencēs balstītas pieejas nodrošināšanā 
audzināšanas darbā”; “Radītprieks un iedvesma mākslā starpdisciplinārā mācību 
procesā”;

• Regulāri tiek veikta pedagogu un skolas darba pašvērtēšana un korekcijas attīstības plānā.

4.2. RUGĀJU NOVADA EGLAINES PAMATSKOLA

IESTĀDES DARBĪBAS 
MĒRĶIS

Skolas darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamiem pieejamu un labvēlīgu izglītības vidi, 
īstenojot izglītības procesu un nodrošinot valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu un 
uzdevumu sasniegšanu, kā arī īstenot izglītības procesu pirmsskolas izglītības programmas 
realizēšanai.

IESTĀDES DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Skola īsteno pamatizglītības programmu, 
speciālās izglītības programmas un pirmsskolas programmu.

IESTĀDES FUNKCIJAS 
UN UZDEVUMI

• Nodrošināt kvalitatīvu, ar reālo dzīvi saistītu mācību procesu, ievērojot mācību procesa 
individualizāciju, diferenciāciju un metodiku;

• Uzlabot saskarsmes prasmes, pilnveidojot skolēnu izpratni par savstarpējo attiecību 
kultūru, toleranci;

• Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi, tehnoloģiju izzināšanu un 
izmantošanu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai;

• Veicināt pilsoniskās atbildības attīstību ģimenē, skolā un sabiedrībā, stiprināt piederības 
izjūtu savai skolai, novadam, Latgalei;

• Vecāku līdzdalības paplašināšana, plānojot un realizējot izglītības iestādes darbu.

2019. GADĀ PAVEIKTIE 
DARBI

2019. gadā skolu absolvēja 8 izglītojamie. 2019./2020. m. g. skola realizē 7 izglītības 
programmas, 10 interešu izglītības programmas.

2018./2019. m. g. 35 olimpiāžu dalībnieki piedalījās:
• 13 starpnovadu, novada olimpiādēs, kurās ieguva vienu atzinību, četras 3. vietas, trīs 2. 

vietas, vienu 1. vietu. Valsts olimpiādē piedalījās 1 izglītojamais.
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23 konkursu dalībnieki piedalījās 12 konkursos:
• Starpnovadu konkursos ieguva trīs atzinības, piecas 3. vietas, piecas 2. vietas, divas 

1.vietas;
• Reģionālajos konkursos ieguva vienu 3.vietu, vienu 1. vietu;
• Valsts konkursā piedalījās viens izglītojamais;
• 5 individuālie sportisti vieglatlētikas sacensībās ieguva divas 3.vietas, trīs 2.vietas, divas 

1.vietas. 14 komandas izcīnīja piecas 3.vietas, trīs 2.vietas, sešas 1.vietas;
• Izcila dalība CSDD projektā „Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā”.

2019. GADA 
NOTIKUMI

• Pasākums skolā un dalība projektā „Cilvēki nepiedzimst ar aizspriedumiem”;
• Starpnovadu iekļaujošās izglītības pasākums „Kopā roku rokā”;
• Latvijas Veselības nedēļas (MOVE Week) 2019 ietvaros, sadarbībā ar Brezinsku ģimeni, 

sportiskās aktivitātes Kozupē;
• Skolas tradicionālie pasākumi - Dzejas kafejnīca, Skolotāju diena, Patriotiskā nedēļa, 

Mātes diena, Ģimeņu jautrie starti, kā arī latviešu gadskārtu svētki – Mārtiņdiena, Meteņi, 
Lieldienas un Ziemassvētki.

IEGĀDĀTIE 
PAMATLĪDZEKĻI

• Iegādāti skapji un skolotāja galds speciālās izglītības klasē;
• Iegādāti projektori un ekrāni, dators un printeris;
• Skolas virtuvē uzstādīta konvekcijas cepeškrāsns.

VEIKTIE 
REMONTDARBI

• Izremontēts speciālās izglītības kabinets;
• Skolas gaiteņos ieliktas durvis.

PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS 
KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU 
UZLABOŠANAI

• Kopš 2017. gada skolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai”;

• Pateicoties ESF projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs”, skolā ir notikuši dažādi karjeras izglītības atbalsta pasākumi – dabas zinātņu 
profesiju iepazīšana, Karjeras dienas pasākums, karjeras stundas, kā arī zirgkopības, 
biškopības, lauku tūrisma iepazīšanas ekskursija, metālapstrādes nodarbība autodarbnīcā, 
ekskursijas “Karameļu darbnīcā” un “Lazdonas piensaimniekā”;

• Projekta “Latvijas Skolas soma” radošās Ziemassvētku nodarbības Jaunlaicenes muižas 
muzejā, izglītojošās ekskursijas Krišjāņa Barona, Dabas un Leļļu muzejā.

4.3. RUGĀJU SPORTA CENTRS

IESTĀDES DARBĪBAS 
MĒRĶIS

Sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana un pasākumu organizēšana, 
lai veicinātu novada iedzīvotāju interesi par sporta pozitīvo ietekmi uz indivīda fizisko un 
intelektuālo attīstību.

IESTĀDES DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Tiek īstenotas 3 licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas – 2 basketbolā, 
1 vieglatlētikā, kā arī 1 interešu izglītības programma svarbumbu celšanā. Tiek nodrošinātas 
iespējas novada iedzīvotāju fiziskās attīstības veicināšanai, veselības uzlabošanai un 
lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.

IESTĀDES FUNKCIJAS 
UN UZDEVUMI

Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamatzināšanas un prasmes, 
kā arī popularizēt sportu, kā veselīga dzīvesveida pamatu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanas 
iespēju.

2019. GADĀ PAVEIKTIE 
DARBI

• Audzēkņi apguvuši zināšanas un prasmes atbilstoši mācību plānam;
• Veicinātas treneru un pārējo darbinieku profesionālās pilnveides iespējas;
• Organizēti sporta pasākumi un sacensības;
• Realizēta dalība projektos.

IEGĀDĀTIE 
PAMATLĪDZEKĻI

3 daudzfunkcionāli vingrošanas rīki (āra trenažieri) - vingrošanas sols, svaru stienis, iekārta 
ar vicināšanas virvēm spēka treniņiem.
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VEIKTIE 
REMONTDARBI

• Izveidots moderns darba kabinets 1. stāvā administrācijas darbiniekiem;
• Veikts kosmētiskais remonts kāpņu telpā;
• Paplašināta trenažieru zāle - tajā ieklāts gumijots grīdas segums;
• Novērsti defekti stadiona segumam.

PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS 
KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU 
UZLABOŠANAI

• Piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana, izglītojamo un darbinieku papildus drošības 
pasākumu nodrošināšanai; 

• Pedagoģisko darbinieku profesionālās pilnveides kursu apmeklējumi, darbības kvalitātes 
analīze sanāksmēs.

4.4. RUGĀJU JAUNIEŠU INICIATĪVU - INTEREŠU CENTRS

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Centra darbības mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus Rugāju novada jauniešu pašiniciatīvai un 
līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē. Ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu 
iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma 
organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai 
izaugsmei.

IESTĀDES 
DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Centrs savu darbu organizē noteiktā mērķa un uzdevumu ietvaros saskaņā ar valsts jaunatnes 
politikas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un nostādnēm, Rugāju 
novada attīstības plānošanas dokumentiem un Rugāju novada jaunatnes politikas attīstības 
stratēģiju piešķirtā budžeta, noslēgto līgumu un savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā 
ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

IESTĀDES  FUNKCIJAS 
UN UZDEVUMI

• Nodrošināt interešu izglītības sistēmas un audzināšanas darba sistēmas darbību un 
attīstību;

• Nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, sekmēt jauniešiem 
zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās 
izglītības pasākumus, projektus un programmas;

• Radīt labvēlīgus apstākļus intelektuālai un radošai attīstībai;
• Sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un 

brīvprātīgajā darbā;
• Sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;
• Organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;
• Nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu interesēm un iniciatīvām.

2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI 

• Rugāju novadā 2019.gadā RJIIC telpas un pasākumus darba dienās apmeklēja vidēji 33-
36 bērni, skolēni un jaunieši, galvenokārt  vecumposmā no 11-19 gadiem, arī jaunāki, 
vasarā vidēji dienā 22-25 bērni un jaunieši;

• 2019. gadā centra apmeklētāju skaits bija aptuveni 9980, tajā skaitā  bērni un jaunieši, 
ģimenes ar bērniem, vecāki, vidējās paaudzes iedzīvotāji, arī seniori;

• Notika jauno māmiņu pasākumi (reizi mēnesī), ko organizēja Rugāju novada Sociālais 
dienests;

• Rugāju bibliotēkas organizēta grāmatu VIRJA tirdzniecība;
• Organizētas filmu pēcpusdienas, radošās nodarbības pirms un uz svētkiem.

2019. GADA NOTIKUMI • Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas pasākumi Latvijas 
skolas somas ietvaros (janvāris-maijs; septembris-decembris);

• Projekta “Proti un dari” pasākumi, iesaistot mentorējamos;
• Ģitārspēles maksas kursi (janvāris-maijs) - 6 dalībnieki;
• Piedalīšanās sakopšanas talkās, Lielajā talkā;
• Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru (jūnijs-augusts) - 23 novada skolu skolēni.
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PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS 
KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU 
UZLABOŠANAI

• Metodiskās tikšanās ar jaunatnes lietu speciālistiem;
• Neformālās izglītības apmācības;
• Jauniešu tikšanās, domu grupas ideju realizēšanas pasākumi;
• Radošās nodarbības, pirmssvētku noformējumu, dekoru veidošana; 
• Piedalīšanās izsludināto projektu semināros, projektu plānošana, iesniegšana; 
• Pieredzes apmaiņas brauciens, apaļā galda diskusijas;
• Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2020.-2025. gadam plānojums.

4.5. RUGĀJU JAUNIEŠU INICIATĪVU - INTEREŠU 
CENTRS SKUJETNIEKOS

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Radīt labvēlīgus apstākļus Rugāju novada jauniešu pašiniciatīvai un līdzdalībai sabiedriskajā 
dzīvē.

IESTĀDES 
DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Centrs savu darbu organizē noteiktā mērķa un uzdevumu ietvaros saskaņā ar valsts jaunatnes 
politikas attīstības dokumentos noteiktajiem mērķiem un nostādnēm, Rugāju novada attīstības 
plānošanas dokumentiem un Rugāju novada jaunatnes politikas stratēģiju piešķirtā budžeta, 
noslēgto līgumu un savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar Latvijas Republikas 
tiesību aktiem.

IESTĀDES  FUNKCIJAS 
UN UZDEVUMI

• Nodrošina interešu izglītības sistēmas un audzināšanas darba sistēmas darbību un 
attīstību; nodrošina jauniešiem lietderīgā brīvā laika izmantošanas iespējas;

• Sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot 
dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas; 

• Radīt labvēlīgus apstākļus intelektuālai un radošai attīstībai; 
• Nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu interesēm un iniciatīvām, organizēt 

individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām.

2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI 

• Piedalīšanās pašvaldības jaunatnes politikas attīstības projektos;
• Noorganizētas nodarbības (radošās dienas, konkursi, meistardarbnīcas,tikšanās u.c.);
• Organizētas jauniešiem (pēc interesēm) individuālās konsultācijas par izglītības izvēles 

iespējām, konsultatīvi semināri;
• Notika centra jauniešu un bērnu tikšanās ar  novada īpašo bērnu vecāku klubiņa 

pārstāvēm, kuras  apmeklēja Jauniešu centru Skujetniekos un iepazinās ar centrā  un 
ciemā īstenotajiem projektiem;

• Tika ieskicēts kopprojekts klubiņa sadarbībai ar jauniešu centru un brīvprātīgā darba 
veikšanu. 

2019. GADA NOTIKUMI • Debašu klubiņu un apmācību organizēšana tuvāk jauniešiem  un bērniem pēc viņu 
interesēm;

• Attīstošās un izzinošās prāta spēles, un informācija par neformālo izglītību.
PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS 
KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU 
UZLABOŠANAI

• Notikušas vairākas lietderīgas un interesantas aktivitātes (pašgatavoto darbu izstādes, 
izziņu konkursi, labdarības akcijas, ideju pēcpusdienas u.c.);

• Regulāri rīkotas centra apkārtnes sakopšanas talkas, rotaļu laukuma un rotaļu  mājiņas 
uzturēšana kārtībā;

• Pašu gatavotie darbi meistardarbnīcās izmantoti noformējumam, grupiņā ”Mazais Rūķis” 
tapušie bērnu darbiņi  noformēti izstādē-stendā ar fotogrāfijām”Nāc un darbojies!”, Puķu 
diena - viss par  un ap puķēm ” Kas zied manā dārziņā…”;

• Sadraudzības pēcpusdienas un dzimšanas dienu svinēšana, kā arī senioru apciemošana 
mājās un sveikšana svētkos; tautas tradīciju izzināšana un svinēšana;

• Regulāri pilnveidota profesionālā kvalifikācija, apmeklējot seminārus un izglītojošus 
pasākumus;

• Iekārtota Rugāju novada  rokdarbnieces Lucijas Šmites filcēto gleznu izstāde.
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IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Paplašināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, sniegt universālus informācijas pakalpojumus, dodot 
iespēju apmeklētājiem pilnveidot sevi mūžizglītībā. Censties panākt, lai visas lietotāju  grupas  
pēc  iespējas vairāk apmeklētu  bibliotēku un izmantotu pakalpojumus  ikdienišķas informācijas 
iegūšanai, izziņu,  padomu ieguvei, mācību un studiju procesa sekmēšanai

IESTĀDES 
DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Bibliotēka savā darbībā galveno uzsvaru aizvadītajā gadā ir vērsusi uz:
• Bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas un jaunrades attīstību – projekts “ Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”, radošiem konkursiem bērniem;
• Drošas un izzinošas vides veidošanu bibliotēkā -  akcija  “Drošais internets”,  e-prasmju 

nedēļas aktivitātes, apmācības dažādās e-prasmēs;
• Izglītojošas un radošas mākslas telpas radīšanu  visām iedzīvotāju kategorijām -  radošo 

darbu un kolekciju izstādes,  tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem.
IESTĀDES 
FUNKCIJAS UN 
UZDEVUMI

• Pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšana, sistematizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;

• Bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas 
nodrošināšana, un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana.

2019. GADA 
NOTIKUMI

• Izglītojoši pasākumi un literatūras izstādes ir viena no nozīmīgākajām bibliotēkas darba 
sastāvdaļām;

• Gada laikā tika uzliktas 20 tematiskās literatūras izstādes un noorganizēti 16 pasākumi.

PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS 
KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU 
UZLABOŠANAI

Pārskatot bibliotēkas attīstības plāna realizāciju, var atzīmēt, ka ir izdevies dažādot sadarbības 
formas organizējot kopīgus pasākumus ar Jauniešu centru, vidusskolu, pirmskolas izglītības 
iestādi.  Sadarbība ir devusi iespēju piesaistīti jaunus apmeklētājus, dažādot  darba formas. 
Iesaistot Rugāju iedzīvotājus bibliotēkas aktivitātēs un uzrunājot katru  apmeklētāju individuāli, 
ir izdevies piesaistīt bibliotēkas lietotājus, nesamazinot rādītājus. Bibliotēkā gada laikā tika 
reģistrēti 253 lietotāji, izsniegti 5196 iespieddarbi. Virtuāli bibliotēkas mājaslapu apmeklējuši 
3779 lietotāji.

4.6. RUGĀJU BIBLIOTĒKA

4.7. LAZDUKALNA BIBLIOTĒKA

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Radīt modernu, kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot pieeju informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, informācijai poligrāfiskā, elektroniskā formā, būt pagasta vēstures apzinātājai, 
glabātājai un popularizētājai.

IESTĀDES 
DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Piedāvāt un nodrošināt kulturālu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, sekmēt mūžizglītības iespējas, 
aktīvi iekļauties sabiedrības informatizācijas procesā.

IESTĀDES 
FUNKCIJAS UN 
UZDEVUMI

Katram bibliotēkas apmeklētājam radīt tādu vidi, ka ikviens apmeklētājs ir gaidīts. Nodrošināt 
lietotājus ar brīvu un plašu informācijas pieejamību. Organizēt literatūru un lasīšanu 
popularizējošus pasākumus.

2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI

• Ievikta centrālapkure;
• Tālmācība apgūtas iemaņas darbam ar mājaslapu “ Tīmekļa satura pārvaldības sistēma 

WBCE”;
• Ar Balvu Centrālās bibliotēkas direktori apzināti 11 krucifiksi, kas atrodas Lazdukalna 

pagasta teritorijā.
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2019. GADA 
NOTIKUMI

• Dalība Skaļās lasīšanas reģiona un Republikas konkursā;
• Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums;
• 5.-9. klašu skolēnu konkurss par Latviju patriotiskās nedēļas laikā;
• 1.-2. skolēnu iepazīšanās ar bibliotēku “Grāmatu taku noslēpumi”.

IEGĀDĀTIE 
PAMATLĪDZEKĻI

Printeris (EUR 592,90). 

VEIKTIE 
REMONTDARBI

Bibliotēkas telpās nomainīta apkure no krāsns uz centrālapkuri (izmaksas aptuveni 2000 eiro). 

PASĀKUMI, 
KURI ĪSTENOTI 
IESTĀDES 
DARBĪBAS 
KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU 
UZLABOŠANAI

• Sadarbība ar skolu;
• LAD diena bibliotēkā;
• Raksti “Kurmenītē”;
• Pasākumi, izstādes, aktualitātes bibliotēkas mājaslapā, bibliotēkas lapa sociālajā tīklā; 

Twitter (šie pasākumi ieinteresē par bibliotēkuku un jaunu lietotāju iesaisti).

4.8. SKUJETNIEKU BIBLIOTĒKA

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Radīt iedzīvotājiem un interesentiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot 
ikvienam pieeju informācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā 
formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai.

IESTĀDES 
DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

• Skujetnieku bibliotēka ir kultūras, informācijas un komunikācijas centrs pagasta dažādu 
paaudžu iedzīvotājiem;

• Bibliotēka apkalpo lietotājus, nodrošinot viņiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, 
sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus.

IESTĀDES 
FUNKCIJAS UN 
UZDEVUMI 

• Budžeta līdzekļu ietvaros un, izmantojot VKKF finansiālu atbalstu un projektu konkursus, 
veikt krājumu komplektēšanu un atjaunošanu, nodrošināt krājumu un citu materiālo vērtību 
uzskaiti un saglabāšanu;

• Dažādu darba formu lietošana, lai sniegtu bibliotēkas lietotājiem pēc iespējas kvalitatīvākus 
pakalpojumus un bibliotēkas resursu piedāvājumus.

2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI

• Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 2019. gadā - 1573,00 eiro;
• Iegādātas 125 jaunas grāmatas; 
• Bibliotēkas lietotāju skaits 2019. gadā bija 112 (tajā skaitā bērni - 29), bibliotēkas 

apmeklējums - 2675 (tajā skaitā bērni - 594), bet virtuālais bibliotēkas apmeklējums bijis 
355 reizes. 

IEGĀDĀTIE 
PAMATLĪDZEKĻI

2019. gadā pamatlīdzekļiem nauda netika iztērēta, tādējādi pietaupot tos 2020. gadam, kad 
plānota bibliotēkas vizuālā noformējuma un mēbeļu daļēja nomaiņa.

PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS 
KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU 
UZLABOŠANAI

• Ikgadējais Svētās Lūcijas dienas pasākums Rugāju tautas namā;
• Turpinās tematiskie vakari, kas iesākti pirms 3 gadiem ,,Pie lielā saimes galda’’ (sievietes 

dalījās pieredzē par ģimenes svētku organizēšanu, mainījās receptēm, rādīja bildes un 
video, stāstīja par jautrākajām atrakcijām utt. Neformālā un jautrā gaisotnē tika degustēti 
līdzi atnestie cienasti un receptes, kas  apkopotas mapē ,,Skujetnieku saimnieču gardumi”, 
kas jau ir kļuvusi krietni biezāka);

• Literatūras izstāde ,,Es neatsakos no draugiem...’’ (Klāvam Elsbergam-60);
• Akcija sievietēm 8.martā: ,,Esi skaista bibliotēkā’’, pasākums ,,Pie tavam kājām’’;
• Radošā darbnīca ,,Krāsosim māsiņas, raibas oliņas’’;
• Kultūras izpētes brauciens ar Rugāju bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībniekiem uz Rūjienu, 

Koņu kalnu un Ķoņu dzirnavām. 
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4.9. TIKAIŅU BIBLIOTĒKA

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Daudzveidīgu, pašu veidotu un citu informācijas resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai 
apmierinātu atsevišķu indivīdu un grupu izglītības, informācijas un personības pilnveides 
vajadzības, veicinātu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, kā arī palielināt bibliotēkas lomu 
sabiedrībā.

IESTĀDES 
DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Ikvienam nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai. Vākt materiālus 
novadpētniecībā, kā arī saglabāt interesi pār grāmatu. Veidot bibliotēku par kvalitatīvu un 
saturīgu brīvā laika pavadīšanas vietu interesentiem. Sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno 
informācijas tehnoloģiju apguvē.

IESTĀDES 
FUNKCIJAS UN 
UZDEVUMI

• Veikt bibliotēkas krājuma komplektēšanu un atjaunošanu, nodrošinot tā uzskaiti un 
saglabāšanu;

• Organizēt bibliotēku, literatūras un lasīšanas popularizējušos pasākumus, izstādes.
2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI 

• Par pašvaldības līdzekļiem nopirktas 102 grāmatas par summu EUR 843,00. Abonēti 16 
nosaukumu preses izdevumi par summu EUR 443,00;

• Bibliotēkas krājums komplektēts 4 reizes gadā;
• Noorganizēta dalība Lielās Talkas aktivitātēs;
• Bibliotēkas krājumu rekataloģizācija pabeigta par 99%;
• Piegādātas grāmatas Sociālā aprūpes centra “Rugāji” iemītniekiem.

2019. GADA 
NOTIKUMI

• Noorganizēti pasākumi grāmatu popularizēšanai – izstādes, jauno grāmatu apskate;
• Novadīta psalmu dziedāšana;
• Notika tikšanās ar mežzini, grāmatu autori Annu Āzi;
• Notika atmiņu pēcpusdiena bijušās Upmalas sākumskolas kolektīvam.

PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS 
KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU 
UZLABOŠANAI

• Apmeklēti 3 Balvu Centrālās bibliotēkas rīkotie semināri; 
• Dalība Balvu reģiona bibliotēku darbinieku kultūrvēsturisko studiju braucienā uz Jelgavu;
• VSAA pakalpojumu pieprasīšana elektroniski;
• Digitālā saziņa ar valsti, dzīves situācijās noderīgu risinājumu rašana. 

4.10. RUGĀJU TAUTAS NAMS 

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

• Kvalitatīvas kultūrizglītības nodrošināšana iedzīvotājiem;
• Organizēt pasākumus dažādu vecumu mērķauditorijai;
• Kvalitatīvi sagatavotu, interesantu un daudzveidīgu pasākumu organizēšana. 

IESTĀDES 
DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Kultūras nodaļas un Tautas nama darbība orientēta uz iedzīvotāju vēlmju apmierināšanu pēc 
pieprasītā kultūras pasākumu klāsta. Darbība vērsta uz tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu.
Tiek strādāts pie kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas, saglabāšanas un dokumentēšanas. 
Dažādu kultūras procesu veiksmīgā norisē ir laba sadarbība ar citām pašvaldības institūcijām, 
sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem. Kultūras nodaļas  Tautas nama rīkotie pasākumi 
kalpo kā pagasta un novada atpazīstamības zīmols, par notiekošajām norisēm tiek informēti 
masu mediji. 

IESTĀDES 
FUNKCIJAS UN 
UZDEVUMI

Rugāju novada Kultūras nodaļa koordinē darbu Rugāju Tautas namā un Lazdukalna saieta namā. 
Rugāju Tautas nams un parka estrāde  ir sava novada sabiedriskās rosības, tradicionālo kultūras 
norišu, kultūras un tautas mākslas vērtību uzturēšanas un atpūtas centrs. Sava pamatuzdevuma 
veikšanai izpilda sekojošas funkcijas:
• Izstrādā un koordinē kultūras norišu kalendāru novadā un pagastā;
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• Sniedz pieteikumu Tautas nama finansēšanai Rugāju novada domē;
• Organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatiermākslas kolektīvu darbību, 

iesaistot tos novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicina starptautisko 
sadarbību;

• Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi novadā un pagastā;
• Organizē koncertu, izrāžu, izstāžu darbību;
• Organizē izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās sfērās;
• Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem;
• Dokumentē Tautas nama izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību;
• Veic datu ievadīšanu par Rugāju novada Kultūras darbu Latvijas digitālajā kultūras kartē.
• Sagatavo un iesniedz atskaites par iestādes darbu Rugāju novada domei, Valsts Statistikas 

komitejai, Latvijas Nacionālajam kultūras centram, LR Kultūras ministrijai.
2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI 

Sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Mēs pasaulē”, Rugāju jauktajam korim sašūti skatuves 
tērpi un to prezentācijas pasākums notika 2019.gada 22.decembrī, Rugāju Romas katoļu 
baznīcā, sniedzot koncertu ceturtajā Adventā.

2019. GADA 
NOTIKUMI

2019. gadā notikuši vairāki desmiti kultūras norišu, uzskaitīti svarīgākie: 

PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS 
KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU 
UZLABOŠANAI

Kultūras darbu organizēšanai novadā notiek amatiermākslas kolektīvu un citu kultūras 
darbinieku kopīgas sanāksmes, pieaicinot novada vadību. Tālākizglītības nodrošināšanai 
darbinieki apmeklē seminārus un kursus. Par notiekošajām kultūras norisēm ievietojam 
informāciju arī interneta vietnēs.

• Dambretes spēles turnīrs;
• Reģionālais tautas muzikantu saiets;
• Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

dienas; 
• Rugāju novada mazo vokālistu konkurss 

“Cālis -2019”; 
• Lieldienu pasākums;
• Pasākums novada senioriem;
• Saulgriežu svinēšana;
• Rugāju novada Jaunības svētki;
• Rugāju novada svētki “Uz Rugājiem no 

visām debess pusēm, mūs visus šodien 
tikties sauc”;

• Baltijas ceļam - 30;
• Pasākums “Atā vasara!”;

• koncerts “…Mēs dejojām vēl vienu 
vasaru”;

• Lāčplēša dienai veltīts pasākums, lāpu 
gājiens;

• Latvijas valsts dibināšanas svētku 
pasākums;

• Novada egļu iedegšanas pasākumi;
• Rugāju Tautas nama dāmu vokālā 

ansambļa 30 gadu jubilejas pasākums
• I.Apines un J.Kurševa koncerti ceturtajā 

Adventā;
• Rugāju jauktā kora jauno skatuves tērpu 

prezentācijas koncerts Rugāju Romas 
katoļu baznīcā;

• Ziemassvētku pasākumi. 

4.11. LAZDUKALNA SAIETA NAMS

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Īstenot atpūtas iespējas, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un 
vajadzībām novadā.

IESTĀDES 
DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Organizēt kultūras dzīvi Rugāju novada Lazdukalna pagastā.

IESTĀDES 
FUNKCIJAS UN 
UZDEVUMI

• Veic kultūrizglītojošo darbu;
• Organizē kultūras pasākumus;
• Rosina sabiedrības interesi par kultūru un apmierina tās kultūras vajadzības;
• Veicina jebkura sabiedrības locekļa iespēju sevi radoši izpaust un pilnveidot tautas mākslā.
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2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI 

2019. gadā kopumā ir bijušas 12 balles un 9 pasākumi;
Vērtīgākie pasākumi bija:
• Folkloras kopas “Upīte” diska prezentācija, sadarbībā ar etnogrāfisko ansambli “Benislava” 

un VPDK “Rugāji”;
• Pasākums Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” diena 2019, kurā Rugāju novada pašdarbības 

kolektīvi apguva reģionu kultūras dejas un tradīcijas piedaloties meistarklasēs. Novada 
iedzīvotāji varēja vērot bagātīgu un daudzveidīgu priekšnesumu klāstu; 

• Amatierteātris “Zibšņi” priecēja ne tikai ar salidojumu pēdējā oktobra nedēļā, bet šogad arī 
aicināja apskatīt teātra izrādi “Tāva meitas”. 

IEGĀDĀTIE 
PAMATLĪDZEKĻI

Divas Monitor skandas.

VEIKTIE 
REMONTDARBI

Veikta saieta nama grīdas atkārtota lakošana.

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Veidot Rugāju novada muzeju kā Rugāju novada kultūrvēsturisko liecību krātuvi un pētniecisko 
un kultūrizglītojošo centru.

IESTĀDES 
DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

• Muzeja krājuma pilnveidošana un uzturēšana;
• Novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte;
• Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un 

popularizēšana; 
• Muzeja darbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība un uzturēšana;
• Izglītojošā darba veikšana.

IESTĀDES 
FUNKCIJAS UN 
UZDEVUMI

• Mērķtiecīgi papildināt muzeja krājumu atbilstoši misijai un nodrošināt tā pieejamību 
sabiedrībai;

• Veikt pētniecisko darbu par Rugāju novada kultūru un vēsturi no vissenākajiem laikiem 
līdz mūsdienām;

• Piedāvāt kvalitatīvas izstādes un pasākumus muzeja apmeklētājiem;
• Pilnveidot materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu muzeja pakalpojumu 

nodrošināšanai.

2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI

• Rugāju novada skolu vēstures pētniecība;
• Rakstu sagatavošana novada informatīvajam izdevumam „Kurmenīte”;
• Pastāvīgās izstādes par skolām izveidošana;
• Izveidots Rugāju novada muzeja konts Facebook @rugajunovadamuzejs;
• Elektronisko materiālu un rakstu gatavošana. 

2019. GADA 
NOTIKUMI

 

IEGĀDĀTIE 
PAMATLĪDZEKĻI

Pastāvīgās izstādes „Skolas Rugāju novadā” planšetes. 

4.12. RUGĀJU NOVADA MUZEJS

• Izstāde „Rugāju novada ģerboņa autoram 
Vladimiram Ladusānam 80”;

• Sarmītes Krasovskas sapņu ķērāju izstāde 
„Pavasaris ir klāt”;

• Komunistiskā genocīda upuru piemiņai 
veltītu piemiņas brīžu organizēšana 25. 
martā un 14. jūnijā; 

• Dalība pasākumā „Muzeju nakts”;
• Izstāde „Rugāju novadam - 10”;
• Izstāde „Skolas Rugāju novadā”;
• Izstāde „Manas dzimtas vīri - karavīri”. 
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4.13. RUGĀJU NOVADA UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 
TŪRISMA  ATTĪSTĪBAS CENTRS

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Līdz 2009.gada 1.augustam darbojās kā Rugāju pagasta tūrisma informācijas centrs;
Līdz 2016.gadam darbojās kā Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.

IESTĀDES 
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.
2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI

TŪRISMS

• Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē - gadatirgū  „Balttour 2019”, prezentējot Rugāju 
novada un atjaunoto Ziemeļlatgales tūrisma karti - ceļvedi;

• Turpinājās uzsāktā sadarbība ar 6 blakus pašvaldībām, kurām pieguļošas teritorijas atrodas 
apkārt Lubāna ezeram. Izdota tūrisma karte „Lubāna ezera noslēpumi 2019”, kurā ir 2  
Rugāju novada apskates objekti - „Saipetnieki”  un briežu dārzs  „Mežsētas” . Tiek gatavota 
karte 2019.gadam un fails mājaslapām. Drukātie materiāli izdoti latviešu, angļu un vācu 
valodās;

• Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums „Viedā sola uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā” 
LEADER programmā, paredzot, ka tādējādi tiks labiekārtota publiskā infrastruktūra 
reģionālajā velomaršrutā nr. 34” Rypoj vasals!”. Paredzēts uzstādīt Atpūtas solu - velo 
apkopes punktu  ar viedajām funkcijām un tas darbojas uz saules baterijām.   

UZŅĒMĒJDARBĪBA

• Īstenots Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019. gadam, apstiprināti 2 projekta 
pieteikumi un piešķirti EUR 2000,00. Mārketinga pasākumu izdevumu apmaksai 
apstiprināts un piešķirts finansējums 2 pieteikumiem par kopējo summu EUR 1000,00; 

• Rugāju novada pašvaldība ir iesaistījusies pārrobežu projektā Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmā 2014.-2020.gadam un īstenos daļu pasākumu šajā projektā. 2019.
gada 3.jūlijā Valkas novada dome kā projekta vadošais partneris parakstīja Granta līgumu ar 
Valsts reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Latvijas – Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas 
– Krievijas pierobežas teritorijā” līdzfinansēšanu. Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt 
mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, 
tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā 
un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu 
reģionos Latvijā un Krievijā. Projekta partneri ir 5 Latgales, 2 Vidzemes pašvaldības, 4 
Pleskavas apgabala, 1 Ļeņingradas apgabala pašvaldība un 2 uzņēmējdarbību atbalstošas 
nevalstiskās organizācijas.  Rugāju novadā, projekta ietvaros, ir atjaunota pasākumu zāle 
Rugāju novada domes telpās 1.stāvā, paredzot šo telpu uzņēmēju apmācību un  informatīvu 
tikšanos rīkošanai, kā arī tirdzniecības un izstāžu vajadzībām uzņēmējdarbības atbalstam. 
Projekta kopējais finansējums ir 250 000 EUR, tajā skaitā Latvijas – Krievijas PSP 
līdzfinansējums 225 000 EUR. Rugāju novada domes kopējais projekta budžets ir 17 
777,78 EUR, tajā skaitā programmas līdzfinansējums ir 90% jeb 16 000 EUR. Projektu 
plānots ieviest 24 mēnešu laikā, sākot ar 2019.gada 1.jūliju.
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4.14. RUGĀJU NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, 
attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālo atbalstu ģimenēm un 
personām, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdalību 
savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, 
pamatojoties uz sociālā darba  speciālistu veiktu personas individuālo vajadzību un resursu 
novērtējumu.

IESTĀDES 
DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt  priekšlikumu sociālās un veselības 
nozares attīstības koncepcijai un jaunu pakalpojumu ieviešanai, kā arī piedalīties novada 
pašvaldības sociālā sektora attīstības plānu, stratēģiju un programmu izstrādāšanā un īstenošanā. 
Plānot un organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas procesu, nodrošināt 
novada iedzīvotāju visa veida sociālo vajadzību izvērtēšanu un sociālo pakalpojumu sociālās 
palīdzības sniegšanu.

IESTĀDES 
FUNKCIJAS UN 
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.

2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI 

• Gadījumos, kad personas veselības stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīves vietā, 2 personām 
tika nodrošināts pakalpojums “Aprūpe mājās”;

• Pieņemti un apstrādāti 1205 iesniegumi;
• Sniegts asistenta pakalpojums 11 personām;
• SAC “Rugāji” tika ievietotas 17 personas;
• Turpinājās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu Darbības programmas “Pārtikas un pamata 

materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā” ietvaros, lai nodrošinātu Rugāju novada iedzīvotāju grupas ar pārtikas un higiēnas 
pakām;

• Organizēta pašpalīdzības grupa vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, 
ar mērķi sniegt atbalstu, iekšējo resursu atpazīšanai un attīstībai komunikācijas trūkuma 
mazināšanai.

2019. GADA 
NOTIKUMI

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana - Latgales reģionā projekta ietvaros 5 bērni sāka 
saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – kanisterapiju.

IEGĀDĀTIE 
PAMATLĪDZEKĻI

Mēbeles sociālā dienesta telpās.

VEIKTIE 
REMONTDARBI

Veikts kosmētiskais remonts Rugāju novada Sociālā dienesta telpās.

PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS 
KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU 
UZLABOŠANAI

• Lai pilnveidotu savu proesionalitāti, sociālā darba speciālisti ir apmeklējuši kvalifikācijas 
celšanas kursus un seminārus ne mazāk kā 24 stundas; 

• Speciālisti saņēmuši supervīziju (profesionāls atbalsts sociālo gadījumu risināšanā) – 21 
stundu.
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4.15. SOCIĀLAIS APRŪPES CENTRS “RUGĀJI”

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Ilgstoša sociālā aprūpe.

IESTĀDES 
DARBĪBAS 
PAMATVIRZIENI

Ilgstoša sociālā aprūpe personām, kam zudušas vai nav pašaprūpes spējas.

IESTĀDES  FUNKCIJAS 
UN UZDEVUMI

• Aprūpe un sociālā aprūpe;
• Nodrošināt klientiem pamatvajadzības.

2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI 

• Pakalpojums sniegts 36 klientiem, iestājušies – 19, izstājušies – 3 klienti;
• Pakalpojumu saņēmuši 5 klienti no citiem novadiem (Balvi, Baltinava, Viļaka).

2019. GADA 
NOTIKUMI

• Notikuši socializāciju veicinoši pasākumi;
• Ziemassvētkos, sadarbojoties ar projektu “Enģeļu pasts,” sarūpētas dāvanas katram 

klientam;
• Saņemtas dāvanas Ziemassvētkos katram klientam no individuālajām personām. 

IEGĀDĀTIE 
PAMATLĪDZEKĻI

Virtuves iekārta, veļasmašīna.

VEIKTIE 
REMONTDARBI

Veikta virtuves iekārtas iebūvēšana.

PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU UZLABOŠANAI

Uzņemti 5 klienti no citiem novadiem.

4.16. RUGĀJU NOVADA BĀRIŅTIESA 

IESTĀDES 
DARBĪBAS MĒRĶIS

Nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

IESTĀDES DARBĪBAS
PAMATVIRZIENI

Pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura aizstāv bērna vai 
aizgādnībā esošas personas personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un 
citām personām.

IESTĀDES FUNKCIJAS 
UN UZDEVUMI

• Aizstāv bērna (aizgādnībā esošās personas) intereses un tiesības;
• Veic darbības, lai nodrošinātu bērna audzināšanu un aprūpi ģimeniskā vidē;
• Izskata iesniegumus par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību.

2019. GADĀ 
PAVEIKTIE DARBI 

• Pieņemti 33 lēmumi;
• Sešas personas atzītas par piemērotām audžuģimenes statusa iegūšanai;
• Veikta 161 notariālā darbība.

2019. GADA  NOTIKUMI 2019. gada 15. augustā ievēlēta Rugāju novada bāriņtiesa jaunā sastāvā. 
IEGĀDĀTIE 
PAMATLĪDZEKĻI

Iegādāts jauns printeris.

PASĀKUMI, KURI 
ĪSTENOTI IESTĀDES 
DARBĪBAS KVALITĀTES 
RĀDĪTĀJU UZLABOŠANAI

Apmeklēti kursi bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas celšanai.
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4.17. RUGĀJU NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBU 
VIENOTIE KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (turpmāk VPVKAC) tika izveidoti 2015. gadā Rugājos un 
Benislavā. Katru gadu Rugāju novada dome saņem no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk 
VARAM) valsts budžeta dotāciju VPVKAC darbības nodrošināšanai. 2019. gadā piešķirtā budžeta dotācija abu 
VPVKAC uzturēšanai bija 6 900,00 EUR. 

Rugāju novada VPVKAC 2019. gadā snieguši 223 pakalpojumus, attiecīgi - Rugāju VPVKAC 63 pakalpojumi un 
Benislavas VPVKAC 160 pakalpojumi. Abu VPVKAC stiprā puse ir iedzīvotāju konsultēšana saistībā ar iesniegumu un 
dažādu dokumentu iesniegšanu valsts iestādēs. Galvenokārt iedzīvotāji tiek konsultēti klātienes konsultācijās, kur tiek 
izskaidrotas pakalpojumu saņemšanas iespējas un darbības. 

Analizējot Rugāju novada VPVKAC 2019. gadā  sniegtos  pakalpojumus secināms, ka  Benislavas VPVKAC stiprā 
puse ir Lauku atbalsta dienesta sniegtās konsultācijas un pakalpojumi, bet Rugāju VPVKAC, galvenokārt, sniedz 
pakalpojumus un konsultācijas, ko piedāvā Valsts ieņēmumu dienests un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.  
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Novadu veido dome, kopā ar iedzīvotājiem, iestādēm, institūcijām, uzņēmumiem un struktūrām. Dome komunicē ar 
iedzīvotājiem, lai informētu un tikta informēta arī no iedzīvotāju puses par visām jomām un aktuālajiem jautājumiem, 
jo savstarpējā saziņa un tajā radušās attiecības veido pašvaldību. Iedzīvotāji ir tā cilvēku grupa, kam ir svarīgi būt 
informētiem par aktualitātēm un notikumiem, kas notiek pārvaldē, un iespējām, kas tiek piedāvātas cilvēku dzīves 
kvalitātes celšanai.

Lai sabiedrība regulāri tiktu informēta par novitātēm un dažādām izmaiņām pasākumos, pārvaldē un tās sniegtajos 
pakalpojumos, liela nozīme ir efektīvai savstarpējai komunikācijai. Jo vairāk pārvalde ir ieinteresēta un aktīvi rīkojas 
savstarpējās komunikācijas uzlabošanai, jo lielāka iespējamība pastāv sabiedrības kopējai apmierinātībai ar pārvaldi. 
2014. gadā novada domē darbu uzsāka sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir 
iedzīvotāju un domes savstarpējās informācijas aprites nodrošināšana.

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību un saiknes pašvaldība – iedzīvotāji – pašvaldība veidošanos, turpinās izveidotās 
domes mājas lapas http://www.rugaji.lv darbība. Viens no lielākajiem mājaslapas ieguvumiem ir informācijas aprites 
operativitāte, jo vēlamās ziņas var tikt izplatītas īsā laikā, plašam cilvēku lokam. Mājaslapā regulāri tiek ievietota jaunākā 
informācija par aktualitātēm lauksaimniecībā, uzņēmējdarbībā un citās jomās, kultūras afišas un pasākumu foto, sporta 
pasākumu afišas, atskati uz notikušajām aktivitātēm. Arī novada skolas regulāri informē iedzīvotājus par notiekošajām 
aktualitātēm skolu dzīvē. Novada domes mājaslapā tiek ievietota arī informācija par konkursiem uz vakantajiem amatiem. 
2018. gadā Rugāju novads ir izveidojis savu informācijas lapu interneta vietnē www.facebook.com, lai informācijas 
aprite nortitētu vēl raitāk un sasniegtu pēc iespējas lielāku mērķa auditoriju visdažādākajos vecumos. 

Ik mēnesi iznāk novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kurmenīte” jaunākais numurs, kurā tiek publicētas domes 
ziņas, informācija par pieņemtajiem lēmumiem domes sēdēs un citas aktualitātes. Novada domes priekšsēdētāja ik 
reiz arī informē par tekošā mēneša veiktajiem darbiem pašvaldībā, plānotajām aktivitātēm tuvākajā nākotnē. Novada 
avīze ir bezmaksas un tā ir ērti pieejama ikvienam novada iedzīvotājam. Avīze tiek iespiesta 900 eksemplāros, novada 
iedzīvotāji to ikreiz saņem savās pasta kastītēs, kopā ar pārējo abonēto presi.

Lai nodrošinātu Rugāju novada iedzīvotāju labklājību, pakalpojumu pieejamību un vajadzību apmierināšanu, dome ir 
izveidojusi iestādes, kas atrodas Rugāju novadā, un tās ir nodotas Rugāju novada pašvaldības administrācijas padotībā 
un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem.

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

Lai regulāri informētu apkārtējos novadus, Latgali un Latviju kopumā, par notiekošo novadā, 2014. gadā pašvaldība 
noslēdza līgumu ar Latgales Reģionālo televīziju par ikmēneša sižetu veidošanu Rugāju novadā. Sižeti apskatāmi 
televīzijas mājaslapā www.lrtv.lv. 

Savukārt 2019. gadā Rugāju novada dome parakstīja sadarbības līgumu ar SIA “VALMIERAS TV”. Sižetus par Rugāju 
novada aktualitātēm raida kanālā “ReTV”, kas ir  bezmaksas virszemes televīzijas apraidē visā Latvijā un apvieno visas 
Latvijas reģionālās un vietējās televīzijas vienā kanālā. Sižeti tiek ievietoti arī Rugāju novada sociālajos tīklos.  

Informācija par dažādiem notikumiem Rugāju novadā lasāma arī Ziemeļlatgales reģionālajā laikrakstā “Vaduguns”. 

2018. gadā, sadarbojoties ar SIA “VALMIERAS TV”, ir izveidots prezentācijas materiāls par Rugāju novadu, kuru var 
apskatīt mājaslapā www.rugaji.lv. 
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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. 

Ik nedēļu 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, kopā ar Sociālo dienestu, rīko izbraukumus pie novada cilvēkiem, lai arī tiem iedzīvotājiem, kam 
ir veselības problēmas vai problēmas ar transportu, būtu iespēja tikties ar novada vadību un pārrunāt interesējošos 
jautājumus.
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7. NOVADA DOMES LĒMUMS PAR RUGĀJU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 2019. GADA PUBLISKO PĀRSKATU  
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8. NOVADA DOMES LĒMUMS PAR RUGĀJU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 2019. GADA PĀRSKATU
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9. NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS PAR 
FINANŠU PĀRSKATU

Mēs esam veikuši Rugāju novada Pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu 
pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
• pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance);
• pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī;
• pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī;
• naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī;
finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, 
gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu. 
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Rugāju novada Pašvaldības finansiālo 
stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 
31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos publiskā sektora 
revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma 
sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju”.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 
Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas 
pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. 
Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp 
Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 
Ziņošana par citu informāciju
Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver:
• vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
• budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā.
Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu atzinums par 
finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā 
norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita 
informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita 
veida būtiskas neatbilstības.
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības 
vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā 
nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā 
ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
• vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu 

pārskatam, un
• vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” prasībām. 
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru 
Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, 
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kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu 
izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības 
sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa 
piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas 
būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa 
pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda 
pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, 
ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo 
finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo 
skepsi. Mēs arī: 
• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas 

neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, 
kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas 
radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, 
dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles 
pārkāpumus;

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem 
atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības 
uzrādītās informācijas pamatotību;

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz iegūtajiem 
revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var 
radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, 
revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda 
informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar 
revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu 
ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;

• izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto informāciju un to, 
vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā pamatā esošos darījumus un notikumus;

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības finanšu informāciju ar mērķi sniegt 
atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs 
paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un 
laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs 
identificējam revīzijas laikā.
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