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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
2 596

Gads
01.01.2007.
01.01.2008.
01.01.2009.
01.07.2009.
01.01.2010.
01.01.2011.
01.01.2012.
01.01.2013.
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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;
 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.
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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.

2012.gada budžeta izpilde

2012.gada pamatbudžeta izpilde:
1.1. pamatbudžeta ieņēmumos Ls 1 828 767, izdevumos Ls 2 220 829, aizņēmumus Ls 700
466, aizņēmumu atmaksu Ls 326 248 un budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 74
699
1.2. speciālā budžeta ieņēmumos Ls 58 826 apmērā, izdevumos Ls 63 565, ilgtermiņa
saistību (finanšu līzinga) atmaksu Ls 609 un budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās Ls
5339

Kopumā pamatbudžeta ieņēmumu daļa izpildīta 101.48 %, bet izdevumu daļa 99.64% apmērā.

2.2.

2013.gada budžets

2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognoze
Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, (IIN) pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF), kas sastāda Ls 792022 jeb 56 % no plānotajiem 2013.gada
pamatbudžeta ieņēmumiem, citi ieņēmumi.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi par zemi, ēkām,
inženierbūvēm un mājokļiem sastāda Ls 77971 jeb 6 % no kopējiem ieņēmumiem.
Ls 218307 sastāda mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas ieplānotas 8 mēnešiem
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 134488 apjomā.
2013.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 1 415 423 apjomā.
Plānotie pamatbudžeta izdevumi 2013.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
2013.gada prognozētos ieņēmumus.

5

2013.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti Ls 1 282 009 apjomā .Naudas līdzekļu atlikums uz
gada sākumu Ls 74698.

Pašvaldības budžeta rādītāji 2012. un 2013.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
No valsts budžeta daļēji finansēto atsavināto
publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Kopā saimnieciskā gada ieņēmumi
Aizdevuma saņemšana
Izdevumu segšanai iesaistītie līdzekļu atlikumi uz
gada sākumu
Pavisam izdevumu segšanai

Izpilde
2012.gadā,
latos
380481
82829
504
1418
21
1527
589
6269
514
20277
228753

Plāns
2013.gadam,
latos
361531
74790
1247
1934
950
334
1550

134488

500

1093470
10823
1 828 767
700466
92743

830599
8000
1 415 423

2 621 976

1 490 121

74698

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)
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Izpilde
2012.gadā,
latos
161373
137893

Plāns
2013.gadam,
latos
177750
143453

23480
13550

30297
4 000
15291

63810
23418
979134

62672
11780
126191

13490

13035

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija (Tautas
nams, kultūras pasākumi, bibliotēkas)
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā izdevumi
Aizdevumu atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu
kapitālā

108103

118171

689839
168112
2220829
326248
200

579343
177776
1 282009
180274

2012.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%)

Pamatbudžeta izdevumu rādītāji (sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas)

Klasifikācijas
kods
1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300

Izdevumu veids
Atlīdzība
Atalgojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiāli, energoresursi un inventārs
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Izpilde
2012.gadā,
latos
838083
675183
162900
306691
105
145847
158247

Plāns
2013.gadam,
latos
765215
615344
149871
275511
1113
128790
142756

2400
2500
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

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
izdevumiem
Kopā pārskata gadā

2 492
3143
21629
919572
90656
41055

2602
250
8014
30200
69169
93500
40400

2220829

1282009

2012.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (%)
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Speciālā budžeta rādītāji
Rādītāji
Ieņēmumi
Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Pārējie ieņēmumi

Izpilde 2012.gadā,
latos
58826
55967
2843
16

Plāns 2013.gadam,
latos
53335
50495
2840
-

Izdevumi
Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Līzinga atmaksa
Atlikums gada sākumā
Atlikums gada beigās

63565
62024
1541
609
10687
5339

58663
52627
6047

Rādītāji

Kopsavilkuma bilance (latos)
Uz 2012.gada
sākumu, latos

Aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Kopā
Pasīvi
Pašu kapitāls
Kreditori
Kopā

2.3.

5339
11

Uz 2012.gada
beigām, latos

4391488
254266
4645754

4784836
235584
5020420

3419337
1226417
4645754

3278140
1742280
5020420

Saistību un garantiju apjoms

Pašvaldības saistības uz 2012.gada sākumu sastādīja 1 226 417 lati. 2012.gada beigās 1 742 280
lati, tai skaitā aizņēmumi Valsts kasē projektu realizācijai – pašvaldības līdzfinansējuma un
priekšfinansējuma nodrošināšanai.

3. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Nekustamā īpašuma novērtējums, latos
Objekts
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un būvēm
Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei izmantojumā zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais īpašums

Uz 01.01.2012.
265593
1534846
1 300 462
72 849
518889
0
156340
47 742
254068
9

Uz 31.12.2012.
263077
1536210
1 300 462
64720
500012
0
195702
1045150
261044

Mežaudzes
Pārējie bioloģiskie aktīvi
Kopā

19927
200
4170916

24537
200
5191114

4. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas
Saskaņā ar Balvu rajona padomes reorganizācijas plānu, Rugāju novada dome bez atlīdzības
saņēma kapitāldaļas:
1) SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” – 77542 latu vērtībā;
2) SIA „Balvu Autotransports” – 11 808,40 latu vērtībā.

5. Veiktie un plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
5.1. Infrastruktūras attīstības projekti
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, Rugāju un Lazdukalna saieta namos, kā arī
dažādos infrastruktūras objektos, apgūstot ERAF, ELFLA, valsts mērķprogrammu finanšu
līdzekļus.
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 30.06.2012. Projekta ietvaros Eglaines pamatskola tika 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 12 835,33 LVL, no tām ERAF un valsts finansējums sastāda
11332,33 LVL un pašvaldības līdzfinansējums 1 503,00 LVL. 2011.gadā sākās projekta
realizācija un tika samaksāts avansa maksājums multimēdiju tehnikas komplekta iegādei par 1
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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 tika paveikti 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 446 412,65 LVL, no kurām ERAF finansējums ir 263 774,95 LVL,
pašvaldības līdzfinansējums 182 637,70 LVL. Projekta realizācijas laikā tika izbūvēts jauns
artēziskais urbums, izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija, 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 pabeidza līdz 23.oktobrim 2012.gadam.
Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā”
kopējās izmaksas sastāda 342 015,45 LVL, no kurām ERAF finansējums ir 233 410,61 LVL,
pašvaldības līdzfinansējums 108 604,84 LVL. Projekta realizācija laikā tika veikta artēziskā
urbuma rekonstrukcija, ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, sūkņu stacijas 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 pabeidza līdz 20.augustā 2012.gadam.
Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Skujetnieku ciemā”
kopējās izmaksas sastāda 359 156,56 LVL, no kurām ERAF finansējums ir 216 544,30 LVL,
pašvaldības līdzfinansējums 142 612,26 LVL. Projekta realizācijas laikā tika veikta artēziskā
urbuma rekonstrukcija, ūdens atdzelžošanas stacijas 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 attīstībai par 97 911,43 LVL. Projektā
atlikušos darbus pabeidza līdz 05.jūnijam 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, remontētas
kāpņu telpas. 2011.gadā pabeidza siltināt 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. Projektā visus paredzētos
darbu veica 2012.gadā.
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 plānotāja un IT projektu vadītājs. 2012.gadā noslēdzās projekta
realizācija, bet atbilstoši līguma nosacījumiem arī 2013.gadā šiem speciālistiem tiks nodrošinātas
darba vietas.
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.
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2011.gada beigās vēl Rugāju novada dome iesniedza projektu „Aprīkojuma iegāde
Rugāju novada Lazdukalna pagasta saietu namam”, kur tika iegādātas mēbeles un modernās
tehnoloģijas (dators un printeris) Lazdukalna pagasta saieta namam. Projektu realizēja
2012.gadā.
Projekta „Inventāra iegāde Lazdukalna bibliotēkai pagasta iedzīvotājiem piedāvāto
pakalpojumu attīstībai un pilnveidošanai” ietvaros tika iegādātas lasītavas mēbeles un
modernās tehnoloģijas (televizors un DVD) Lazdukalna pagasta bibliotēkai. Projektu realizēja
2012.gadā.
2012.gadā Rugāju novada dome iesniedza projektu „Latviešu tautu tērps – Dziesmu un
Deju svētku neatņemama sastāvdaļa”, kur tiks iegādāti jauni tautu tērpi un deju apavi Rugāju
jauniešu deju kopai. Projektu paredzēts realizēt 2013.gadā par kopējo projekta summu 3018,95
LVL.
Projektu „Muzikālās mini studijas izveide Rugāju tautas namā”, kur tiks iegādāts
mūzikas ierakstīšanas un apskaņošanas iekārtu komplekts. Projektu paredzēts realizēt 2013.gadā
par kopējo projekta summu 2415,16 LVL.
Projektu „Atmiņu albūma „Es stāstu par savu skolu” izveidošana un digitalizācija”,
kur tiks iegādāts biroja tehnikas komplekts. Projektu paredzēts realizēt 2013.gadā par kopējo
projekta summu 1663,30 LVL.
Projektu „Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei un komkurētspējai”, kur tiks
paplašināta Rugāju novada vidusskolas, kā daudzfunkcionāla kopienas centra darbību. Projektu
paredzēts realizēt 2013.gadā par kopējo projekta summu 12652,00 LVL.
2012.gadā Rugāju novada dome iesniedza projektu „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā”, kur tiks veikti
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi, uzlabojot skolas ēkas energoefektivitāti.
Projektu paredzēts realizēt 2013.gadā par kopējo projekta summu 215017,00 LVL.
2012.gadā Rugāju novada dome iesniedza projektu „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkā”, kur tiks veikti
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi, uzlabojot skolas ēkas energoefektivitāti.
Projektu paredzēts realizēt 2013.gadā par kopējo projekta summu 129591,00 LVL.

5.2. Izglītība
Rugāju novada vidusskola
Rugāju novada vidusskola (RNV) ir akreditēta izglītības iestāde, kura atrodas Rugāju novada
Rugāju pagasta Rugājos, Kurmenes ielā 87, ceļa Balvi - Rēzekne malā.
Skola izvietota 3 korpusos, atsevišķi ir pirmsskolas un sākumskolas korpuss ar labiekārtotu
rotaļu laukumu, darbojas internāts, bibliotēka, ir 2 ēdināšanas bloki, blakus ir Rugāju sporta
centrs, tā plašo piedāvājumu izmanto skolēni.
Skolas stūrakmens ir izglītības saturs, kas fiksēts valsts standartos un izglītības
programmās. Rugāju novada vidusskolā tiek īstenotas 6 izglītības programmas:
Pirmskolas izglītības programma
kods 0001 1111, licence Nr. V - 3969
Pamatizglītības programma
kods 2101 1111, licence Nr. V - 651
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem
kods 2101 5611, licence Nr. V - 5391
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības
traucējumiem
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kods 2101 5711, licence Nr. V – 5392 Skolēni ir integrēti pamatizglītības programmas
klasēs, realizējot iekļaujošas izglītības idejas.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā izglītības programma
kods 3101 1011, licence Nr. V - 652
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā izglītības programma
kods 3101 1013 (neklātiene), licence Nr. 2250
Mācību priekšmetu olimpiādes, to rezultāti
Mācību gads
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.

Piedalījušos
audzēkņu skaits
45
70
59

Godalgotās vietas

%

23
45
37

51 %
64 %
63 %

Skolas vadību nodrošina direktore, 2 vietnieki izglītības jomā
Mācību gads
Pedagogu skaits
Maģistra grāds
Tehniskie darbinieki

2011. / 2012.
37
12
22

Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā
2011./2012.m.g.
N.p.k.

Mācību priekšmets

Kl.

Sk. skaits

1
2
3
4
6
7
8
Kopā

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

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

14
11
3
14
2
6
2
52

Vērtējums līmeņos
A B C D E
1 9
3
1
2
7
2
1
1
1
1 6
6
1
1
1
5
1
1 1
3 25 18 6
-

F

-

Skola īsteno formālo un neformālo izglītību – ir daudzveidīgs interešu izglītības
programmu piedāvājums – angļu valoda pirmsskolā, mūsdienu un tautu dejas, karsējmeiteņu un
dīdžeju pulciņi, vokālie ansambļi, basketbola, svarcelšanas, riteņbraucēju, aušanas, floristikas un
vaļasprieku nodarbības, koriģējošā vingrošana, iespēja darboties skolas avīzes, mājas lapas
veidošanā, mazpulkā u.c. Skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas transports uz skolu, ir
brīvpusdienas, par augstiem sasniegumiem mācībās, konkursos un olimpiādēs pašvaldība piešķir
naudas balvas. Pieejams atbalsta personāls – psihologa, sociālā un speciālā pedagoga un
logopēda bezmaksas konsultācijas.
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Skola aktīvi piedalās projektu darbībā, turpina piesaistīt investīcijas (gūts atbalsts no
Eiropas sociālā fonda, Eiropas reģionālās attīstības fonda, Lauku attīstības programmas
LEADER ELFLA), RNV ir Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 1. un
2. kārtas dalībniece.

Eglaines pamatskola
Eglaines pamatskola – audzēkņu skaits 2012./2013. mācību gadā – 80 un 22 pirmskolas
izglītības audzēkņi. Eglaines pamatskolā strādā 16 pedagogi, no tiem 6 ir maģistra izglītība.
Skola realizē pamatizglītības ( kods- 21011111), speciālās izglītības ( kods- 21015811) un
pirmskolas izglītības ( kods – 01011111) programmas.
Eglaines pamatskolas pamatmērķis ir izglītojamo personības un spēju attīstīšana, nodrošinot
labvēlīgu izglītības vidi.
Uzdevumi:
1. Izmantot IT mācību priekšmetu programmu apguvē.
2. Uzlabot darbu ar talantīgajiem skolēniem.
3. Palielināt skolēnu un vecāku līdzdalību skolas darba jautājumu risināšanā.
4. Iesaistīties eko skolu kustībā.
5. Papildināt mācību kabinetu materiālo bāzi.
Metodiskā tēma:
Izglītojamo iesaiste zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.
Eglaines pamatskola piedalījās „Mamma daba” projektā un ieguva Mammadaba
pārstāvniecības tiesības Ziemeļlatgalē un Mammadaba vēstniecības titulu 2012 gadam.
Eglaines pamatskola 2012.gadā īstenoja projektu „Lazdukalna pagasta Eglaines pamatskolas
informatizācija „ , kura kopējās attiecināmās izmaksas bija 11332,33 Ls.

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.
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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-7632

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, svarbumbu celšanā.
6.Rugāju sporta centrā mācību programmu grupās un interešu izglītības grupās kopā mācās 93
izglītojamie. Sporta centrā strādā 5 treneri.
7. 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.
Svarbumbu celšanas grupas izglītojamie ar panākumiem piedalījušies Latvijas kausa izcīņas
sacensībās svarbumbu celšanā.

8.Pasākumi 2013. gadā:
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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.

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

2012.gadā mērķu sasniegšanai :
Uzrakstīts un atbalstīts projekts „Lustīgs šur, lustīgs tur”, kura rezultātā iegādāti tautu tērpi
jauniešu deju kolektīvam un digitālais fotoaparāts
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
2012. 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 visas dienas
garumā.
Svinēti kopīgi Bērnības un Jaunības svētki, Amatnieku tirgus dienas, Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētki, Gada noslēguma pasākums novada darbiniekiem.
.
2012. gadā notikuši Rugāju novada Lazdukalnā notikuši šādi pasākumi
1) Lieldienu pasākums Lazdukalnā
2) Lazdukalna senjoru deju kolektīva dalība Latgales senioru XI dziesmu un deju festivālā.
3) Etnogrāfiskais ansamblis "Benislava" dalība starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica 2012"
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4) Rugāju novada svētku ieskaņas pasākumus Lazdukalnā
5) Pasākums "Nāc un atpūties Lazdukalna pagasta "Saipetniekos"
6) "Etnogrāfiskais ansamblis "Benislava" 25 gadu jubileja.
7) Ziemassvētku pasākums Lazdukalnā.

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 iedalītais finansējums deva iespēju strādāt ar izaugsmi. No pašvaldības
budžeta grāmatu iegādei tika tērēti 797 lati, abonēti 28 nosaukumu laikraksti un žurnāli, par
summu 400 Ls. Gada laikā dāvinājumos bibliotēka saņēma 113 eksemplārus grāmatu, par
summu 462 Ls. Bibliotēkas fonds uz 2012. gada 31. decembri bija 6891 eksemplāri. Lai
apmierinātu lasītāju vajadzības tika apmeklēts Rīgas CB grāmatu repozitārijs, no kura fonda
gada laikā guvums bija 300 grāmatas.
Komplektējot fondu 2012. gadā prioritāte tika dota ģeogrāfijas un bērnu literatūras
komplektēšanai.
Aizvadītajā gadā bibliotēkā reģistrēts 291 lasītājs, t.sk 181 bērns un jaunietis. Bibliotēku
apmeklēja 8800 lietotāji, t.sk. virtuālie apmeklētāji 2502. Bibliotēkā izsniegti 10777 eksemplāri
grāmatu un žurnālu.
Viens no darbietilpīgākajiem pasākumiem bibliotēkā bija lasīšanas veicināšanas konkurss
„Bērnu žūrija”. Konkursā tika iesaistīti 57 bērni un katrs bērns pus gada laikā izlasīja 6 grāmatas.
Izmantojot jaunākās tehnoloģijas bibliotēkā tiek organizēti pasākumi un nodarbības bērniem un
pieaugušajiem.
Rugāju bibliotēkai ir arī sava mājas lapa, kuru apmeklējot var uzzināt par aktualitātēm
bibliotēkā, apskatīties bibliotēkas pasākumu galeriju.

Tikaiņu bibliotēka

Tikaiņu bibliotēka atrodas Rugāju novada Tikaiņos. Bibliotēka sniedz tās apmeklētājiem
bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus, brīvu pieeju bibliotēkas krājumam,
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 radīt vidi, kur katrs apmeklētājs spēj apmierināt savas
vajadzības pēc izglītības, informācijas, komunikācijas un izklaides.
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Bibliotēka akreditēta 2009. gada 26.janvārī uz pieciem gadiem – līdz 2014.gadam.
2012. gadā Tikaiņu bibliotēkā reģistrēti 92 lasītāji un 4056 apmeklētāji, izsniegti 4275
iespieddarbi. Bibliotēkas lietotājiem pieejams bibliotēkas krājums ar 2123 iespieddarbiem.
2012.gadā bibliotēkas fonds papildināts par 145 iespieddarbiem, tajā skaitā 120 grāmatām un
vienu audiovizuālo dokumentu par kopējo summu 511 LVL Bija pasūtīti 15 nosaukumu preses
izdevumi. 2012. gadā Tikaiņu bibliotēka Balvu Centrālās bibliotēkas realizētā Valsts KKF
mērķprogrammas „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” projekta ietvaros saņēma 33
grāmatas par kopējo summu 162,89LVL
Bibliotēka piedalījās Līgatnes papīrfabrikas rīkotajā makulatūras vākšanas akcijā „Bibliotēka
man, es bibliotēkai”, par nodoto makulatūru pretī saņemot 5,4 kg papīra.
Apmeklētājiem pieejama lasītava un 3 datorizētas darba vietas, kā arī bezvadu interneta
pieslēgums. Bibliotēkā iespējams saņemt dokumentu kopēšanas un izdrukas un dokumentu
skenēšanas pakalpojumus, kas ir par maksu. Ir iespēja skatīties televīzijas pārraides, klausīties
mūziku, skatīties filmas. Bērniem istaba, kur zīmēt, krāsot, spēlēt spēles. Bibliotēkas apmeklētāji
meklē informāciju internetā, apmeklē sociālos portālus, ievieto sludinājumus, meklē darba
piedāvājumus, raksta CV, maksā rēķinus i-bankā, aizpilda e-deklarācijas. Studenti raksta kursa
darbus un diplomdarbus.
2012. Gadā bibliotēkā ir notikuši 5 jauno grāmatu apskati, pārrunas „Par drošu internetu”, aprīlī
Lielās talkas ietvaros notika apkārtnes sakopšanas talka, kurā šogad piedalījās jau 15 Tikaiņu
iedzīvotāji. Jūlijā pie bibliotēkas uzņēmām novada pašdarbniekus ar kārtējo novada svētku
ieskaņas koncertu. Oktobrī bibliotēkas apmeklētājus priecēja Ārijas Freimanes sakrāto mīksto
mantiņu – gotiņu kolekcija. Novembrī uz ikgadējo psalmu dziedāšanu pulcējās sievas no tuvākās
apkārtnes, lai aizlūgtu par mirušajiem. Katru mēnesi bibliotēkā apskatāmas literatūras izstādes
rakstniekiem un māksliniekiem jubilejas reizēs, dažādas tematiskas izstādes.

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 (196 uz 2012. 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;
Lasītāju sadalījums pa sociālajām grupām: skolēni -90, studenti -10, strādnieki -36, bezdarbnieki
– 45, pensionāri -15
Galvenie darba rādītāji 2012. gadā.
2010. gads

2011.gads

Lietotāju skaits

209

213

196

Izsniegums

8150

7742

10550

Apmeklējumu skaits

8206

7389

7276
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2012.gads

Krājums
Krājums gada beigās

2012.g.
4870

2011.g.
5023

2010.g.
5302

t.sk. grāmatas

4508

4640

4545

seriālizdevumi

337

361

737

audiovizuālie izdevumi

7

4

2

pārējie dokumenti

6

6

6

Elektroniskie dokumenti

12

12

11

Komplektēšana 2012. gadā:
1) Pašvaldības nauda- 600.94Ls
2) LNB dāvinājumi – 301.86Ls
3) Latgales KC dāvinājumi – 10.50Ls
4) Lasītāju aizvietotās grāmatas – 18.81Ls
5) VKKF projekts – 259.45
6) Dāvinājumi – 26.11Ls
Rekomplektēšana:
1) lasītāju nozaudētās – 17 eks. par summu 17.94Ls
2) Saturā novecojušas – 47 eks. par summu 32.19Ls
3) Nolietotās – 69 eks. par summu 12.61Ls
4) Dubleti – 18 eks. par summu 34.33Ls
5) Mazizmantotās – 247 eks. par summu 220.13Ls
Kopā norakstīti 398 eks. par summu 317.20Ls
Projektizstrāde
Bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija, 2012”, kurā
iesaistījušies 33 lasītāji.
Realizēts projekts „Inventāra iegāde Lazdukalna bibliotēkai pagasta iedzīvotājiem
piedāvāto pakalpojumu attīstībai un pilnveidošanai”.
Projekta mēŗķis - radīt mūsdienīgu un lietotāju daudzumam atbilstošu vidi lasītavas zonā,
paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu informācijas iegūšanai un saturīga brīvā laika
pavadīšanai bērniem un citiem interesentiem, iegādājoties jaunu modernu aprīkojumu un
mēbeles lasītavai.
Projekta kopējās izmaksas Ls 610 ELFLA nodrošināja 90% finansējumu jeb Ls 450,
pašvaldība nodrošināja līdzfinansējumu10% apmērā –Ls 50 un sedza projekta neattiecināmos
izdevumus jeb PVN likmi- Ls 110.
Projekta ieguvumi - atrisinājusies problēma par lasītāju vietām bibliotēkā, tagad
pēcpusdienās, kad bibliotēku apmeklē visvairāk bibliotēkas lietotāju ir pietiekošs vietu skaits
lasītavā, lai lasītu presi, meklētu vajadzīgo informāciju literatūrā. Turpmāk izmantojot iegādātās
modernās tehnoloģijas būs iespēja pilnveidot bibliotēkā notiekošo pasākumu kvalitāti, dažādojot
uzskates formas. Tā visa rezultātā ieguvējas būs ģimenes ar bērniem
2012. gadā bibliotēkā uzliktas 23 literatūras izstādes un notikuši 8 pasākumi.
Plānotais bibliotēkas darbā 2013. gadā:
 Organizēt bibliotēkas izmantošanu lietotāju informacionālajām, pētniecības, izglītības un
atpūtas vajadzībām
 Nodrošināt informācijas brīvu pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam.
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Rīkot pasākumus, izstādes un piedalīties mērķprogrammā „Bērnu žūrija”

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 2012. gadā
02. 01.-10.02. „Gudrā pūcīte” Rēzeknes novada bērnu darbu izstāde.
11.02.-20.03. Rugāju novada vidusskolas vēstures izpēte.
Savākto materiālu izstāde.
21.03.- 30.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai veltīta izstāde „1949. gada 25. marta izvešana”
25. martā komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts piemiņas brīdis pie piemiņas akmens.
02.04. -30.04. „Rugāju pagastam- 90” izstāde
02.05.- 08.06. „Pilskalni Latgales dabas ainavā” -Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales
reģionālās administrācijas darbinieku veidota foto izstāde.
11.06.-18.06. ”1949. gada 14. jūnija deportācijas”
14. 06. 70 gadi kopš 1941. gada 14. jūnija izvešanas. Svinīgs atceres brīdis pie piemiņas akmens.
06.07. „Margaritai Stradiņai 85”slaidrāde jubilejas pasākumam.
19.06.-20.07. „Lobreitiņam-100” Rugāju novada dzejniekam Albertam Garajam veltīta izstāde.
23.07.- 30. 07. „Pa novada piena ceļu”. Rugāju novada svētkiem veltīta izstāde.
31.07.-31.08. Rugāju novada svētku un citu pasākumu fotogrāfijas.
03.09.-08. 10. „Skolotāji Rugāju novada vidusskolā” izstāde
11. 11. Piemiņas brīdis pie Partizānu piemiņas akmens. Lāčplēša ordeņa kavalieriem veltīta
izstāde.
Sadarbībā ar Balvu novada muzeju darbs kopprojektā „Jaunieši pieraksta atmiņu stāstus”.
Visu gadu veiktie darbi:
Pētīti, vākti materiāli, intervēti aculiecinieki par Rugāju novada
 skolām
 skolotājiem
 ievērojamiem novadniekiem
 kolhoziem
 izsūtītajiem 1941. gadā un 1949. gadā
Pastāvīgi tiek papildināts muzeja krājums ar materiāliem par norisēm Rugāju novadā 2012. gadā.
Sniegtas konsultācijas, zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un studentiem, izstrādājot
zinātniskos darbus par Rugāju novadu, citiem interesentiem.
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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.
Projekts „Atbalsts Rugāju novada domes kapacitātes stiprināšanai”
01.12.2011.-30.06.2012.
Projekta mērķis - 48 Rugāju novada domes administrācijas un pašvaldības iestāžu darbinieku
zināšanu pilnveide aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā un izpēte ar
mērķi noskaidrot, kādi pasākumi veicami, lai Rugāju novads būtu pievilcīgs uzņēmējdarbībai,
tādejādi veicinot efektīvu publiskās pārvaldes kapacitāti Rugāju novada domē un sekmējot
pašvaldības ilgtspējīgu attīstību.
Projekta mērķa grupa - Rugāju novada domes administrācijas un pašvaldības iestāžu vadošie
darbinieki, kuri atrodas darba tiesiskajās attiecībās uz darba līguma pamata. ES struktūrfondu
finanšu līdzekļu piesaiste papildus pašvaldības budžetam ir ļoti būtisks veiksmīgas pašvaldības
iestāžu darbības attīstības aspekts.
Ar šī projekta palīdzību, Rugāju novada dome īstenoja 6 apmācību seminārus pašvaldības
darbiniekiem, lai veicinātu darbinieku iniciatīvu daudzveidību, nodrošinātu darba produktivitāti,
kvalitāti un efektivitāti, izmantojot inovatīvu un uz novada attīstību vērstu metožu un risinājumu
kompleksu, lai piedalītos Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.
Šī projekta rezultātā īstenotās apmācības
kā ieguldījums cilvēkresursu attīstībā, ir
nenovērtējams lauku pašvaldības kapacitātes stiprināšanā un iegūtās zināšanas jau ir pielietotas
ES struktūrfondu projektu iesniegumu sagatavošanā un tekošo projektu kvalitatīvā vadībā,
tādējādi vairojot šī projekta ietekmi.
Pašvaldībā tiek plānoti arī turpmāk piesaistīt ārvalstu finanšu programmas un citu fondu
līdzekļus turpmākai projektu īstenošanai .
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5.5 Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību
Rādītājs
izlietotie līdzekļi - kopā
naudā
no tiem
natūrā
ģimenes
personas ģimenēs - kopā
bērni
no tām

pilngadīgas
personas

Vērtība

Ls
Ls
Ls
ģimeņu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits
personu skaits

60889
60889
0
117
278
45
38
80
115
83
7

personu skaits

117

3051

personu skaits

6

3052

personu skaits

106

3053

personu skaits

5

306

personu skaits

13

307
308

personu skaits
personu skaits

12
66

301
3011
3012
302
303
vīrieši
sievietes
vīrieši
sievietes

30311
30312
30321
30322

bērni
t.sk.bērni ar invaliditāti
pilngadīgas darbspējīgas
personas

Visi
pašvaldības
sociālās
palīdzības
pabalsti kopā

Mērvienība

Kods

304
3041
305

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

6. 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. 2012.gadā tika
turpināta 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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7. Novada domes lēmums par publiskā pārskatu .
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8. Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko darbību
Novada domē tika veikta audita pārbaude par 2012.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 2012.gada 31.decembrī, kā arī
par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012.gadā saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.777 „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

Sandra Kapteine
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