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1.

Pašvaldības raksturojums

1.1. Teritorija un iedzīvotāji
Rugāju novads, kas apvieno Rugāju pagastu un Lazdukalna pagastu, atrodas Latvijas ZA daļā.
Novada kopplatība ir 512.12 km2. Novada centrs Rugāji ir automaģistrāļu krustpunkts: Gulbene
– 36 km, Lubāna – 37 km, Rēzekne – 60 km, Balvi -18 km.

Iedzīvotāju skaits Rugāju novadā
Iedzīvotāju skaits
2 704
2 683
2 637
2 645
2 661
2 627
2 614

Gads
01.01.2007.
01.01.2008.
01.01.2009.
01.07.2009.
01.01.2010.
01.01.2011.
01.01.2012.

Skatot pa vecuma grupām (uz 01.01.2012.), līdz darbaspējas vecumam ir 352 iedzīvotāji jeb 13
%, darbspējas vecumā - 1 712 jeb 65 %, virs darbspējas vecuma - 550 jeb 21%.
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Iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva (uz 01.01.2012.) latvieši – 2 380 jeb 91 %, krievi – 194
jeb 7 %, citas tautības – 40 jeb 2 %.

1.2. Novada pašvaldības struktūra
Rugāju novada dome savu darbību uzsāka 2009.gada 1.jūlijā un to veido 13 deputāti.
Par Rugāju novada domes priekšsēdētāju ievēlēta Rita Krēmere, kas veic arī izpilddirektora
funkcijas. Priekšsēdētājas vietnieka amata pienākumus veic Sandra Kapteine.
Ir izveidotas un darbojas 4 komitejas:
 Finanšu komiteja (8 deputātu sastāvā);
 Veselības un sociālo jautājumu komiteja (6 deputātu sastāvā);
 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (6 deputātu sastāvā);
 Saimniecisko jautājumu komiteja (6 deputātu sastāvā).
Darbojas 5 komisijas:
 Administratīvā komisija;
 Privatizācijas komisija;
 Iepirkumu komisija;
 Izsoles komisija;
 Vēlēšanu komisija.
Novada domes, komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības
administrācijas darbinieki. Pašvaldības funkciju izpildei izveidotas sekojošas iestādes un
struktūrvienības:
 Rugāju novada vidusskola
 Eglaines pamatskola
 Rugāju bibliotēka
 Tikaiņu bibliotēka
 Lazdukalna bibliotēka
 Skujetnieku bibliotēka
 Lazdukalna FVP
 Skujetnieku FVP
 Zobārstniecības kabinets
 Lauku un uzņēmējdarbības centrs
 Rugāju sporta centrs
 Sociālās aprūpes centrs
 Muzejs
 Tautas nams
 Jauniešu iniciatīvu centrs
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nodaļa
 Pašvaldības policija
 Sociālais dienests

2. Novada pašvaldības budžets
Rugāju novada pašvaldības budžets ir domes apstiprināts ienākumu un izdevumu plāns
saimnieciskajam gadam. Pašvaldības budžets atspoguļo :
 Pašvaldības rīcībā esošo finanšu sadalījumu;
 Pašvaldības administratīvo struktūru;
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Pašvaldības prioritātes, mērķus un uzdevumus.

Budžets tiek plānots, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi un kvalitatīvu pakalpojumu
pieejamību novada iedzīvotājiem, kā arī novirzītu finanšu līdzekļus dažādu projektu realizēšanai.
Pašvaldība savu budžetu izstrādā, apstiprina un izpilda, ievērojot Latvijas Republikas likumus un
Ministru kabineta noteikumus. Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta:



2.1.

Pamatbudžets ir galvenā budžeta sastāvdaļa, kas ietver visus pašvaldības ieņēmumus
vispārējo izdevumu segšanai;
Speciālais budžets ietver apropriācijas īpašiem mērķiem un dāvinājumiem un
ziedojumiem.

2011.gada budžeta izpilde

2011.gada pamatbudžeta izpilde:
1.1. pamatbudžeta ieņēmumos Ls 1 576 797, izdevumos Ls 1 922 338, aizņēmumus Ls
185004, aizņēmumu atmaksu Ls 126067 un budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās Ls
92742
1.2. speciālā budžeta ieņēmumos Ls 68575 apmērā, izdevumos Ls 56438, ilgtermiņa
saistību (finanšu līzinga) atmaksu Ls 2375 un budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās Ls
10687

Kopumā pamatbudžeta ieņēmumu daļa izpildīta 99.21 %, bet izdevumu daļa 97.53% apmērā.
2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%)

iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
nekustamā īpašuma
nodoklis
27%

19%

valsts budžeta transferti
5%
maksas pakalpojumi
u.c.pašu ieņēmumi

2%
7%

40%

pārējie ieņēmumi

pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
līdzekļi

5

2011.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (%)

vispārējie valdības dienesti
sabiedriskā kārtība un
drošība
ekonomiskā darbība

1%
9%

8%

6%

vides aisardzība

1%
pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

32%
29%
13%

veselība

1%
atpūta. kultūra, reliģija
izglītība
sociālā aizsardzība

2.2.

2012.gada budžets

2012.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze
Kā galvenais ienākumu avots pašvaldības budžetā ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF), kas sastāda Ls 745963 jeb
49% no plānotajiem 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi par zemi, ēkām,
inženierbūvēm un mājokļiem sastāda Ls 74716 jeb 4.9 % no kopējiem ieņēmumiem.
Salīdzinājumā ar 2011.gada izpildi prognozēts -12.62 % Plānots atgūt daļu no iepriekšējos
gados nesamaksātā NĪN.
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Plānoto 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%)

iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
nekustamā īpašuma
nodoklis
23%

26%

5%

1%
5%

valsts budžeta transferti

40%

maksas pakalpojumi
u.c.pašu ieņēmumi
pārējie ieņēmumi

pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
dotācija

Ievērojamu daļu budžeta ieņēmumu daļā sastāda valsts budžeta transferti. Mērķdotācijas
sociālās palīdzības nodrošināšanai (līdzfinansējums GMI pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksai)
plānotas Ls 20 000 apmērā. Ls 192218 sastāda mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas ieplānotas 8 mēnešiem. No valsts tiks
saņemti maksājumi 1.klases skolēnu ēdināšanai, bezmaksas interneta nodrošināšanai bibliotēkās,
mācību literatūras iegādei.
Budžeta iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (telpu noma, zemes
noma, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes centros, par biļešu realizāciju, par
komunālajiem pakalpojumiem u.c.) plānoti Ls 69950 apjomā.
2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 1 518 007 apjomā.
Plānotie pamatbudžeta izdevumi 2012.gadā
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa sastādīta, izvērtējot katras pašvaldības
institūcijas budžeta pieprasījumu, kā to nosaka Rugāju novada domes noteikumi „Rugāju novada
pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”, kā arī ņemot vērā
2012.gada prognozētos ieņēmumus.
2012.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti Ls 1 460 665 apjomā. Papildus ieņēmumiem,
izdevumu segšanai tiek novirzīts arī naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ls 92 742.
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Plānoto 2012.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (%)
vispārējie valdības dienesti
sabiedriskā kārtība un
drošība
ekonomiskā darbība

1%
10%

11%

4%

vides aizardzība

1%
pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
36%

veselība

29%
7%

1%
atpūta, kultūra, reliģija
izglītība
sociālā aizsardzība

Pašvaldības budžeta rādītāji 2011. un 2012.gadā apkopoti tabulās.
Pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji
Ieņēmumu veids
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Procentu ieņēmumi
Valsts nodevas
Pašvaldības nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
Pašvaldības budžetu transferti
Valsts budžeta transferti
Kopā saimnieciskā gada ieņēmumi
Aizdevuma saņemšana
Izdevumu segšanai iesaistītie līdzekļu atlikumi uz
gada sākumu
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Izpilde
2011.gadā,
latos
305 429
84 241
533
732
18
1 408
985
2 013
209
5 320
110 078

Plāns
2012.gadam,
latos
349 245
71 140
2 133
1 443
6
950
350
2100
5 000
69 950

8 439
1 057 392
1 576 797
185 004
379 346

8 268
1 007 428
1 518 007
92 742

Pavisam izdevumu segšanai

2 141 147

1 610 749

Pamatbudžeta izdevumu rādītāji
Izdevumu veids
Vispārējie valdības dienesti
Novada administrācija, Lazdukalna pagasta
pārvalde, deputātu un komisiju atlīdzība
Kredītu % nomaksa
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Sabiedriskā kārtība un drošība (bāriņtiesa,
policija, ugunsdrošība)
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība (Feldšeru punkti, zobārstniecība)
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija (Tautas
nams, kultūras pasākumi, bibliotēkas)
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā izdevumi
Aizdevumu atmaksa

Izpilde
2011.gadā,
latos
151 661
128 971

Plāns
2012.gadam,
latos
149 934
120 934

22 690
15 164

25 000
4 000
14 507

119 537
20 282
559 173

55 176
16 530
426 218

15 812
250716

14 537
99742

614 271
175 722
1 922 338
126 067

520 991
163 030
1 460 665
150 084

Pamatbudžeta izdevumu rādītāji (sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas)

Klasifikācijas
kods
1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
2400
2500
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Izdevumu veids
Atlīdzība
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiāli, energoresursi un inventārs
Periodikas un žurnālu iegāde
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Subsīdijas un dotācijas
Maksājumi par kredītiem
Izdevumi kapitālieguldījumiem
Subsīdijas
Pašvaldību budžeta transferti
Dažādi izdevumi
Transferti mērķdotācijām kapitālajiem
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Izpilde
2011.gadā,
latos
813 791
657 632
156 159
281 930
403
118 807
159 096
2 543
1 081
2 977
21 118
624 929
160 948
16 645

Plāns
2012.gadam,
latos
702 560
563 394
139 166
284 714
780
149 382
130 952
1 850
1 750
5 150
23 500
325 487
99 254
20 000

izdevumiem
Kopā pārskata gadā

1 922 338

1 518 007

Speciālā budžeta rādītāji
Rādītāji
Ieņēmumi
Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Pārējie ieņēmumi
Izdevumi
Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Līzinga atmaksa
Atlikums gada sākumā
Atlikums gada beigās

Rādītāji

Izpilde 2011.gadā,
latos
68 575
65 403
3 113
59

Plāns 2012.gadam,
latos
46 224
44 224
2 000
-

58 813
54 510
1 928
2 375
925
10 687

56 911
52 402
3 899
610
10 687

Kopsavilkuma bilance (latos)
Uz 2011.gada
sākumu, latos

Aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Kopā
Pasīvi
Pašu kapitāls
Kreditori
Kopā

2.3.

Uz 2011.gada
beigām, latos

3 930 922
482 074
4 412 996

3 930 922
482 074
4 412 996

3 353 450
1 059 546
4 412 996

3 353 450
1 059 546
4 412 996

Saistību un garantiju apjoms

Pašvaldības saistības uz 2011.gada sākumu sastādīja 834 079 lati. 2011.gada beigās 932 871 lati,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē projektu realizācijai – pašvaldības līdzfinansējuma un
priekšfinansējuma nodrošināšanai.

3. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Nekustamā īpašuma novērtējums, latos
Objekts

Uz 01.01.2011.

Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un būvēm
Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei izmantojumā zeme
Pārējā zeme

68 668
1 293 338
1 300 462
72 849
520 502
0
139 288
10

Uz 01.01.2012.
265 593
1 534 846
1 300 462
72 849
518889
0
156340

Inženierbūves
Pārējais nekustamais īpašums
Mežaudzes
Kopā

47 873
23 215
10 722
3 476 917

47 742
254068
19927
4 170 716

4. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas
Saskaņā ar Balvu rajona padomes reorganizācijas plānu, Rugāju novada dome bez atlīdzības
saņēma kapitāldaļas:
1) SIA „Balvu slimnīca” – 183 580 daļas 183 580 latu vērtībā;
2) SIA „Balvu Autotransports” – 11 808,4daļas 11 808,40 latu vērtībā.

5. Veiktie un plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
Lai veicinātu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Rugāju novada attīstību, arvien tiek izstrādāti un
realizēti investīciju piesaistes projekti, tādējādi panākot konkrētus uzlabojumus izglītības,
sociālās un kultūrvides jomās, vides aizsardzībā un citu infrastruktūru sakārtošanā.
Rugāju novada pašvaldība aktīvi veic projektu izstrādi un investīciju piesaisti. Koordinācijas
darbu veic Attīstības plānošanas nodaļa, kā arī iestāžu vadītāji iesaistās projektu pieteikumu
sagatavošanā, iespējami nodrošinot visu infrastruktūru attīstību. Pašvaldība arī veicina investīciju
piesaisti, atbalstot gan pašvaldības iestāžu, gan nevalstisko organizāciju projektu iniciatīvas ar
līdzfinansējumu.

5.1.

Infrastruktūras attīstības projekti

Projektu izstrāde un investīciju piesaiste
Lai veicinātu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Rugāju novada attīstību, arvien tiek izstrādāti un
realizēti investīciju piesaistes projekti, tādējādi panākot konkrētus uzlabojumus izglītības,
sociālās un kultūrvides jomās, vides aizsardzībā un citu infrastruktūru sakārtošanā.
Rugāju novada pašvaldība aktīvi veic projektu izstrādi un investīciju piesaisti. Koordinācijas
darbu veic Attīstības plānošanas nodaļa, kurā ir darbinieks – projektu vadītājs, arī iestāžu vadītāji
iesaistās projektu pieteikumu sagatavošanā, iespējami nodrošinot visu infrastruktūru attīstību.
Pašvaldība veicina investīciju piesaisti, atbalstot gan pašvaldības iestāžu, gan nevalstisko
organizāciju projektu iniciatīvas ar līdzfinansējumu.
Uz pietiekamu pagasta attīstības līmeni šobrīd norāda dažādu infrastruktūru optimāla sakārtotība,
kāda bijusi iespējama valdības līdzšinējās valsts sociālekonomiskās attīstības politikas dēļ.
Aktīvi tiek izstrādāti un īstenojas projekti dažādās pašvaldības iestādēs – Rugāju novada
vidusskolā, Eglaines pamatskolā, bibliotēkās, Lazdukalna saieta namā, kā arī dažādos
infrastruktūras objektos, apgūstot ERAF, ELFLA, valsts mērķprogrammu finanšu līdzekļus.
Lai varētu pašvaldības iedzīvotājiem maksimāli nodrošināt ar atpūtu saistītus pakalpojumus,
piedaloties Lauku atbalsta dienesta atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumā
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, Lazdukalna pagasts iesniedza projekta
iesniegumu „Saieta nama būvniecība Lazdukalna pagasta „Benislavā”, Skolas ielā 3” , un
tas 2009.gadā tika apstiprināts realizācijai. Projekta aktivitātes ir saieta nama būvniecība un
tehniskā projekta sagatavošana, kuru kopējā summa ir 188 660 LVL, no kurām ELFLA
finansējums 124 868 LVL un 63 792 LVL būs pašvaldības līdzfinansējums. 2009.gadā tika
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veikta tehniskā projekta izstrāde par 9135,50 LVL, celtniecības darbi turpinājās 2010.gadā, kas
kopsummā sastāda 66 673,38 LVL, un šo projektu pabeidza 2011.gada 29.decembrī, kur
celtniecības darbu izmaksas sastādīja 111 628,83 LVL, būvuzraudības izmaksas 3 147,10 LVL,
autoruzraudzības izmaksas 363,00 LVL.
Pēc Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta (ĪUMEPLS)
uzaicinājuma 2008.gadā sekretariātā tika iesniegts projekts „Lazdukalna pagasta Eglaines
pamatskolas informatizācija” ERAF projekta iesniegumu darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības
veicināšana” 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”3.2.2.1. aktivitātes „Publiskās
pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informatizācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.2.
apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija”, kur 2009.gadā tika saņemts apstiprinājums
projekta realizācijai. Līdz ar šīs iestādes likvidāciju projekta realizācijas uzraudzība nodota
Valsts izglītības attīstības aģentūrai, tāpēc projekta īstenošanas termiņš pārcelts un pagarināts no
01.04.2010. līdz 31.12.2011. Projekta ietvaros Eglaines pamatskola tiks apgādāta ar 8
stacionārajiem un 2 portatīvajiem datoriem, iegādāts 1 multimediju komplekts, kas sastāv no
interaktīvās tāfeles un multimediju projektora, kā arī attīstīts un izveidots 1 lokālais datortīkls.
Projekta kopējās izmaksas ir 11 539,02 LVL, no tām ERAF un valsts finansējums sastāda 10
036,02 LVL un pašvaldības līdzfinansējums 1 503,00 LVL. 2011.gadā sākās projekta realizācija
un tika samaksāts avansa maksājums multimēdiju tehnikas komplekta iegādei par 1 246,23 LVL,
skolotāja portatīvā datora avansa maksājums par 233,69 LVL, un ierīkota lokālo datortīklu
attīstība par 826,30 LVL. Atlikušie projekta realizācijas darbi paredzēti veikt 2012.gadā.
Rugāju novada domei 2010.gadā ir izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi (TEP)
ūdenssaimniecības attīstībai trīs novada ciemos un iesniegti Vides ministrijā apstiprināšanai.
Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā”
kopējās izmaksas sastāda 415 694 LVL, no kurām ERAF finansējums ir 292 017 LVL,
pašvaldības līdzfinansējums 123 677 LVL. Projekta realizācijas laikā tiks izbūvēts jauns
artēziskais urbums, izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija, ūdens rezervju nodrošināšanai izbūvēs
jaunu rezervuāru, esošā ūdensvada cauruļvadu rekonstrukcija un jaunu izbūve, jaunas BIO
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve, kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un jaunu izbūve,
jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve. 2010.gadā tika izstrādāti TEP un būvprojekts, un
pašvaldība kopā iztērēja 33 880 LVL. Būvdarbi sākās 2011.gadā un tika darbi paveikti par
132 325,49 LVL, veikts avansa maksājums autoruzraudzībai par 2 779,60 LVL, būvuzraudzībai
avansa maksājums 299,90 LVL un apmaksāti būvekspertīzes pakalpojumi par 488,00 LVL.
Projektā atlikušos darbus ir paredzēts beigt līdz 25.oktobrim 2012.gadam.
Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā”
kopējās izmaksas sastāda 338 291 LVL, no kurām ERAF finansējums ir 237 642 LVL,
pašvaldības līdzfinansējums 100 649 LVL. Projekta realizācija laikā tiks veikta artēziskā urbuma
rekonstrukcija, ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, sūkņu stacijas izbūve, ūdens rezervuāra
izbūve, ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija un jaunu izbūve, jaunu BIO izbūve,
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un jaunu izbūve.
2010.gadā tika apmaksāta TEP izstrāde par 12 040 LVL, un 2011.gadā izstrādāts būvprojekts par
16 151,58 LVL, apmaksāti būvekspertīzes pakalpojumu darbi par 244,00 LVL, veikti avansa
maksājumi autoruzraudzībai par 2 391,20 LVL un tika veikti un apmaksāti būvdarbi
ūdenssaimniecības attīstībai par 40 641,11 LVL. Projektā atlikušos darbus ir paredzēts beigt līdz
25.oktobrim 2012.gadam.
Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Skujetnieku ciemā”
kopējās izmaksas sastāda 274 096 LVL, no kurām ERAF finansējums ir 192 547 LVL,
pašvaldības līdzfinansējums 81 549 LVL. Projekta realizācijas laikā tiks veikta artēziskā urbuma
rekonstrukcija, ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, ūdens rezervuāra izbūve, ūdensapgādes
esošo cauruļvadu rekonstrukcija un jaunu cauruļvadu izbūve, jaunu BIO izbūve, jaunas
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un jaunu cauruļvadu
tīklu izbūve. 2010.gadā tika apmaksāta TEP izstrāde par 11 992 LVL. 2011.gadā izstrādāts
būvprojekts par 11 411,88 LVL, un tika veikti un apmaksāti būvdarbi ūdenssaimniecības
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attīstībai par 97 911,43 LVL. Projektā atlikušos darbus ir paredzēts beigt līdz 25.oktobrim
2012.gadam.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) 2010.gadā tika iesniegts un apstiprināts
projekts „ Rugāju novada sociālās dzīvojamās mājas Liepu ielā 4 renovācija” par kopējo
summu 120 344 LVL, no kuriem ERAF finansējums sastāda 77 985,78 LVL. Projekta
realizācijas gaitā ir izstrādāts energoaudits, tehniskā projekta dokumentācija, veikti remontdarbi,
nomainīts ēkai jumts, nomainīti dzīvokļiem logi, ierīkota centrālā apkures sistēma, daļēji
remontētas kāpņu telpas. 2011.gadā pabeidza projektu siltinot ēkas ārpusi, veica pagraba
siltināšanu, ieejas mezglu remontu, kāpņu telpu pilnīgu pabeigšanu, karstā ūdens ražošanu,
būvuzraudzību, autoruzraudzību, darbi tika paveikti kopā par 60 934,87 LVL. Viesuļvētras radīto
postījumu novēršanai ēkas remontam papildus tika izlietoti 63 932,00 LVL.
Valsts reģionālajā attīstības aģentūrā Rugāju novada dome iesniedza projektu
„Administratīvās kapacitātes paaugstināšana Rugāju novada domē” par kopējo summu
18 500 LVL, kas ir ESF 100% finansējums. Tika izveidotas divas darba vietas un ar projekta
atbalstu domē strādā teritorijas plānotājs un IT projektu vadītājs.
Izglītības un zinātnes ministrijā Rugāju novada dome iesniedza projekta pieteikumu
„Atbalsts Jauniešu iniciatīvu - interešu centra darbības nodrošināšanai Rugāju novadā”,
par 1549,00 LVL, kas bija Jaunatnes politikas valsts programmas 100 % finansējums.
Lauku atbalsta dienestā dome ir realizējusi vairākus projektus ELFLA, LEADER
programmā. Rugāju bibliotēka realizēja 2 projektus - „Pirmsskolas vecuma bērnu lasītavas
modernizēšana – viens no lasīšanas veicināšanas elementiem”, kura ietvaros tika iegādātas
modernās tehnoloģijas, lai pirmsskolas vecuma bērni var apmeklēt dažādus pasākumus,
nodarbības, attīstīt lasīšanas prasmi, kā arī vizuālo uztveri, par projekta summu 1 220,00 LVL.
Projekta realizēšanas laikā no LAD tika saņemts finansējums 75% apmērā, bet pašvaldības
līdzdalība sastādīja 25% un PVN. „Inventāra iegāde pasākumu organizēšanai Rugāju
bibliotēkā”, projekta ietvaros tika iegādāts mēbeļu komplekts pasākumu organizēšanai
ģimenēm, par summu 732,00 LVL, no kuriem LAD finansējums sastāda 90%, pašvaldības
līdzdalība 10% un PVN.
Projekta „Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā”
ietvaros Tikaiņu bibliotēkā tika iegādātas lasītavas mēbeles un modernās tehnoloģijas, kas
veicinās brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas sastāda
1525,00 LVL, no kurām LAD finansējums bija 90%, pašvaldības līdzfinansējums 10% un PVN.
Projekta „Karjeras un kompetenču centra „ Kāpnes” izveide Rugāju novada
jauniešiem”” ieviešana Rugāju novada vidusskolā palīdz jauniešiem orientēties informācijas
plūsmā sniedzot dažādu informāciju par izglītību un profesijas izvēli. Realizējot projektu tika
veikta telpu vienkāršota renovācija un mēbeļu iegāde par kopējo summu 6 702,10 LVL, no
kuriem LAD finansējums bija 90%, pašvaldības līdzdalība 10% un PVN.
Projekta „Lustīgs šur, lustīgs tur” ietvaros Rugāju tautas nams iegādājās jauniešu deju
kolektīvam jaunus tautu tērpus – 10 meiteņu un 10 puišu komplektus, 20 pārus deju kurpju un
fotoaparātu „Nikon”, kas izmaksāja 3 559,95 LVL. Projekta realizēšanas laikā LAD finansējums
sastādīja 75 %, pašvaldības līdzfinansējums 25 % un PVN.
Ar projekta „Aprīkojuma iegāde Rugāju tautas namam” atbalstu Rugāju tautas nams
iegādājās digitālās klavieres KAWAI, zāles krēslus lielos 300 gab. un bērnu krēslus 50.gab.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 8885,60 LVL, no kurām LAD finansējums 90%, pašvaldības
līdzdalība 10% un PVN.
2011.gada beigās vēl Rugāju novada dome iesniedza projektu „Aprīkojuma iegāde
Rugāju novada Lazdukalna pagasta saietu namam”, kur tiks iegādātas mēbeles un modernās
tehnoloģijas (dators un printeris) Lazdukalna pagasta saieta namam. Projektu paredzēts realizēt
2012.gadā.
Projekta „Inventāra iegāde Lazdukalna bibliotēkai pagasta iedzīvotājiem piedāvāto
pakalpojumu attīstībai un pilnveidošanai” ietvaros tiks iegādātas lasītavas mēbeles un
modernās tehnoloģijas (televizors un DVD) Lazdukalna pagasta bibliotēkai. Projektu paredzēts
realizēt 2012.gadā.
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5.2. Izglītība
Rugāju novada vidusskola

Pēc pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” un Rugāju vidusskolas apvienošanas tika
izveidota izglītības iestāde - Rugāju novada vidusskola, kas izvietota 3 ēkās Kurmenes ielā 87
un Liepu ielā 4.
2011./12. m.g. skolā tiek īstenotas 4 izglītības programmas:
Pirmskolas izglītības programma
kods 0001 1111, licence Nr. V - 3969 no 10. 02. 2011. audzēkņu skaits - 66
Pamatizglītības programma
kods 2101 1111, licence Nr. V - 651 no 20.11.2009. audzēkņu skaits – 139
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā izglītības programma kods
3101 1011 licence Nr. V - 652 no 20.11.2000. skolēnu skaits - 47
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā izglītības programma
kods 3101 1013 licence Nr. 2250 no 28.07.2010. skolēnu skaits - 15
RUGĀJU NOVADA VIDUSSKOLAS mērķis:
Izveidot skolēniem labvēlīgu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
sekmētu valsts pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos
noteikto mērķu sasniegšanu.
Prioritātes un uzdevumi 2011./ 2012. m. g.
1. Izglītības kvalitātes un radošās aktivitātes paaugstināšana, sadarbojoties visām
izglītībā un audzināšanā iesaistītajām pusēm.
2. Sekmēt skolēnu līdzdalību tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā, skolas vēstures izpētē, pilnveidojot skolēnu nacionālās un valstiskās
identitātes un patriotiskās apziņas nostiprināšanu
Metodiskā tēma – skolēnu pētniecisko prasmju un iemaņu izkopšanas iespējas
Mācību un
audzināšanas saturs

Mācīšana un
mācīšanās

Nacionālo un valstisko vērtību akcentēšana mācību un audzināšanas
saturā.
Latvijas vēstures un Pasaules vēstures paralēlas apguves ieviešana
6.klasē.
Skolēnu intereses veicināšana dabaszinātnēs un matemātikā.
Skolēnu pētnieciskās darbības aktivizēšana un lasītprasmes pilnveide
visos izglītības posmos.
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Skolēnu sasniegumi

Izglītības kvalitātes un radošās aktivitātes paaugstināšana.

Atbalsts skolēniem

Vienotas karjeras programmas 1. – 12. kl. izveidošana.
Individuāls darbs ar talantīgajiem skolēniem, skolēnu aktivitātes
rosināšana, piedaloties skolas un starpnovadu olimpiādēs, projektos,
konkursos.
Izglītības psihologa pieejamības nodrošināšana.

Skolas vide, resursi

Karjeras un kompetenču centra izveide.
Klašu un grupu telpu mācību un fiziskās vides pilnveide.
Pedagogu pieredzes apmaiņas veicināšana un labās prakses
popularizēšana.

Skolas darba
organizācija, vadība
un kvalitātes
nodrošināšana

Skolas iekšējo normatīvo aktu atbilstība ārējiem normatīvajiem
aktiem.
E- pārvaldes attīstība un pilnveidošana.

Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā
2010./2011.m.g.
N.p.k.

Mācību priekšmets

Kl.

Sk. skaits

1
2
3
4
5
6
7
8

Latviešu valoda
Svešvaloda (Angļu val.)
Svešvaloda (Krievu val.)
Matemātika
Ķīmija
Fizika
Bioloģija
Vēsture
Kopā

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

15
11
6
15
2
2
9
4
64

A
1

1

2

Vērtējums līmeņos
B
C D
E F
4
6
3
1
4
3
3
1
4
2
1
6
7
1
1
1
1
3
1
4 1
2
1
1
16 23 16 6 1

Mācību priekšmetu olimpiādes, to rezultāti
Mācību gads
2009./2010.
2010./2011.

Piedalījušos
audzēkņu skaits
45
70

Godalgotās vietas

%

23
45

51%
64%

Skolā strādā 37 pedagoģiskie darbinieki.
Skolas vadību nodrošina direktors, 3 vietnieki izglītības jomā
Mācību gads
2011. / 2012.
Pedagogu skaits
37
Maģistra grāds
12
Tehniskie darbinieki skolā
22
15

Interešu izglītība

RNV audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās.
Nodarbības notiek pēc mācību stundām. Skola 2011./2012. m.g. piedāvā dažāda vecuma
audzēkņiem šādas interešu izglītības programmas:

Programmas
nosaukums
Kultūrizglītība

Tehniskā jaunrade
Vides izglītība
Sports

Apakšprogrammas nosaukums
Tautu dejas (7-10 gadi)
Tautu dejas (14-17 gadi)
Vokālais ansamblis „Tonis”
Vokālais ansamblis „Pustonis” (3.-7.kl.)
Solistu vokālā grupa
(1.-12.kl.)
Vidusskolas meiteņu vokālā grupa (8.-12.kl.)
Vokālā grupa „Cālis”
(2-6 g.)
Vizuālās mākslas pulciņš „Vaļasprieku parks”
(4.-9.kl.)
Aušana (5.-12.kl.)
Teātra pulciņš
(16 – 17 gadi)
Spēles un rotaļas angļu valodā (pirmssk. sagatav. grupa.)
Kokapstrāde (5.-12.kl.)
Mazpulks (8-18 g.)
Ekoloģija (5.-9.kl.)
Riteņbraukšana
(3.-8.kl.)
Koriģējošā vingrošana
(1.-4.kl.)
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Karsējmeitenes
(8.-12.kl.jaunietes)

Papildus nodarbības
Fakultatīvās nodarbības 2011./2012.m.g.:
- Angļu val. - 1., 2. klase;
- Matemātika - 1., 3., 6., 7., 9. klase;
- Ārpusklases lasīšana - 1., 2., 3., 4. klase;
- 1.-4.kl. koris;
Glītraksti - 2. klase;
- Vizuālā māksla un CSN - 5. klase;
- Latviešu valoda - 6., 8. klase;
- Radošuma pils - 6. (7.) klase;
- Dabaszinības - 8.klase;
Individuālā un grupu darba nodarbības 2011./2012.m.g.:
ZPD izstrāde - 10., 11. klase;
Matemātika - 10., 12. klase;
Angļu valoda - 10., 12. klase;
Ķīmija - 10., 11. klase;
Fizika - 10. klase;
Bioloģija - 12. klase.

Skolas tradīcijas
- Zinību diena;
- Uzņemšana vidusskolēnu kārtā;
- Skolotāju diena;
- Lāčplēša diena;
- Latvijas valsts dzimšanas svinības;
- Mārtiņdienas tirgus;
- Ziemassvētku pasākumi;
- Labdarības akcijas un koncerti Rugāju sociālās aprūpes centrā, rehabilitācijas centrā
“Rasas pērles”;
- Popiela;
- Rudens un pavasara ekskursiju un pārgājienu dienas;
- Mātes dienas koncerts;
- Žetonu vakars;
- Pēdējā zvana svētki 9. un 12. klasei;
- Izlaidumi;
- Vecāku kopsapulces;
- Absolventu salidojumi;
- Skolas dzimšanas dienas pasākumi.

Skolas īpašie piedāvājumi



Iespēja apgūt angļu valodu jau pirmsskolā;
Bibliotēka ar interneta pieslēgumu, multimediju projektoru;
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Gaiteņos bezvadu interneta pieslēgums;
Skolas radio;
Dīdžeju apmācības;
Katrā mācību telpā ir interneta pieslēgums;
Izremontēta un labiekārtota datorklase;
Liela sporta zāle;
Pedagogu profesionalitāte, pieredze;
Nelielas skolēnu klases;
Vokālie ansambļi, deju kolektīvi, sporta pulciņi;
Nodarbības riteņbraucējiem, aušanas pulciņš;
Darbojas pagarinātās dienas grupas 1. – 6. klasei;
Darbojas mazpulka organizācija;
Autovadītāju apmācība;
Brīvpusdienas;
Apmaksāta skolēnu pārvadāšana;
Internāts;
Labiekārtoti dabaszinātņu kabineti;
Projektu darbība;
Pirmsskolas grupiņas darbojas arī vasaras mēnešos;
Elektroniskā skolu pārvaldes sistēma “Mykoob”;
Vienotas skolas dienasgrāmatas;
Koriģējoša vingrošana

Eglaines pamatskola

Eglaines pamatskola – audzēkņu skaits 2011./2012. mācību gadā – 78 un 24 pirmskolas
izglītības audzēkņi. Eglaines pamatskolā strādā 16 pedagogi, no tiem 5 ir maģistra izglītība.
Skola realizē pamatizglītības ( kods- 21011111), speciālās izglītības ( kods- 21015811) un
pirmskolas izglītības ( kods – 01011111) programmas.
Eglaines pamatskolas pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības
procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu
sasniegšanu.
Prioritātes:
Mācību jomā: Skolēnu individuālo interešu un spēju veidošana, pašnovērtēšanas un
pašdisciplīnas prasmju attīstīšana.
Resursu jomā: Pedagogu tālākizglītības ieguve un skolas materiālās bāzes papildināšana.
Audzināšanas jomā: Skolēnu darbības veicināšana pašpārvaldē un metodiskā darba
audzināšanas jomā apkopošana un pilnveidošana.
Metodiskajā jomā: Skolēnu motivēšana piedalīties konkursos, metodisko materiālu apkopošana
un mājas darbu vienotas sistēmas izveide.
Eglaines pamatskola piedalījās „Mamma daba” projektā .
Skolā gada garumā notika ārpusstundu pasākumi. Kā tradīcija ir iegājušies sekojoši
pasākumi: Meteņdiena; Skolas sakopšanas talka; Mātes dienas koncerts; Ģimeņu sporta
svētki; Pēdējais zvans; izlaidums; Zinību diena; Dzejas dienas; Balto Ziemassvētku koncerts.
Informācija par Eglaines pamatskolas bibliotēku 2011.gadā. :
1. Lasītāju skaits – Reģistrēti bibliotēkā 115 lasītāji; tai skaitā līdz 18 gadiem -90,
pieaugušie – 25.
2. Apmeklētāju skaits - 1103.
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3. Bijuši 10 tematiskie pasākumi, 4 izstādes.

Rugāju sporta centrs
1.Rugāju sporta centra darbības mērķis- veidot un attīstīt izglītības vidi, organizējot un īstenojot
izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu –
veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam
dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanas procesā.
2.Sporta centra darbības pamatuzdevumi:









nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamatzināšanas un prasmes.
nodrošināt jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas.
popularizēt sportu kā veselīga dzīvesveida, lietderīga brīvā laika izmantošanas un atpūtas
veidu.
racionāli izmantot sporta izglītībai iedalītos finanšu līdzekļus, kā arī materiālos, personāla
un informācijas resursus.
sadarboties ar izglītojamo vecākiem/ aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes
sporta izglītības ieguvi visiem sporta centra izglītojamiem.
veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas.
koordinēt un organizēt treneru, sporta skolotāju, sporta dzīves un sporta klubu vadītāju un
tiesnešu tālākizglītību, veikt metodisko un izglītojošo darbu.
veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi.

3.Izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas (IP)
N.p.k. IP kods
IP nosaukums

Licences Nr.

1.
20V 813 00
Vieglatlētika
P-2353
2.
30V 813 00
Vieglatlētika
P-2354
3.
30V 813 00
Basketbols
P-2352
4.
20V 813 00
Basketbols
P-2351
4.Sporta centrs īsteno profesionālās ievirzes izglītības pilnu programmu, kura sastāv no trijiem
posmiem;
1.posms-mācību - treniņu posms (1.-7. mācību gads)
2.posms – sporta pilnveidošanas posms (1.-3.mācību gads)
3.posms – augstākās meistarības posms (1.-3.mācību gads)
5.Izglītības iestādē darbojas Interešu izglītības grupa volejbolā.
6.Izglītojamo skaits izglītības iestādē-87, t.sk. interešu izglītības grupā-15.
7.Darbinieku skaits kopā – 9, t. sk. pedagoģiskie darbin.-3, pārējais person.- 6
8.Pedagoģiskie darbinieki ar augstāko izglītību-3.
9. Rugāju sporta centra basketbola grupas izglītojamie ir piedalījušies SWEDBANK Latvijas
jaunatnes Basketbola līgas rīkotajās sacensībās, kā arī Balvu novada atklātā čempionāta sacensībās,
skolotāja Ulda Feldmaņa piemiņas kausa izcīņas sacensībās un guvuši ievērojamus rezultātus.
Vieglatlētikas grupas izglītojamie gada laikā piedalījušies Vieglatlētikas savienības rīkotajās
sacensībās, kur guvuši atzinīgus rezultātus.
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Dalība pasākumos 2011.gadā:
 Latvijas kausa izcīņa svarbumbu celšanā
 skolotāja U . Feldmaņa piemiņas turnīrs basketbolā
 Ziemassvētku turnīrs volejbolā,
 Hokeja turnīrs
 Florbola turnīrs
 Amatieru basketbola līga
 XIII Latvijas Mednieku svētki „Minhauzens”
 Swedbank Jaunatnes basketbola līga,
Pasākumi 2012. gadā:
 Lieldienu turnīrs volejbolā
 Latvijas kausa izcīņa svarbumbu celšanā
 Rugāju novada smilšu volejbola čempionāts
 Novada sporta svētki
 skolotāja U . Feldmaņa piemiņas turnīrs basketbolā
 Strītbola čempionāts
 Ziemassvētku turnīrs volejbolā
 Hokeja turnīrs
 Swedbank Jaunatnes basketbola līga.
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Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs

Pamatinformācija par
iestādi/struktūrvienību

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs ir Rugāju novada
pašvaldības iestāde, ar kuras palīdzību tiek veikts darbs ar jaunatni,
tai ievērojot pašvaldības lēmumus, Jaunatnes likumu, citus LR
likumdošanas aktus un normatīvus.
Centra dibināšanas informācija:
 Centra izveides gads 2008.gada 27.augusts
 Līgums par Centra izveidi Līgums Nr.2, 2007.gada
12.novembrī
 Centra faktiskā adrese Kurmenes iela 69, Rugāji,
Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
pamatfunkcijas –
 ievērot Izglītības un zinātnes ministrijas Vadlīnijas jaunatnes












politikas jomā;
organizēt Centra darbību, ievērojot pašvaldības noteiktās
prioritātes, normatīvos aktus;
organizēt pasākumus, projektus un programmas;
apmeklēt jaunatnes lietu speciālistiem paredzētos seminārus
un apmācības, pilnveidot savu profesionālo kvalitāti;
nodrošināt Centra darbību reglamentējošo dokumentu
izpildi;
noteikt katra Centra dalībnieka pienākumus un tiesības;
nodrošināt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
regulāri informēt sabiedrību par Centra darbību;
vadīt Centra saimniecisko darbību;
aktīvi sadarboties ar izglītības iestādēm, pašvaldību,
nevalstiskām organizācijām u.c. institūcijām;
pārstāvēt Centra intereses pašvaldības,valsts un
starptautiskajās institūcijās;
iesniegt priekšlikumus pašvaldībai Centra darbības
uzlabošanai.

Jauniešu skaits, kuri apmeklē Centru dienā:



vidēji dienā Centru apmeklē 35 - 40 bērni un jaunieši
vecumā no 5 līdz 25 gadiem.
vidējais apmeklētāju vecums 11-19 gadi.

Centra sniegtie pakalpojumi (aktivitātes):
bezmaksas pakalpojumi:
 internets, datori,
 TV, DVD,
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Realizētie projekti,
pasākumi





galda spēles, galda hokejs,
grāmatas, žurnāli, enciklopēdijas,
novuss, teniss.



ES struktūrfondu (ELVGF) VPD 4.prioritātes „Lauku un
zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.6. pasākuma
„VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER+ VEIDA
PASĀKUMS)”, 4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības
izmēģinājuma stratēģijas”, vietējās iniciatīvas grupas
projekts „ Jauniešu centra izveide”, iesniedza biedrība
„Mēs pasaulē”,
2008.gada 1.maijs – 2008.gada 30.jūnijs,



Jaunatnes politikas valsts programmas 2009.gadam
1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībā” projekts „Rugāju Jauniešu
iniciatīvu – interešu centra nepārtrauktas darbības
nodrošināšana”, iesniedza Rugāju novada dome,
2009.gada 21.decembris - 2010.gada 11. jūnijs,



Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa
pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana
teritorijā” aktivitāte 5.2 iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastuktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem iesniegts
projekts „Dažādosim brīvā laika mirkļus Rugājos”,
iesniedza biedrība „VISION”
2009.gada 29.decembris – 2010.gada 01.augusts

Jaunatnes politikas valsts programmas 2011.gadam
1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībā, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību”
atklāta projektu konkursa projekts „Atbalsts Jauniešu iniciatīvu interešu centra darbības nodrošināšanai Rugāju novadā”,
iesniedza Rugāju novada dome


2011.gada 05.aprīlis – 2011.gada 05.septembris
2012.gadā plānotie
pasākumi

Iecerēto ideju realizēšana, inventāra iegāde, līdzekļu piesaistes
iespēju meklēšana.
Viens no uzdevumiem ir piesaistīt jauniešu uzmanību,
daudzveidojot brīvā laika saturīgas nodarbes, vadoties pēc ikgadējā
darba plānojuma. Tās ir filmu (dokumentālo, mākslas,
multiplikāciju) pēcpusdienas, tikšanās ar dažādu nozaru
speciālistiem, semināru organizēšana, izstāžu un informācijas stendu
izveide, sakopšanas talkas, praktiskas nodarbes gatavojoties
svētkiem, galda spēļu, novusa, tenisa turnīri u.c. pasākumi
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Centra prioritātes kārtējam gadam:




jauniešu līdzdalība – galvenā prioritāte ir jauniešu aktīva
līdzdalība un mudināt jauniešus būt par aktīviem pilsoņiem;
kultūru daudzveidība – cieņa pret kultūru daudzveidību;
jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana – nodrošināt
pieejamību visiem jauniešiem, tai skaitā jauniešiem ar
ierobežotām iespējām, sociālā riska grupas jauniešiem.

Rugāju novada attīstības stratēģijā viens no izglītības prioritārajiem
pasākumiem domē tika izvirzīta un atbalstīta jauniešu centra
rekonstrukcija, renovācija vai jaunbūve laikā līdz 2019.gadam.
RJIIC ir Rugāju novada pašvaldības iestāde, ar kuras palīdzību tiek
veikts darbs ar jaunatni, ievērojot pašvaldības lēmumus, Jaunatnes
likumu, citus LR likumdošanas aktus un normatīvus.

Rugāju interešu un informācijas centrs "Kopā"
Rugāju JIIC Jauniešu interešu-iniciatīvu centrs "Kopā" izveidots un darbojas kopš 2008.gada.
Ir dota iespēja pulcēties vienkopus, kopīgi plānot brīvā laika lietderīgu izmantošanu, pašiem
darboties Interešu-iniciatīvu centrs sekmē jauniešu un bērnu līdzdalību interešu grupās, projektos
un jauniešu brīvprātīgajā darbā. Katram centra apmeklētājam ir iespējas brīvo laiku pavadīt
lietderīgi, atbilstoši vēlmēm un interesēm. Centrā pieejami bezmaksas pakalpojumi: internets,
datori, printeris, TV, digitālais fotoaparāts un projektors, portatīvais dators un mūzikas centrs,
dažādas galda spēles ,novuss un teniss, spēle-Monopols, trenažieri. Skolēni un studenti, bērni
kopā ar vecākiem aktīvi izmanto piedāvātos pakalpojumus, skatās TV raidījumus un klausās
interesantas
mūzikas
pārraides,
mūziku.
Mūsu bērni un jaunieši diskutē ar vienaudžiem un labprāt piedalās talkās pie apkārtnes
sakopšanas. Jaunieši daudz paveica pie apkārtnes sakopšanas talkās pēc vētras postījumiem.
Sevišķi uzteicams darbs pie 2011.gada projekta "Mazo "Rūķu priekam!" sagatavošanas darbiem
un projekta īstenošanas.Ar interesi jauniešu centra darbā iesaistās arī daudzbērnu ģimenes,
pensionāri, ciemu iedzīvotāji, uzņēmēji. Mūsu centra idejas atbalsta novada dome, deputāti.
Atzīmējami arī 2011.gadā realizētie divi LEADER projekti, kuru rezultātā papildināta jauniešu
interešu-iniciatīvu centra" Kopā" materiālā bāze, kā "Nāc un darbojies!", "Sprīdis veselībai un
dzīvotpriekam", kā arī viens Hipotēku bankas padomes "Mēs paši "rīkotā konkursa atbalsts
bērnu
rotaļu
laukuma
"Mazo
"Rūķu
priekam!
"izveidei.
Centrs kopā ar bibliotēku 2011.gadā noorganizēja vairākas izstādes un pasākumus, kur ar savām
idejām labprāt iesaistījās mūsu jaunatne. Sadarbība paplašinājusies ar A.I.M.A. bērnu asociāciju
Francijā, ar biedrību "Labo siržu asociācija" Bērzpils pagastā ī un biedrību "Mēs paši" Lieparos .
Jauniešu centra projekts "Bērnu rotaļu laukuma "Bitītes" labiekārtošana" saņēma atbalstu
LEADER projektu publiskajā konkursā un tiks īstenots 2012.gadā.
Pateicoties Lazdukalna ģimeņu biedrībai" Saulīte" no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada
29.februārim vienam brīvprātīgajam jaunietim invalīdam bija iespēja iesaistīties NVA projektā
-programmā " Atbalsts jauniešu brīvprātīgam darbam" un strādāt Jauniešu interešu-iniciatīvu
centrā "Kopā" , saņemot katru mēnesi Ls 60.00 lielu stipendiju par darbu.
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5.3. Atpūta, kultūra un sports
Novada kultūras nodaļas darbības mērķis ir :
- kvalitatīvas kultūrizglītības nodrošināšana iedzīvotājiem;
- pasākumu dažādu vecumu mērķauditorijai organizēšana;
- Kvalitatīvi sagatavotu, interesantu un daudzveidīgu pasākumu organizēšana;
- Tautas pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšana;
- Organizēt valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi novadā;
- Ar kultūras pasākumiem veicināt pagasta atpazīstamību;
- Vietējās kultūras infrastruktūras attīstīšana;
- Profesionālās mākslas pieejamība laukos;
- Jaunu tradīciju radīšana
2011.gadā mērķu sasniegšanai :
Uzrakstīts un atbalstīts projekts „Aprīkojuma iegāde Rugāju tautas namam”, kura rezultātā
aprīkotas tautas nama telpas ar 300 lielajiem krēsliem un 50 mazajiem, iegādātas digitālās
klavieres.

Notikuši 15 valsts un tradicionālie pasākumi

Notikuši 11 koncerti

Notikušas 5 teātra izrādes

Notikušas 4 izstādes

Notikuši 19 izklaides pasākumi

Notikušas 2 kino izrādes

Darbojās 10 amatiermākslas kolektīvi
2011. gadā notikuši daudzi vērienīgi pasākumi, kā vienu no galvenajiem varam minēt Rugāju
novada svētkus, kuri otro gadu norisinājās trīs dienas daudzos novada ciemos: Beņislavā,
Skujetniekos, Tikaiņos, Lieparos, ar kulmināciju novada centrā – Rugāju ciemā 29. jūlijā visas
dienas garumā.
Svinēti kopīgi Bērnības un Jaunības svētki, Amatnieku tirgus dienas, Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētki, Gada noslēguma pasākums novada darbiniekiem.
2011. gadā mūsu novada jauktajam korim ar skaistu jubilejas koncertu 28. oktobrī svinējām 50.
gadu pasākumu, kopš to vada cienījamais diriģents Pēteris Sudarovs.
Bibliotēkas
Pašvaldības bibliotēkas ir novada kultūras dzīves veidotājas un kļuvušas par neaizstājamiem
informācijas centriem un sniedz nepieciešamos pakalpojumus novada iedzīvotājiem.
Bibliotēkām ir arī nozīmīga loma iedzīvotāju mūžizglītības nodrošināšanā. Novada teritorijā
darbojas 4 bibliotēkas – Rugājos, Beņislavā, Tikaiņos un Skujetniekos.
Rugāju bibliotēka
Rugāju bibliotēkai 2011.gads tas bija veiksmīgs darba gads, kura laikā tika realizēti divi
Eiropas projekti, kas deva iespēju modernizēt bērnu lasītavu un labiekārtot pieaugušo lasītavu.
Ar LNB Atbalsta biedrības piešķirtajiem līdzekļiem tika saņemts „Bērnu žūrijas” grāmatu pilns
komplekts, un šogad atkal bija iespējams bērniem lasīt un vērtēt grāmatas.
Pirmsskolas vecuma bērnu lasītavu Rugāju novada lauku bērni un Rugāju ciema bērni īpaši
aktīvi sāk apmeklēt tad, kad ārā sākas vēss laiks un pagalmos vairs nav iespējams uzturēties.
Vecāki, kuri strādā vēl atrodas darbā. Bet lauku bērniem līdz autobusiem nav kur palikt.
Bibliotēkas lasītavā bērni atrodas siltumā, drošībā un ir pieskatīti un nodarbināti. Īpaši šāda
pieskatīšana nepieciešama tieši mazajiem bērniem. Pirmsskolas vecuma bērni , kuri atnāk līdzi
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brāļiem un māsām ar skaudību noraugās kā viņi darbojas ar datoru, klausās ar austiņām skaņu
ierakstus.
Pirmsskolas vecuma bērnu lasītavā no 2006. gada nav papildināts grāmatu fonds, un pirktas
jaunas spēles. Tāpēc radās nepieciešamība dažādot lasītavas piedāvājumu, iegādājoties
modernās tehnoloģijas.
Aprīkojot lasītavu ar jaunām mēbelēm un inventāru, uzlabosies pasākumu kvalitāte, un
apmeklētāju apkalpošanas kvalitāte. Pasākumus būs iespēja rīkot dienas laikā, kad tos ir
iespējams apmeklēt lauku ļaudīm. Papildinot bibliotēkas inventāru ar krēsliem un plauktiem,
varēs piesaistīt vairāk apmeklētāju bibliotēkas pasākumos, palielināt lasītāju vietu skaitu
pieaugušo lasītavā; būs iespēja paplašināt izstāžu klāstu, pagarināt to apskatīšanas laiku.
Galdi dos iespēju dažādot pasākumus, papildinot tos ar praktiskām nodarbībām. Realizējot
projektu būs iespēja piedāvāt brīvo laiku bibliotēkā pavadīt ģimenei un dažādu vecuma grupu
pārstāvjiem, dodot iespēju katram apmeklētājam darboties savai vecuma grupai atbilstošā
lasītavā.
Tiks organizētas nodarbības , kas palīdzēs bērniem attīstīt ne tikai lasīšanas iemaņas, bet arī
vizuālo uztveri. Bērnu virtuālajā pasaulē dominējošai vardarbībai, kā alternatīva tiks piedāvāta
brīvā laika pavadīšana skatoties saturīgas multfilmas, klausoties pasakas un grāmatu lasījumus
diskos un kasetēs, mudinot bērnus mācīties no pasaku un multfilmu labajiem padomiem. Tiks
veidotas jaunas sadarbības formas ar pirmsskolas izglītības iestādi.
Tikaiņu bibliotēka
Tikaiņu bibliotēka atrodas Rugāju novada Tikaiņu ciemā. Bibliotēka sniedz tās apmeklētājiem
brīvu pieeju bibliotēkas krājumam, bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus,
kā arī saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Bibliotēkas darbības mērķi ir: veidot bibliotēku par garīgo vērtību uzkrājēju, glabātāju un
izplatītāju. Nodrošināt neierobežotu vispusīgas informācijas pieejamību bibliotēkas lietotājiem
un sekmēt tālākizglītības iespējas un radīt vidi, kur katrs apmeklētājs spēj apmierināt savas
vajadzības pēc izglītības, informācijas, komunikācijas un izklaides.
2011. gadā Tikaiņu bibliotēkā reģistrēti 109 lasītāji un 4169 apmeklētāji, izsniegti 6249
iespieddarbi. Bibliotēkas lietotājiem pieejams bibliotēkas krājums ar 2003 iespieddarbiem un 12
nosaukumu preses izdevumiem, lasītava un 3 datorizētas darba vietas, kā arī bezvadu interneta
pieslēgums. Apmeklētāji bibliotēkā saņem kopēšanas un printēšanas un dokumentu skenēšanas
pakalpojumus, liek sludinājumus internetā, meklē darba piedāvājumus, raksta CV, maksā rēķinus
i-bankā, aizpilda e-deklarācijas. Studenti raksta kursa darbus un diplomdarbus. Literatūras
popularizēšanai noorganizēti 7 tematiski pasākumi un 25 literatūras izstādes. Martā bibliotēkā
varēja apskatīt A.Gavares gatavoto pērlīšu rotu izstāde „Sapņus kā spožas pērles virtenēs
saveru”. Jūlijā Tikaiņos pie bibliotēkas notika novada svētku ieskaņas koncerts un augustā
bija skatāma fotogrāfiju izstāde „Lobs ar lobu sazatyka”. Gada nogalē apmeklētājus priecēja
Jaunā gada un Ziemassvētku apsveikuma kartiņu izstāde. Kā katru gadu, novembrī vietējās
sievas pulcējās bibliotēkā uz Psalmu dziedājumiem par mirušajiem.
2011.gadā realizēts projekts „Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana
ciema bibliotēkā”, kā rezultātā tika iegādāti divi lasītavas galdi, sešpadsmit krēsli, žurnālu
galdiņš un divi klubkrēsli. Lasītava aprīkota ar televizoru, mūzikas centru, portatīvo datoru,
DVD atskaņotāju un austiņām, kas ļaus papildināt pakalpojumu klāstu bibliotēkas
apmeklētājiem. Iegādāts arī fotoaparāts. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1525 latus
2012 gadā bibliotēkā plānots:
- jaunu lasītāju piesaistīšana
-lietotāju apmācība datoru lietošanā un informācijas meklēšanā
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-kvalitatīvu bibliotekāro, bibliogrāfisko un informācijas pakalpojumu sniegšana
-krājuma papildināšana ar jauniem iespieddarbiem, fonda attīrīšana
-novadpētniecības materiālu vākšana, sistematizēšana un kārtošana
-uzziņu sniegšana
-literatūras izstādes rakstnieku un mākslinieku jubilejās un atceres dienās
-literatūras izstādes valsts svētkiem un gadskārtu ieražām
-tematiskās izstādes
-pasākumi bibliotēku nedēļai, Ziemeļvalstu literatūras nedēļai

Lazdukalna bibliotēka
Lazdukalna. bibliotēka dibināta 1967. gadā sākotnēji kā Lazdukalna ciema bibliotēka, 70. gadu
beigās, veidojoties centralizētajai bibliotēku sistēmai, bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna
pagasta 1. bibliotēku, 2004. gada 21. janvārī bibliotēka, kā Lazdukalna pagasta 1. bibliotēka,
reģistrēta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar numuru BLB0598. 2010. gadā
Lazdukalna pagastam pievienojoties Rugāju novadam bibliotēka tiek pārdēvēta par Lazdukalna
bibliotēku un kļūst par vienu no četrām novada bibliotēkām.
Bibliotēkas misija - radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un
kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un
komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt
pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai.
Patreizējo bibliotēkas lasītāju sastāvu – pēc vecuma (213 uz 2011. gada 31.12..) veido skolas
bērni un jaunieši līdz 18. gadiem - 90, 18. -30 gadiem -35, 30 -55 gadiem - 55, no 55 g. un vairāk
– 33;
Pēc sociālajām grupām: skolēni -90, studenti -4, strādnieki -50, bezdarbnieki – 46, pensionāri -23
Galvenie darba rādītāji 2011. gadā.
2009. gads

2010.gads

2011.gads

Lietotāju skaits

211

209

213

Izsniegums

10585

8150

7742

Apmeklējumu skaits

8602

8206

7389

Krājums
Krājums gada beigās

2011.g.
5023

2010.g.
5302

2009.g.
5833

t.sk. grāmatas

4640

4545

4659

seriālizdevumi

361

737

1155

audiovizuālie izdevumi

4

2

2

pārējie dokumenti

6

6

6

Elektroniskie dokumenti

12

12

11

2011. gadā bibliotēkā uzliktas 23 literatūras izstādes un notikuši 10 pasākumi.
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Plānotais bibliotēkas darbā 2012. gadā:
 Organizēt bibliotēkas izmantošanu lietotāju informacionālajām, pētniecības, izglītības un
atpūtas vajadzībām
 Nodrošināt informācijas brīvu pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam.
 Rīkot pasākumus, izstādes un piedalīties mērķprogrammā „Bērnu žūrija”
 Realizēt izstrādāto projektu LEADER 4. ass pieejai „Inventāra iegāde Lazdukalna
bibliotēkai pagasta iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu attīstībai un pilnveidošanai”.
 Strādāt pie fonda rekatoloģizācijas.
Skujetnieku bibliotēka
Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka ir patstāvīga juridiska iestāde, kuras
nolikums 16.09.2009.gadā apstiprināts Rugāju novada domē. Bibliotēkas darbību finansē Rugāju
dome. Bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka. Līdz ar to tās pamatfunkcijas ir nodrošināt
bibliotēku pakalpojumus tās lietotāju dzīves, darba un atpūtas vietu tuvumā. Skujetnieku
bibliotēka atrodas Lazdukalna pašvaldībai piederošas ēkas pirmajā stāvā, kopīgi dalot telpas un
sadarbojoties ar Skujetnieku jauniešu centru ,,Kopā’’. 2011gadā 5.decembrī Skujetnieku
bibliotēka tika akreditēta (apliecības Nr.801) un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Bibliotēkas izmantošana (lasītāju skaits, izsniegums, apmeklējumi).
2008.
2009.
2010.
2011.
Lasītāju skaits /t.sk. bērni un
161/54
157/53
167/53
164/57
jaunieši
Apmeklējumu skaits
4492/1279 5219/1295 4424/1628
5702/1843
Virt. l-130 Virt. l.Virt. l.1409
933
Izsniegums
9680/5279 9794/4648 7159/2086
7614/2299
Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā, tās vērtējums:
2011.gads

Krājumu
apjoms

2009.gads

2010.gads

Izsl.

Ienāc.

kopā

Izsl.

Ienāc.

kopā

grāmatas

2416

80

5164

-

91

5255

seriālizdevumi

275

8

1027

230

8

805

audiovizuālie
dokumenti

-

1

1

-

1

pārējie
dokumenti

-

1

2

-

2991

91

6200

230

Kopā

Ienāc

kopā

113

4700

353

9

461

2

-

-

3

-

2

-

1

9

100

6070

1021

124

5173

Izsl.
668

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā.
Finansējums
2009. 2010. 2011. Kopējā dinamika(+/_)
Kopā
7260
7369
6554
+/Pašvaldības budžets
6997
7093
6338
+/Dotācijas no valsts budžeta
270
276
216
_
Maksas pakalpojumi
_
8
10
+
Sponsorējumi, ziedojumi
_
_
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Var teikt, ka finansējums atbilst bibliotēkas uzdevumiem-nodrošināt lietotājus ar jaunāko
literatūru, presi, radīt ērtu, mājīgu vidi un nodrošināt piekļuvi informācijas ieguvei ar jaunāko
tehnoloģiju palīdzību, sniegt visu nepieciešamo, lai bibliotēkas lietotājiem būtu maksimāli ātra
un ērta piekļuve informācijas ieguvei. Galvenais bibliotēkas finansēšanas avots ir Rugāju novada
dome.
Kaut arī Skujetnieku bibliotēka atrodas nomaļā vietā, iedzīvotāji ļoti labi zina, ka te ir tā vieta ,
kur var iegūt vispilnīgāko informāciju. Arī par jaunieguvumiem iedzīvotāji vienmēr ir lietas
kursā, jo bibliotēka tos neiegādājas sistemātiski vienā laikā, bet kad pagasta budžeta līdzekļi to
atļauj un par to ir informācija pie ziņojumu dēļa. Veicot aptauju, arī tika noskaidrots lietotājiem
izdevīgākais darba laiks un arī 2011.gadā bibliotēka nestrādās pirmdienās, bet strādās sestdienās.
Rugāju novada Skujetnieku bibliotēkai ir mājas lapa www.bibliotekas.lv/lazdukalns2/ , kurā ir
atrodama visa informācija par bibliotēku, tās darba laiku un darba plāniem, par pasākumu norisi,
pieredzes apmaiņas braucieniem-par visu, kas notiek ne tikai bibliotēkā, bet arī Skujetnieku
ciemā, Lazdukalna pagastā un Rugāju novadā kopumā. Tāpat informācija par Skujetnieku
bibliotēku un ir atrodama arī bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, kā arī Rugāju novada domes
mājaslapā ir saite uz bibliotēkas mājas lapu. Skujetnieku bibliotēkā parasti lasītāji un vadītāja
izmanto Balvu CB elektronisko katalogu. Bibliotēkai ir iespēja rezervēt izvēlēto izdevumu, kas
atrodas Balvu CB un ļoti ērti pēc tam saņemt. Tiek izmantota arī iespēja atrast nepieciešamo
izdevumu citās reģiona bibliotēkās un sakontaktējoties ar attiecīgās bibliotēkas vadītāju, iegūt to
lietošanā. Skujetnieki bibliotēka 2011.gada laikā 38 reizes lietoja citu bibliotēku izdevumus un
deva lietošanā savas grāmatas citām bibliotēkām. Skujetnieku bibliotēkā ir pieejamas 2
bezmaksas datu bāzes-Letonika, Lursoft (arī laikrakstu bibliotēka www.news.lv).
Rugāju novada muzejs
Rugāju novada muzejs ir Rugāju novada domes pakļautībā esoša kultūras iestāde, kuras
misija ir vākt, pētīt, glabāt un popularizēt sabiedrībai Rugāju novadu raksturojošas
kultūrvēsturiskās vērtības, celt vietējās sabiedrības pašapziņu, rosināt iedzīvotājus dot savu
ieguldījumu pagātnes mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm, izglītot jauno paaudzi turēt
cieņā novada senās tradīcijas, materiālās un garīgās vērtības.
Pasākumi 2011. gadā
Līdz 14. janvārim Gaļinas Gruziņas darbu izstāde ”Ķiņķēziņi”;
14. 01. Tikšanās ar G. Gruziņu, piedalījās Rugāju dāmu vokālais ansamblis;
No 17.01.- 05.02. izstāde „1991. gada barikādēm-20”;
20. 01. Tikšanās ar Rugāju novada barikāžu dalībniekiem muzejā un Rugāju novada vidusskolā;
Martā izstāde „1949. gada 25. marta izvešana”
25. martā komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts piemiņas brīdis pie piemiņas akmens.
No 18. 04.- 03. 05. novadniekam operdziedātājam Tālim Matīsam veltīta izstāde;
No 09.- 27. 05. novadniekam Jānim Kļaviņam-90- izstāde;
No 30. 05.- 10.06. 1916. gada 5. jūnijā Rugāju Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo
baznīcas iesvētīšanai - 95. gadadiena- izstāde;
No 13. 06.- 30. 06. „70 gadi kopš 1941. gada 14. jūnija izvešanas”-izstāde
14. 06. 70. gadi kopš 1941. gada 14. jūnija izvešanas. Svinīgs atceres brīdis pie piemiņas
akmens;
01. 07.- 18.07. „Bērnības un Jaunības svētki Rugājos”- izstāde;
19. 07.- 12. 08. Rugāju novada svētkiem veltīta izstāde ”Rugāji”;
20. 08. Upatnieku pamatskolas salidojums Upatniekos;
31. 03. – 07. 10. „Rugāju novada vidusskola un skolotāji”- izstāde;
10. 10. - 18.11. „Pētera Sudarova vadītajam Rugāju jauktajam korim- 50”- izstāde;
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21. 11. -16.12. „Mirklis īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”- Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas darbinieku veidota foto izstāde.
06. un 10. 12. tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas
vecāko valsts vides inspektori Regīnu Indriķi un Latgales reģionālās administrācijas vecāko
dabas aizsardzības speciālisti Irēnu Brolišu.
19. 12. -30. 12. „Gudrā pūcīte”- Rēzeknes un Daugavpils novada skolu bērnu darbi.
Visu gadu veicamie darbi:
Pētīt, vākt materiālus, intervēt aculieciniekus par Rugāju novada
 skolām
 skolotājiem
 ievērojamiem novadniekiem
 kolhoziem
 izsūtītajiem 1941. gadā un 1949. gadā
Papildināt muzeja krājumus ar materiāliem par norisēm Rugāju novadā 2011. gadā.
Sniegt konsultācijas, zinātnisku un metodisku palīdzību skolēniem un studentiem, izstrādājot
zinātniskos darbus par Rugāju novadu, jebkuram interesentam. Piedalīties projektu izstrādē un
konkursos.

5.4. Uzņēmējdarbība un tūrisms
Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Centra galvenās funkcijas un uzdevumi:
 sagatavot, apkopot un izplatīt informāciju par esošiem tūrisma objektiem un to
piedāvātājiem pakalpojumiem;
 organizēt uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, popularizējot uzņēmējdarbības iespējas
un turpmāko attīstības perspektīvu, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu un
nodarbinātību;
 koordinēt un organizēt sadarbību pašvaldības kopīgo funkciju un uzdevumu realizēšanā;
 izstrādāt un īstenot pašvaldības, valsts un starptautiskos projektus un programmas;
 izstrādāt un īstenot projektus, sadarbībā ar novada nevalstiskajām organizācijām.
Rugāju novada domē no 1.12.2011.- 30.06.2012. norisinās projekts „Atbalsts Rugāju novada
domes kapacitātes stiprināšanai", kurā notiek apmācības un konsultācijas pašvaldības nodaļu un
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, un kuras 100% apmaksā Eiropas sociālais fonds.
Projekta mērķi
1.Pilnveidot Rugāju novada pašvaldības darbinieku profesionālās zināšanas 6 apmācību
semināros.
2.veikt novada izpēti ar mērķi noskaidrot, kādi pasākumi veicami, lai Rugāju novads būtu
pievilcīgs uzņēmējdarbībai, un apkopot datus par novadam būtiskiem uzņēmējdarbības vides
aspektiem, novada resursiem un vidi, lai apzinātu novadā esošās potenciālās investīciju vietas
un izveidotu šo vietu sarakstu, un investīciju vides pilnveidošanai.
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5.5. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
3.1.1. Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc
ģimenes sastāva
Rādītājs
Kods
Mērvienība
Vērtība
Ģimene, kurā ir bērni un viena vai
vairākas pilngadīgas darbspējīgas
personas

Ģimene, kurā ir bērni un nav nevienas
pilngadīgas darbspējīgas personas

Ģimene, kurā nav bērnu un ir viena vai
vairākas pilngadīgas darbspējīgas
personas

Ģimene, kurā nav bērnu un nav nevienas
pilngadīgas darbspējīgas personas

izlietotie
līdzekļi

31111

Ls

ģimenes
personas
ģimenēs
izlietotie
līdzekļi

31112
31113

ģimeņu skaits
personu
skaits

31121

Ls

0

ģimenes
personas
ģimenēs
izlietotie
līdzekļi
ģimenes
personas
ģimenēs
izlietotie
līdzekļi

31122

ģimeņu skaits
personu
skaits

0

9630
62

31133

Ls
ģimeņu skaits
personu
skaits

31141

Ls

2984

ģimenes
personas
ģimenēs

31142

ģimeņu skaits
personu
skaits

31123
31131
31132

31143

69412
101
144

0

96

51
69

Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 2011.gadā saņēma 64
ģimenes(231 persona) Ls 53862 apjomā, dzīvokļa pabalstu, t.i. kurināmā iegādei saņēma 52
ģimenes(59 personas) – Ls 1765 apjomā.
Pārējie sociālie pabalsti pamatvajadzību apmierināšanai – 49 ģimenes(62 personas) Ls 6730,
veselības aprūpei – Ls 2999, brīvpusdienas – Ls 18276.

6. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
2011.gada budžeta ietvaros, pašvaldības piešķirts finansiāls atbalsts - līdzfinansējums
sabiedrisko organizāciju realizētajos projektos, t.i.:
-

Biedrības „Saulīte” projektam „Nāc un darbojies” (Ls 260.31);
Biedrības „Saulīte” projektam „Sprīdis veselībai un dzīvotpriekam” (Ls 181.46);
Biedrības „Ūdensroze” projektam „Mūžu dzīvo, mūžu mācies” (Ls 367.43);
Biedrības „Eglainīte” projektam „Prieka virpulī”(Ls 50.58).
Biedrības „Eglainīte” projektam „Rugāju novada hokeja laukuma rekonstrukcija”(Ls
793.13).
Sporta klubs „Rugāji” projektam „ Publiskās telpas sakārtošana ar laukumiem aktīvai
atpūtai ,bērnu rotaļām un vides objektiem Rugāju novadā”( Ls799.55)
Biedrība „Mieriņi” projekts „Rugāju šautuves labiekārtošana un aprīkojuma iegāde”(Ls
300.00)

Pašvaldība nodrošina līdzfinansējums 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām.
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7. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Izglītība, neatkarīgi no tās satura ir vērtība, jo mācoties ikviens attīsta savas spējas, apgūst
zināšanas, paplašina redzesloku, kas noder profesionālās karjeras veidošanā.
Lai uzlabotu darba kvalitāti, aizvadītajā gadā domes administrācijā, kā arī domes uzņēmumos un
iestādēs mērķtiecīgi tika veikta darbinieku izglītošana dažādu izglītības atbalsta iestāžu
organizētos kursos un mācībās.
Domes administrācijas darbinieki ir papildinājuši zināšanas grāmatvedības organizēšanā saistībā
ar likumdošanas izmaiņām, lietvedībā, sociālās palīdzības nodrošināšanas jautājumos u.c.

8. Pasākumi iedzīvotāju informētības veicināšanai par pašvaldības darbību un viņu
iespējām lēmumu pieņemšanā
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību un saiknes pašvaldība – iedzīvotāji – pašvaldība
veidošanos ir izveidota domes mājas lapas internetā http://www.rugaji.lv. 2011.gadā tika uzsākta
tās pilnveidošana, lai varētu pārskatāmai sniegt informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, nodaļās
un iestādēs un domes pieņemtajiem lēmumiem.
Pašvaldības darbinieki regulāri publicē sava darba aktualitātes un iedzīvotājiem svarīgu
informāciju pašvaldības avīzē „Kurmenīte” un informācija par domes pieņemtajiem lēmumiem
regulāri tiek publicēta vietējā laikrakstā “Vaduguns”.
Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties visi interesenti.
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9. Novada domes lēmums par saimnieciskā gada pārskatu
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10. Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko darbību
Novada domē tika veikta audita pārbaude par 2011.gada ar saimnieciskās darbības pārskata
pareizību. 2012.gada 12.aprīlī revidents sniedza atzinumu, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un
skaidru priekšstatu par Rugāju novada domes finansiālo stāvokli 2011.gada 31.decembrī, kā arī
par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2011.gadā saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.1193 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”
prasībām.
Revīziju veica: SIA „Astra RA” Zvērinātu revidentu komercsabiedrība LZRA licence Nr.146,
atbildīgais zvērinātais revidents Astrīda Reigase LZRA sertifikāts Nr.173.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja

Rita Krēmere
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