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Rugāju novada domes priekšsēdētājas 

uzruna 

Sandra Kapteine 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja 

Cienījamie Rugāju novada pašvaldības publiskā 

pārskata lasītāji! 

 

Ar gandarījumu varu teikt, ka 2013. gads ir 

ierakstīts Rugāju novada vēsturē kā saspringts, 

veicamiem darbiem pildīts gads, kurus esam spējuši 

realizēt. 

Šis pārskats ir atskaite par 2013. gadā 

paveikto darbu dažādās pašvaldības darbības jomās, 

pašvaldībai uzticēto funkciju izpildē - finanšu resursu 

pārvaldībā, infrastruktūras attīstībā, īstenotajiem un 

plānotajiem investīciju projektiem, sociālās palīdzības 

nodrošināšanā un pašvaldības sniegtajiem 

pakalpojumiem. 2013. gadā kopumā realizēti 6 projekti, no tiem 2 apjomīgi - uzlabota Rugāju novada 

Eglaines pamatskolas un Rugāju novada vidusskolas ēku energoefektivitāte. Pabeigti 

būvniecības darbi un nodots ekspluatācijā Rugāju stadions, Lazdukalna bibliotēkai nomainīts 

jumta segums, iesākta Rugāju sociālā aprūpes centra būvniecības 2. kārta, kas tiks pabeigta 

2014. gadā. Izstrādāts Rugāju novada attīstības plāns 2013.-2019. gadam un ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. 

Aizvadītajā gadā esam centušies nodrošināt sociālās palīdzības pakalpojumus no 

pamatbudžeta - nodrošinātas brīvpusdienas visiem Rugāju novada vispārizglītojošo skolu 

audzēkņiem, tāpat arī noteiktu summu saņēma katrs novada skolēns kancelejas preču iegādei, 

uzsākot mācību gadu. Ir saglabāts jaundzimušo bērnu pabalsts. 

Ļoti aktīvi aizritējusi 2013. gadā kultūras dzīve - ar labiem rezultātiem kolektīvi sevi 

pierādījuši skatēs, kas deva iespēju piedalīties vispārējos XXVV Dziesmu un XV Deju svētkos. 

Rugāju novadu svētku pasākumos pārstāvēja 109 pašdarbnieki. 

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

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

nodrošinās pašvaldības finanšu stabilitāti un attīstības ilgtspēju. Lai uzlabotos iedzīvotāju 

sociālekonomiskais stāvoklis, tiks apzinātas un realizētas iedzīvotāju vēlmes. 
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Rugāju novads, kas apvieno 

Rugāju pagastu un Lazdukalna pagastu, 

atrodas Latvijas ZA daļā, ES Austrumu 

pierobežas zonā, Latvijas Republikas 

ziemeļaustrumu daļā uz Vidzemes - 

Latgales robežas. Novada kopplatība ir 

512.12 km
2
. Rugāju novads robežojas ar 

Vidzemes reģiona Gulbenes un Lubānas 

novadu un Latgales reģiona Balvu 

novadu.  

Novada centrs Rugāji ir 

automaģistrāļu krustpunkts: Gulbene – 

36 km, Lubāna – 37 km, Rēzekne – 60 

km, Balvi -18 km. Tuvākais nacionālās 

nozīmes centrs ir Rēzekne  

Tuvākie reģionālie attīstības 

centri ir Balvi, Gulbene, Alūksne, 

Madona. 

Novada teritoriju šķērso valsts 

nozīmes ceļi P27 Smiltene- Gulbene un 

P36 Rēzekne-Gulbene. 

 

Iedzīvotāji 

Rugāju novadā 2013. gadā dzimušie: 

Reģistrēti 12 bērni (4 meitenes un 8 zēni) 

No tiem: 

laulībā dzimuši: 5 

atzīta paternitāte: 7 

reģistrēti bez ziņām par tēvu:0 

3 mātēm jaundzimušais ir 1.bērns, 4 - otrais, 1 mātei - 

trešais, 3- ceturtais, 1-septītais. 

Abi vecāki latvieši - 10 bērniem. 

Pārējiem vecāki dažādu tautību. 

Diviem bērniem iedoti divi vārdi. 

Laulības: 

Noslēgtas 5 laulības. 

Abiem:  

1. laulība - 2 pāriem. 

Pirmā un otrā laulība - 1 pārim. 

Pirmā un trešā laulība - 1 pārim. 

Abiem otrā laulība - 1 pārim. 

Abi latvieši: 4 pāri;  

dažādas tautības: 1 pāris. 

Vecumu starpība: 

7 gadi - 3 pāriem 

3 gadi 2 pāriem 

1 laulībā sieva vecāka par vīru. 

Miruši: 

34 cilvēki novadā. 

(15 vīrieši un 19 sievietes) 

Pēc tautības - 29 latvieši, 4 krievi,  

1 baltkrievs. 

Lazdukalna pagastā-13. 

Rugāju pagastā-21. 

1. Pamatinformācija 
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1.1. Pašvaldības struktūra 

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

pašvaldību vēlēšanas – Rugāju novadā par domes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēta Sandra 

Kapteine, par priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Andris Leons. Izpilddirektores pienākumus veic 

Daina Tutiņa. 

Iedzīvotāju vēlēti, deputātu pienākumus veic 9 deputāti: 

- Sandra Kapteine (Vienoti novadam); 

- Eduards Stalidzāns (Vienoti novadam); 

- Iveta Arelkeviča (Vienoti novadam); 

- Andris Leons (Vienoti novadam); 

- Arnolds Zizlāns (Mēs- vienlīdzīgam novadam); 

- Olita Loseva (Mēs- vienlīdzīgam novadam); 

- Maruta Paidere (Atbalss); 

- Uldis Melnacis (Mēs- vienlīdzīgam novadam); 

- Andis Petuks (Vienoti novadam). 

 

 

. 

 

Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu speciālistu sagatavotos lēmumprojektus, 

Rugāju novada domē darbojas pastāvīgās komitejas:  

  
 Saimniecisko jautājumu pastāvīgā komiteja- Andris Leons - komitejas priekšsēdētājs; 

Eduars Stalidzāns; Arnolds Zizlāns. 

  
 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja- Olita Loseva - komitejas 

priekšsēdētāja; Sandra Kapteine; Eduards Stalidzāns. 

  

 Finanšu pastāvīgā komiteja- Sandra Kapteine - komitejas priekšsēdētāja; Eduards 

Stalidzāns; Iveta Arelkeviča; Andris Leons; Maruta Paidere; Uldis Melnacis; Andis 

Petuks. 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 

 Administratīvā komisija; 

 Privatizācijas komisija; 

 Iepirkumu komisija; 

 Izsoles komisija; 

 Vēlēšanu komisija; 

 Mantas novērtēšanas komisija; 

 

 Civilās aizsardzības komisija; 

 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas 

un mērķdotāciju sadales komisija; 

 Rugāju novada pedagoģiski medicīniskā 

komisija; 

 Ētikas komisija. 

http://rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=136:saimniecisko-jautjumu-pastvg-komiteja&catid=106:komitejas&Itemid=120
http://rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=134:veselbas-un-socilo-jautjumu-pastvg-komiteja&catid=106:komitejas&Itemid=120
http://rugaji.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=133:fk&catid=106:komitejas&Itemid=120
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1.2. Iestādes un struktūrvienības 

Domes pieņemto lēmumu izpildei, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 

nodrošināšanai pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 Rugāju novada dome; 

 Izglītības pārvalde; 

 Dzimtsarakstu nodaļas; 

 Kultūras nodaļas; 

 Izglītības pārvalde; 

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

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

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

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

 Bāriņtiesa; 

 Sociālais dienests; 

 Pašvaldības policija; 

 Būvvalde; 

 Lazdukalna feldšeru veselības punkts, Skujetnieku feldšeru veselības punkts; zobārstniecības 

kabinets; 

 Sociālās aprūpes centrs; 

 Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centrs; 

 Novada muzejs; 

 Rugāju novada tautas nams, Lazdukalna pagasta saieta nams. 

Rugāju novada dome nodrošina pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un 

tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

 Vispārējās un juridiskās nodaļas; 

 Finanšu nodaļas; 

 Attīstības un plānošanas nodaļas; 

 Saimnieciskās nodaļas. 

1.3. Personāls 

Lauku pašvaldībām salīdzinājumā ar pilsētas piemīt priekšrocība. Lauku pašvaldība sastāv 

no nelielas teritoriālās vienības un tajā noteiktā cilvēku skaita. Tas nozīmē, ka cilvēki viens otru 

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

iepriekš var paredzēt to, kāds būs to rezultāts. Ir vieglāk deleģēt pienākumu izpildi, jo cilvēki zina 

cits citu stiprās un vājās puses, kā arī priekšrocības un atbildības sajūtu. 

2013. gadā novada pašvaldības iestādēs kopumā strādāja aptuveni 212 darbinieku. 

Lielākais darbinieku skaits – novada dome - kurā strādāja ap 64 cilvēku. Izglītības funkciju 

nodrošināšanai Rugāju novada vidusskolā strādāja 61 darbinieks, Rugāju novada Eglaines 

pamatskolā – 36 darbinieki. 

2013. gadā darba līgumi parsakstīti ar 21 personu. No tām - 11 personas pieņemtas darbā 

pastāvīgi. Vairāki darbinieki pieņemti darbā uz citu darbinieku prombūtnes laiku. Darbā pieņemti 

4 jaunieši. 

Kā minēts iepriekš, 2013. gada vasarā mainījās novada domes vadība- priekšsēdētāja, 

vietnieks, izpilddirektore. 

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

Rugāju novada pašvaldības budžets ir domes apstiprināts ienākumu un izdevumu plāns 

saimnieciskajam gadam. Pašvaldības budžets atspoguļo: 

 pašvaldības rīcībā esošo finanšu sadalījumu; 

 pašvaldības administratīvo struktūru; 

 pašvaldības prioritātes, mērķus un uzdevumus.  

 

Budžets tiek plānots, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi un kvalitatīvu 

pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, kā arī novirzītu finanšu līdzekļus dažādu projektu 

realizēšanai. Pašvaldība savu budžetu izstrādā, apstiprina un izpilda, ievērojot Latvijas Republikas 

likumus un Ministru kabineta noteikumus. Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un 

speciālā budžeta:  

 pamatbudžets ir galvenā budžeta sastāvdaļa, kas ietver visus pašvaldības ieņēmumus 

vispārējo izdevumu segšanai; 

 speciālais budžets ietver apropriācijas īpašiem mērķiem un dāvinājumiem, 

ziedojumiem. 

2.1. 2013. gada budžeta izpilde 

 
2013. gada pamatbudžeta izpilde:  

 pamatbudžeta ieņēmumos Ls 1670320, izdevumos Ls 2286810, aizņēmumos Ls 

693585, aizņēmumu atmaksa Ls 122802, budžeta līdzekļu atlikums gada beigās Ls 

28992; 

 speciālā budžeta ieņēmumos Ls 67137 apmērā, izdevumos Ls 64882, ilgtermiņa 

budžeta līdzekļu atlikums gada beigās Ls 7594. 

Kopumā pamatbudžeta ieņēmumu daļa izpildīta 101.62%, bet izdevumu daļa 99.91% apmērā.  

 

2.2. 2014. gada pamatbudžeta  

ieņēmumu prognoze 
 

Pašvaldības budžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, (IIN) pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF), kas sastāda EUR 1228173 jeb 63.7 % no plānotajiem 

2014.gada pamatbudžeta ieņēmumiem, citi ieņēmumi. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi par zemi, ēkām, 

inženierbūvēm un mājokļiem sastāda EUR 129610 jeb 7 % no kopējiem ieņēmumiem.  

EUR 312940 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 EUR 110528 apjomā.  

2014. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 1928201 apjomā.  
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Ieņēmumu veids Izpilde 

2012.gadā, 

latos 

Plāns 

2013.gadam, 

latos 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 380481 361531 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 82829 74790 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm  504 1247 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 1418 1934 

Procentu ieņēmumi  21  

Valsts nodevas 1527 950 

Pašvaldības nodevas  589 334 

Naudas sodi un sankcijas  6269 1550 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 514  

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 20277  

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem  

228753 134488 

No valsts budžeta daļēji finansēto atsavināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

transferti 

500  

Valsts budžeta transferti 1093470 830599 

Pašvaldību budžeta transferti  10823 8000 

Kopā saimnieciskā gada ieņēmumi  1 828 767 1 415 423 

Aizdevuma saņemšana  700466  

Izdevumu segšanai iesaistītie līdzekļu atlikumi uz 

gada sākumu  

92743 74698 

Pavisam izdevumu segšanai  2 621 976 1 490 121 

2013. un 2014. gadā 

Ieņēmumu veids Izpilde  

2013.gadā, latos 

Plāns 

2014.gadam, 

euro 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 394828 563330 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 94161 124833 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm  204 1844 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 1391 2933 

Valsts nodevas 1157 1280 

Pašvaldības nodevas  217 385 

Naudas sodi un sankcijas  5509 2988 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2588  

2.3. Pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji  

2012. un 2013. gadā 
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Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 3131 21343 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem  

135462 110528 

Valsts budžeta transferti 1020617 1084508 

Pašvaldību budžeta transferti  11055 14229 

Kopā saimnieciskā gada ieņēmumi  1670320 1928201 

Aizdevuma saņemšana  693585  

Izdevumu segšanai iesaistītie līdzekļu atlikumi uz 

gada sākumu  

74699 41234 

Pavisam izdevumu segšanai  2438604 1969435 

  

 

 

 

 

   

 

Izdevumu veids Izpilde 

2012.gadā, 

latos 

Plāns 

2013.gadam, 

latos 

Vispārējie valdības dienesti 161373 177750 

Novada administrācija, Lazdukalna pagasta 

pārvalde, deputātu un komisiju atlīdzība 

137893 143453 

Kredītu % nomaksa 23480 30297 

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem  4 000 

Sabiedriskā kārtība un drošība (bāriņtiesa, 

policija, ugunsdrošība)  
13550 15291 

Ekonomiskā darbība  63810 62672 

Vides aizsardzība 23418 11780 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 979134 126191 

 

2.4. Pamatbudžeta izdevumu rādītāji  

2012. un 2013. gadā 
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apsaimniekošana  

Veselība (Feldšeru punkti, zobārstniecība)  13490 13035 

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija (Tautas 

nams, kultūras pasākumi, bibliotēkas) 
108103 118171 

Izglītība  689839 579343 

Sociālā aizsardzība  168112 177776 

Kopā izdevumi  2220829 1 282009 

Aizdevumu atmaksa  326248 180274 

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 

kapitālā  

200  

2013. un 2014. gadā 

Izdevumu veids Izpilde  

2013.gadā, latos 

Plāns 

2014.gadam, 

euro 

Vispārējie valdības dienesti 164844 230531 

Novada administrācija, Lazdukalna pagasta 

pārvalde, deputātu un komisiju atlīdzība 

139259 198481 

Kredītu % nomaksa 21085 26050 

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 4500 6000 

Sabiedriskā kārtība un drošība (bāriņtiesa, 

policija, ugunsdrošība)  

13476 14691 

Ekonomiskā darbība  66702 73829 

Vides aizsardzība 10558 19269 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  

195075 210529 

Veselība (Feldšeru punkti, zobārstniecība)  14067 18451 

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija (Tautas 

nams, kultūras pasākumi, bibliotēkas) 

121147 200594 

Izglītība  1453127 879813 

Sociālā aizsardzība  247814 231731 

Kopā izdevumi  2286810 1879438 

Aizdevumu atmaksa  122802 82695 

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 28992 7302 
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Klasifikācijas 

kods  

Izdevumu veids Izpilde 

2013.gadā, 

 latos 

Plāns 

2014.gadam, 

euro 

1000 Atlīdzība  891237 1176852 

2000 Preces un pakalpojumi 341731 487375 

3000 Subsīdijas un dotācijas 2190 12000 

4000 Maksājumi par kredītiem  18693 26050 

5000 Izdevumi kapitālieguldījumiem 900204 60889 

6000 Subsīdijas 95311 116272 

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 37444  

 Kopā pārskata gadā  2286810 1879438 

2.5. Speciālā budžeta rādītāji  
Rādītāji  Izpilde 2013.gadā, latos Plāns 2014.gadam, euro 

Ieņēmumi   

Autoceļu fonds  64255 117937 

Dabas resursu nodoklis 2882 4100 

Pārējie ieņēmumi   

Kopā pārskata gadā 67137 122037 

 

Pamatbudžeta izdevumu rādītāji  

(sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas) 
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Izdevumi    

Autoceļu fonds 61902 124319 

Dabas resursu nodoklis 2980 8524 

Kopā pārskata gadā 64882 132843 

Atlikums gada sākumā 5339 10806 

Atlikums gada beigās  7594 0 

Rādītāji  Uz 2013.gada 

sākumu, latos 

Uz 2013.gada 

beigām, latos 

Aktīvi    

Ilgtermiņa ieguldījumi 4784836 5463694 

Apgrozāmie līdzekļi  235584 139976 

Kopā  5020420 5603670 

Pasīvi    

Pašu kapitāls 3278140 3922088 

Kreditori  1742280 1681582 

Kopā  5020420 5603670 

2.6. Kopsavilkuma bilance 

(latos) 

2.7. Saistību un garantiju apjoms 

2012. gadā 

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. 

2013. gadā 

Pašvaldības ilgtermiņa saistības uz 2013. gada sākumu sastādīja 1553798 lati, 2013. gada 

beigās 1436870 lati, tai skaitā aizņēmumi Valsts kasē projektu realizācijai – pašvaldības 

līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai. Īstermiņa saistības 2013. gada sākumā 

188482 lati un 2013. gada beigās 244712 lati. 
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Objekts Uz 01.01.2012. Uz 31.12.2012. 

Dzīvojamās ēkas 265593 263077 

Nedzīvojamās ēkas 1534846 1536210 

Transporta būves 1 300 462 1 300 462 

Zeme zem ēkām un būvēm 72 849 64720 

Kultivētā zeme 518889 500012 

Atpūtai un izklaidei izmantojumā zeme 0 0 

Pārējā zeme 156340 195702 

Inženierbūves 47 742 1045150 

Pārējais nekustamais īpašums 254068 261044 

Mežaudzes  19927 24537 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 200 200 

Kopā  4170916 5191114 

 

Nekustamā īpašuma novērtējums 2013. gadā 

Objekts Uz 01.01.2013. Uz 31.12.2013. 

Dzīvojamās ēkas 263077 255449 

Nedzīvojamās ēkas 1536210 1955629 

Transporta būves 1300462 1298466 

Zeme zem ēkām un būvēm 64720 52954 

Kultivētā zeme 500012 497699 

Pārējā zeme 195702 207518 

Inženierbūves 1045150 1053010 

Pārējais nekustamais īpašums 261044 621427 

Mežaudzes  24537 50944 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 200 753 

Kopā  5191114 5993849 

 

 

2.8. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

Nekustamā īpašuma novērtējums 2012. gadā 
 

2.9. Pašvaldības kapitāla vērtība 

Rugāju novada domei pieder sekojošas kapitāldaļas: 

1) SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” – 77542 LVL vērtībā (identiski 2012. gadam); 

2) SIA „Balvu Autotransports” – 11 808,40 LVL vērtībā (identiski 2012. gadam).  

3) SIA „ZAAO”-200 LVL vērtībā (ar 2013. gadu). 
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3. Teritorija attīstības plāna īstenošana 

3.1. Projekti 

2013 gadam 

 

Pašvaldības projekti 

2012. gadā Rugāju novada dome iesniedza Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļaustrumu 

reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, programmas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 3 

projekta pieteikumus.  
- Projektu „Latviešu tautu tērps – Dziesmu un Deju svētku neatņemama sastāvdaļa”, kur tika 

iegādāti jauni tautu tērpi un deju apavi Rugāju jauniešu deju kopai. Projektu realizēja 2013. gadā par kopējo 

projekta summu 3018,95 LVL. 

- Projektu „Muzikālās mini studijas izveide Rugāju tautas namā”, kur tika iegādāts mūzikas 

ierakstīšanas un apskaņošanas iekārtu komplekts, kas sastāv no mikšerpults, balss efektu procesora, 

radiosistēmas ar galvas mikrofonu, kondensatormikrofona. Projektu realizēja 2013. gadā par kopējo projekta 

summu 2415,16 LVL. 

- Projektu „Atmiņu albūma „Es stāstu par savu skolu” izveidošana un digitalizācija”, kur tika 

iegādāts biroja tehnikas komplekts. Projektu realizēja 2013. gadā par kopējo projekta summu 1663,30 LVL. 

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

tūrisma pilnveidošanai Rugāju novadā”, kur tiks labiekārtota pludmale, ierīkota atpūtas vieta - lapene, 

uzstādīti ģērbtuve un informācijas stends, uzstādīta bērnu pilsētiņa un 5 aktivitāšu centri – āra trenažieri. 

Projekts tiks realizēts 2014. gadā par kopējo projekta summu 8 925,12 LVL. 

Projektu „Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei un konkurētspējai”, kur tika paplašināta 

Rugāju novada vidusskolas, kā daudzfunkcionāla kopienas centra darbība. Projektu realizēja 2013. gadā par 

kopējo projekta summu 12652,00 LVL. 

2012. gadā Rugāju novada dome Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedza 

projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas 

ēkā”, kur tika veikti siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi, uzlabojot skolas ēkas 

energoefektivitāti. Projektu realizēja 2013. gadā par kopējo projekta summu 206 167,82 LVL. 

2012. gadā Rugāju novada dome Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedza 

projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada 

vidusskolas ēkā”, kur tika veikti siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi, uzlabojot skolas 

internāta ēkas energoefektivitāti. Projektu realizēja 2013. gadā par kopējo projekta summu 111 841,08 LVL. 

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

projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada 

vidusskolas ēkās”, kur tiks veikti siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi, uzlabojot skolas 

ēkas energoefektivitāti. Projektu paredzēts realizēt 2014. gadā par kopējo projekta summu 127 022,22 LVL. 
 

Biedrību projekti  
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze – LAD iesniedza LEADER programmā projekta 

pieteikumu un realizēja projektu: „ Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcas lūgšanu telpas grīdas 

vienkāršota renovācija” par kopējo summu 8483,55 LVL, kur pašvaldības līdzfinansējums sastāda 40% - 

3393,42 LVL. 

Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudze – LAD iesniedza LEADER programmā 

projekta pieteikumu un realizēja projektu: „Augustovas baznīcas grīdas rekonstrukcija” par kopējo summu 

5974,09 LVL, kur pašvaldības līdzfinansējums sastāda - 3011,73 LVL. 

Biedrība „Saulīte” – LAD iesniedza LEADER programmā projekta pieteikumu: „Rotaļu laukuma 

„Sienāzītis” izveide Saipetniekos” par kopējo summu 2500,00 LVL, kur pašvaldības līdzfinansējums sastāda 

10% - 250,00 LVL. Projektu paredzēts realizēt 2014.gadā. 

Biedrība „Saulīte” – LAD iesniedza LEADER programmā projekta pieteikumu: „Atpūtas vieta 

tīrai un veselīgai dazīvestelpai labiekārtošana” par kopējo summu 2420,00 LVL, kur pašvaldības 

līdzfinansējums sastāda 10% - 242,00 LVL. Projektu paredzēts realizēt 2014. gadā. 
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3.2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

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

apstiprināta Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Stratēģijas izstrāde 

notika paralēli Rugāju novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam izstrādei, tādējādi 

novada pašvaldība jau ir noteikusi īstermiņa mērķus un prioritātes, vīziju un uzdevumus 7 gadu 

periodam. (Ilgtspēīgas attīstības stratēģiju skatīt novada mājaslapā). 

TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

APDZĪVOJUMS UN PAKALPOJUMU CENTRI. 

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

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

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

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

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

pakalpojumu un preču klāstu, kā arī tiktu nodrošinātas satiksmes iespējas līdz tuvākajam lielajam centram. 

Viensētu un to grupu pastāvēšana atbalstīta, lai tiktu saglabāts tradicionālais lauku apdzīvojuma veids, 

veicināta vienmērīga lauku apdzīvotība, saglabāta kultūrainava un tradīcijas. Viensētu loma palielināsies, 

attīstoties lauku tūrismam, tāpat arī to izmantošana par brīvdienu un vasaras mājokli pilsētniekiem. 

TRANSPORTA KORIDORI UN INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA. 

Svarīgs novada attīstības priekšnoteikums ir iekšējās un ārējās sasniedzamības nodrošināšana. 

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

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

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

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU KOMPLEKSI. 

Galvenā prioritāte īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir dabas aizsardzība un bioloģiskās 

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

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

veidiem un dabas aizsardzības interesēm. 

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

„Pokratas ezers”.  

TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS. 

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

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

saglabāšana un aizsardzība. 

MEŽSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS. 

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

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

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

kokapstrādes gala produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanu. 

LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS. 

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

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

jāorientē uz augstas kvalitātes galaprodukcijas ieguvi. Iespēju robežās ražošana jākoncentrē specializētās un 

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

RAŽOŠANAS UN DERĪGO IZRAKTEŅU IZSTRĀDES TERITORIJAS. 

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

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

un produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu. 

PROBLĒMU UN RISKA TERITORIJAS. 

Par problēmu teritorijām uzskatāmas tās pamestās teritorijas un objekti, kas vairs netiek 

apsaimniekoti un uzturēti. Gan no vides, gan ainaviskā viedokļa lielākoties tās ir degradētas teritorijas. Šīs 

teritorijas ir revitalizējamas un iekļaujamas saimnieciskajā apritē. 

 

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

Lai novērtētu Rugāju novada ilgtspējīgas stratēģijas izvirzītā nākotnes redzējuma 

īstenošanu, tika izstrādāta uzraudzības sistēma.  

Uzraudzības sistēmu veido:  

 uzraudzības rādītāju datu bāze (teritorijas attīstības rādītāji) jeb stratēģisko 

mērķu sasniegšanas progresa novērtējums; 

 Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, kura veic 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzību. 

Sabiedrības līdzdalība 

I Sabiedrības iesaiste 

Uzsākot Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam izstrādes 

procesu, noteikts Sabiedrības līdzdalības plāns. Paziņojums par Sabiedrības līdzdalību publicēts 

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

Sabiedrības iespējas līdzdarboties attīstības programmas izstrādes procesā: 

1)  rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā 

(22.04.2013.-24.05.2013.) 

2) publiskā apspriešana (26.08.2013.-04.10.2013.) 

II Viedokļu izteikšana  

Lai sekmētu atklātu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, tādējādi 

paaugstinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām 

un interesēm, 2013. gada aprīlī un maijā tika rīkota rakstiska viedokļu izteikšana par vēlamo 

Rugāju novada telpiskās attīstības perspektīvu. Iedzīvotāji bija aicināti izteikt viedokli par grafiski 

attēlotajām novada galvenajām funkcionālajām telpām.  

 

III Publiskā apspriešana  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā apspriešana notika no 2013. gada 26. augusta 

līdz 2013. gada 4. oktobrim.  

Ar izstrādāto Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 1. 

redakciju varēja iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus: 

 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-

4570, domes darba laikā, 

 Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu ielā 8, Benislavā, Rugāju novadā, 

LV-4577, pagasta pārvaldes darba laikā, 

 Rugāju bibliotēkā, Kurmenes ielā 36, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, 

bibliotēkas darba laikā, 

 Lazdukalna bibliotēkā, Bērzu ielā 6, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, 

bibliotēkas darba laikā, 

 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, Rugāju novadā, 

LV-4577, bibliotēkas darba laikā, 

 Tikaiņu bibliotēkā, "Tikaiņi", Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4577, 

bibliotēkas darba laikā. 

 Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tika organizēta: 

 2013.gada 3.oktobrī, plkst 10:00 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-10, 

Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-4577 

 2013.gada 3.oktobrī, plkst 12:00 Saietu namā, Skolas ielā 3, Benislavā, 

Rugāju novadā, LV-4577, 

 2013.gada 3.oktobrī, plkst 18:00 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 

48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570.  

 

http://www.rugaji.lv/
http://www.rugaji.lv/
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3.3. Vides pārskats 

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

apstiprināts Vides pārskats. Vides pārskatā analizēts esošais vides stāvoklis un ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas nozīme esošo vides problēmu risināšanā (Vides pārskatu skatīt novada 

mājaslapā). Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tika organizēta vienlaikus ar Rugāju novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 

2013. gada 26. augusta līdz 2013. gadam 4. oktobrim. 

Veicot analīzi, tika izvērtēts, kādas būs ilgtspējīgas attīstibas stratēģijas īstenošanas tiešās 

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

nav pieejama pietiekoši detalizēta informācija par konkrētiem investīciju projektiem un to 

realizācijas gaitu un apjomiem.  

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

ietekmes uz vidi. 

Paredzams, ka īstenojot ar komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistītos 

projektus, ietekme uz vidi būs pozitīva. Realizējot ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas 

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

renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tiks samazināta oglekļa dioksīda 

(CO2) emisija.  

Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju, sagaidāma diferencēta 

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

palielināšanās. Negatīva ietekmi uz bioloģisko daudzveidību var atstāt tāda ceļu infrastruktūras 

attīstība, kuras rezultātā tiek sadrumstalotas mežu un lauksaimniecības zemju platības, vienlaicīgi 

bojājot augsnes zemsedzi ar tur esošajiem biotopiem.Pirms šādu projektu realizācijas ir 

nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloģijas. 

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

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

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

īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību vērtējama pirms konkrētu 

darbību uzsākšanas.  

Veicot plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējumu, analizēta 

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

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

vai koncepcijas nav iespējams veikt detalizētu ietekmju uz vidi izvērtējumu. 

Ilgtspējīgas attīstīstības stratēģijas risinājumiem netiek piedāvāti alternatīvie varianti. 

Netiek paredzēts, ka, īstenojot plānošanas dokumentu, tiks negatīvi ietekmētas Natura 2000 

teritorijas, un tādēļ arī kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.  

Saistībā ar plānošanas dokumenta īstenošanu nav paredzamas pārrobežu ietekmes.  

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

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

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

 

http://rugaji.lv/doc/strategija/vides%20parskats_final.pdf
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3.4. Attīstības programma 

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

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

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam, Nacionālais attīstības plāns, Latgales 

plānošanas reģiona spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, pārskati Reģionu 

attīstība Latvijā, Gulbenes, Balvu un Lubānas novadu plānošanas dokumenti, Rugāju novada 

teritorijas plānojums, Rugāju novada vidusskolas attīstības programma, Ziņojums par Rugāju 

novada investīciju vides izpētes rezultātiem un Nākotnes pilsētas spēles rezultāti (Attīstības 

programmu skatīt novada mājaslapā). 

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

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

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

lauksaimniecība un mežsaimniecība. Šobrīd novada teritorijā, nelielos apjomos pārstrādājot 

kokmateriālu, darbojas četras kokzāģētavas. Tradicionālās lauksaimniecības nozares ir piena, gaļas 

lopkopība un graudkopība.  

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

jāattīsta: 

 amatniecība, izkopjot un iemācoties padarīt par biznesa iespējām senos 

arodus un prasmes; 

 tūrisms, piedāvājot autentisku tūrisma produktu un kvalitatīvu pakalpojumu; 

 lauksaimniecības produkcijas ražošana ar pievienoto vērtību; 

 rūpniecība, pilnveidojot metālapstrādi, kokapstrādi; 

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

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

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

zemas intensitātes ekonomika ar nelielu uzņēmumu koncentrāciju. Tā ir galvenā priekšrocība 

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

Lai sekotu līdzi attīstības programmas ieviešanai un sasniegtu definētās prioritātes un 

novada vīziju tika izveidota Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības sistēma. 

Sabiedrības līdzdalība 

I Sabiedrības iesaiste 

Uzsākot Rugāju novada attīstības 2013.-2019. gadam izstrādes procesu, noteikts 

Sabiedrības līdzdalības plāns. Paziņojums par Sabiedrības līdzdalību publicēts pašvaldības mājas 

lapā www.rugaji.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kurmenīte”. Sakarā ar Rugāju novada 

attīstības 2013.-2019.gadam izstrādes procesa termiņu pagarinājumu, veikta Sabiedrības 

līdzdalības plāna aktualizēšana.  

Sabiedrības iespējas līdzdarboties attīstības programmas izstrādes procesā: 

1) darba grupās: 

Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe- 2012. gada 25. janvāris plkst.11:00. 

Izglītība, jaunatne, sports- 2012. gada 2. februāris plkst.12:30. 

Kultūrvide- 2012. gada 6. februāris plkst.12:00. 

Infrastruktūra, mājoklis, zeme- 2012. gada 10. februāris plkst. 10:00. 

Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība, tūrisms- 2012 .gada 17. februāris plkst. 10:00. 

2) sabiedriskā apspriešana (16.03.2012., plkst.9:10) 

3) publiskā apspriešana (29.04.2013.-07.06.2013.) 

4) Nākotnes pilsētas spēle (Future City Game) (02.11.2011.-03.11.2011.) 

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

Lai sekmētu atklātu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, tādējādi paaugstinot 

plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm 

2012. gada janvārī un februārī tika rīkotas darba grupu sanāksmes. Sanāksmēs tika prezentēta 

pašreizējā situācijas analīze attiecīgajā jomā novadā. Iedzīvotāji un attiecīgās jomas speciālisti 

kopīgā diskusijā izteica viedokli par turpmākajām septiņu gadu ilgtermiņa prioritātēm, 

sasniedzamajiem rezultātiem un īstenošanas kārtību.  

III Sabiedriskā apspriešana 

Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam izstrādes procesa ietvaros 2013. 

gada 16. martā norisinājās projektu ideju 2014.-2020. gadam apkopošana, saskaņošana un 

sakārtošana prioritārā secībā. Investīciju vajadzību apkopojumu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija izmanto lēmumu pieņemšanā ar ES fondu plānošanu 2014.-2020. gada 

periodam. Investīciju vajadzības teritorijā nosaka pašvaldība saskaņā ar savām attīstības 

programmām.  

III Publiskā apspriešana  

Attīstības programmas publiskā apspriešana notika no 2013. gada 29. aprīļa līdz 2013. gada 

7. jūnijam. 

Ar izstrādāto Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 1. redakciju varēja 

iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus: 

 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-

4570, domes darba laikā, 

 Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu ielā 8, Benislavā, Rugāju novadā, LV-

4577, pagasta pārvaldes darba laikā, 

 Rugāju bibliotēkā, Kurmenes ielā 36, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, 

bibliotēkas darba laikā, 

 Lazdukalna bibliotēkā, Bērzu ielā 6, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, 

bibliotēkas darba laikā, 

 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-

4577, bibliotēkas darba laikā, 

 Tikaiņu bibliotēkā, "Tikaiņi", Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4577, 

bibliotēkas darba laikā. 

 Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tika organizēta: 

 2013.gada 6.jūnijā, plkst 10:00 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-10, 

Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-4577 

 2013.gada 6.jūnijā, plkst 12:00 Saietu namā, Skolas ielā 3, Benislavā, 

Rugāju novadā, LV-4577, 

 2013.gada 6.jūnijā, plkst 18:00 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, 

Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570 
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4. Iestāžu darbības rezultāti 

4.1. Izglītība 

Rugāju novada vidusskola 
 

Rugāju novada vidusskola (turpmāk – RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās 

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

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

akreditācijas termiņš – 2020. gada 2. aprīlis. 

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

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

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

novada vidusskola.  

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

atrodas plaša un moderna sporta zāle un daudzfunkcionāls stadions, kuru izmanto RNV 

izglītojamie. 

2013./14. m. g. skolā tiek īstenotas 6 izglītības programmas: 

 
Programmas nosaukums Kods 

Licence Skolēnu 

skaits 

2.septembrī Datums Nr. 

Pirmsskolas izglītības programma 01 01 11 11 10. 02. 2011. V - 3969 66 

Pamatizglītības programma 21 01 11 11 20. 11. 2009. V - 651 119 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21 01 56 11 17. 08. 2012. V - 5391 2 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem 

21 01 57 11 17. 08. 2012. V – 5392 1 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena izglītības 

programma 

31 01 10 11 20. 11. 2009. V - 652 42 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 
31 01 10 13 28. 07. 2010. V - 2550 4 

 
Speciālās pamatizglītības programmas skolēni apgūst integrēti vispārējās pamatizglītības 

programmas klasēs. Atbilstoši situācijai visā valstī, arī Rugāju novadā samazinās iedzīvotāju skaits, 

līdz ar to ir sarucis arī skolēnu skaits skolā. 2013./14. m. g. RNV mācās 168 skolēni no 1. līdz 12. 

klasei, kā arī 66 pirmsskolas audzēkņi.  
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Pedagogu iegūtās kvalifikācijas pakāpes 

pakāpe pedagogu skaits pedagogu skaits % 

1 1 3% 

2 6 15% 

3 10 25% 

4 8 20% 

5 0 0% 

 

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu (turpmāk - starpnovadu) mācību priekšmetu metodiskās 

komisijas (turpmāk – MK). Pedagogu profesionālās darbības novērtēšana veikta 19 (48%) 

skolotājiem, 5 pedagogu kvalifikācija, lai iegūtu 3. un 4. pakāpi, tiek vērtēta 2013./2014. mācību 

gadā. Pedagoģisko darbinieku izglītība un tālākizglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Pedagoģiskais darba stāžs virs 10 gadiem ir 30 pedagogiem (75%). 

Ir noteikta skolas struktūra. Vadību nodrošina direktore, 3 vietnieki izglītības jomā un izglītības 

metodiķis pirmsskolā. Skolā ir atbalsta personāls – izglītības psihologs, logopēds, skolas medicīnas 

māsa, ir pieejamas pašvaldības sociālā un speciālā pedagoga konsultācijas. 

 

Īpašie piedāvājumi un papildus iespējas skolā. RNV īsteno formālo un 

neformālo izglītību – skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums – angļu 

valoda pirmsskolā, mūsdienu un tautu dejas, vokālie ansambļi, riteņbraucēju, aušanas nodarbības, 

koriģējošā vingrošana, iespēja darboties skolas avīzes, mājaslapas veidošanā, mazpulkā u.c. Skolēnu 

vispārējās attīstības veicināšanai tiek piedāvāts plašs fakultatīvo, individuālo un grupu darba 

nodarbību klāsts. Šo nodarbību pieprasījums ir augsts, tās neapmeklē tikai 3% skolēnu. 

  Skola aktīvi piedalās projektu darbībā, turpina piesaistīt investīcijas - gūts atbalsts no Eiropas 

sociālā fonda, Lauku attīstības programmas LEADER, ERAF līdzfinansētam projektam kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei, KPFI skolas ēkas siltināšanas projektiem. RNV ir Sorosa fonda – Latvija 

iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 1. un 2. kārtas dalībniece.  

Skolā darbojas: mazpulks, pagarinātās dienas grupas 1.–6. klasei, pirmsskolas grupiņas visu 

gadu, skolas radio, Rugāju novada Sporta centra treniņgrupas. 

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

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

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

centrā „Rasas pērles”, Popiela, Žetonu vakars, Skolas zvana svētki 9. un 12. klasei, mācību gada 

noslēguma Nomināciju pasākums, „Skolas soma pirmklasniekam” – luterāņu draudžu ikgadējais 

dāvinājums skolas gaitu uzsākšanai). 

Skola izmanto modernu un aprīkotu sporta zāli, daudzfunkcionālu stadionu, brīvi pieejams 

bezvadu interneta pieslēgums. 

Skolai ir sava simbolika: logo, himna, karogs, buklets, vienotas skolas dienasgrāmatas. 

 

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs.  

Skolā strādā 40 pedagogi, no tiem 6 - 

strādā tikai pirmsskolā, 4 - īsteno tikai 

interešu izglītības programmas. Augstākā 

pedagoģiskā izglītība ir 37 (93%) RNV 

pedagogiem, 3 - (7%) pašlaik studē. 22 

pedagogiem (55%) ir maģistra grāds, 4 

skolotāji ir mentori, 2 pedagogi piedalās 

centralizēto eksāmenu (turpmāk - CE) 

labošanā, 2 pedagogiem piešķirts ārštata 

metodiķa statuss, 1 pedagogs ir pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisijas loceklis 4. pakāpes 

pretendentu novērtēšanai, 2 pedagogi vada  
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Rugāju novada Eglaines pamatskola 

 

Ar IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta 03.12.2009. lēmumu Nr. 

483 izdarīti Izglītības iestāžu reģistrā grozījumi – Eglaines pamatskolu pārdēvēt 

par Rugāju novada Eglaines Pamatskolu, reģistrācijas apliecība Nr. 4212900422 

izsniegta 28.01.2013. 

 2013./14. m. g. Rugāju novada Eglaines pamatskola mācās 81 skolēns no 

1. līdz 9. klasei, kā arī 19 pirmsskolas audzēkņi. 

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs. Skolā strādā 19 pedagoģiskie darbinieki, tai skaitā: 

 2 - pirmsskolas grupā; 

 2 - speciālās izglītības skolotāji; 

 14 - pamatskolas klasēs; 

 1 - skolotāja palīgs. 

Ar augstāko izglītību 19 pedagoģiskie darbinieki (100%), tai skaitā: 

 10 - ar maģistra grādu (53%); 

 6 - ar bakalaura grādu (32%); 

 14 pedagogiem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; 

 3 pedagogiem ir divas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības; 

 1 pedagogam ir četras otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības; 

 1 pedagogs ir reģionālā iekļaujošās izglītības centra speciālists, kā arī Rugāju novada 

pedagoģiski medicīniskās komisijas loceklis; 

 1 pedagogs ir mentors; 

 2 pedagogi pašlaik studē maģistratūrā. 

 

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

programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( kods- 21 0158 11), speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods- 21 0156 11), 

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods – 21 0159 11), Speciālās pirmskolas izglītības 

programmu ( kods –  01 0159 11)  un pirmskolas izglītības programmu ( kods – 01011111). 

Rugāju novada Eglaines pamatskolas darbības pamatmērķis ir veidot visiem izglītojamajiem 

pieejamu un labvēlīgu izglītības vidi, īstenojot izglītības procesu un nodrošinot Valsts 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

Skolas uzdevumi : 

1. Īstenot pirmsskolas, pamatizglītības, speciālās izglītības programmas un to mērķus un 

uzdevumus. 

2. Nepārtraukti pilnveidot pedagoģiskā procesa kvalitāti, izmantojot mūsdienīgas metodes 

un IT sasniegumus. 

3. Dot iespēju katram bērnam attīstīt un izkopt savas spējas atbilstoši mūsdienu prasībām un 

bērna individualitātei. 

4. Sekmēt atbildīga, mērķtiecīga, savā izaugsmē ieinteresēta pilsoņa veidošanos. 

5. Nodrošināt labvēlīgu un motivējošu skolas vidi. 

6. Veidot veiksmīgu sadarbību ar sabiedrību un dažādām institūcijām. 

Rugāju novada Eglaines pamatskolā pilnībā ieviests e – klases žurnāls, kur var iegūt analīzi 

gan katram skolēnam, gan kopumā klasei. 
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2012./2013. un 2013./2014.m.g. 8.-9. klašu skolēniem bija iespēja izmantot Sorosa fonda 

finansētā projekta ietvaros organizētas piecas „profesiju pielaikošanas” ekskursijas uz dažādām 

Latvijas vietām (Daugavpils, Rēzekne, Ludza, Valmiera, Rīga), dažādiem Latvijas uzņēmumiem ar 

mērķi noskaidrot savu turpmāko profesiju, paplašināt skolēnu priekšstatus par profesiju 

daudzveidību un sniegt informāciju par darba saturu un prasībām šajās profesijās, motivējot skolēnus 

izvērtēt savu piemērotību izvēlētajai profesijai. 

Skola piedalījās Meža dienu 2013 ietvaros Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā 

projektu konkursā „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam”, ko finansēja „Meža attīstības fonds” 

un ieguva līdzekļus - 80Ls 7 dažādu egļu šķirņu stādu iegādei un 100Ls kokmateriālu iegādei, līdz ar 

to skolas apkārtnē tapa atpūtas vieta skolas bērzos un dekoratīvs egļu stādījums. 

Noslēdzies apjomīgs skolas siltināšanas projekts, Latvijas vides investīciju fondā KPFI 

programmā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines 

pamatskolas ēkā”.  

Piedalījāmies Electrolux Latvia Ltd sabiedrības atbalsta politikas projektā un ieguvām kā 

balvu Electrolux darbinieku konsultācijas un mājsaimniecības ierīces: Electrolux plīts, tvaika 

nosūcējs, tējkanna, virtuves kombains. 

Mammasdabas programmas un Ekoskolu programmas ietvaros izveidojusies cieša sadarbība 

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

iniciatīvu centru. 

Skola savu darbību starptautiskajā ekoskolu programā uzsāka pagājušajā – 2012./2013.m.g. 

Pēc atskaišu iesniegšanas un skolas darba izvērtēšanas, skola ieguva Latvijas ekoskolas 

nosaukumu un Zaļo sertifikātu, kuru saņēma 2013. gada septembrī skolu apbalvošanas pasākumā 

Rīgā. Pirmā darbības gada tēma bija „ Mežs ”. 2013./2014.m.g. skola turpina dalību programmā un 

šogad var jau pretendēt uz Starptautiskās ekoskolas nosaukumu uz Zaļo karogu, jo to drīkst darīt 

tikai pēc Latvijas ekoskolas un Zaļā sertifikāta iegūšanas. Otrā darbības gada tēma - „ Enerģija ”. 

Šo darbu palīdz veikt 2 eko pulciņi skolā – 1.- 4. klasēs un 5.- 9. klasēs, Skolas ekopadome, 

sadarbībā ar vecākiem, vietējo sabiedrību un pašvaldību. 

Rugāju novada Eglaines pamatskola ir reģistrēta Starptautiskajā ekoskolu tīklā. 

 

Skolas turpmākās attīstības prioritātes: 

 Vecāku lielāka iesaiste skolēnu mācību darba rezultātu uzlabošanā. 

 Skolēnu izpratnes par savu un citu drošību padziļināšana. 

 Mācību kabinetu pakāpenisks remonts un apgāde ar inventāru. 

 Skolas kolektīva motivēšana līdzekļu piesaistei projektu izstrādes rezultātā. 

 Skolas padomes, pedagoģiskās padomes, skolēnu domes sadarbības pilnveidošana skolas 

darbības uzlabošanai. 
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Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs  

 

 

Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs ir Rugāju novada pašvaldības 

iestāde, ar kuras palīdzību tiek veikts darbs ar jaunatni, tai ievērojot 

pašvaldības lēmumus, Jaunatnes likumu, citus LR likumdošanas aktus 

un normatīvus. Centra mērķis ir ar neformālajām izglītības metodēm 

veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jaunatni orientētu 

plānotu pasākumu kopumu, piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku 

lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei. 

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

centra izveide” īstenošanas. Projekta ietvaros tika izremontēta 1 telpa – datortelpa (8 m
2
), kurā 

novietoti iegādātie 2 datorgaldi un 2 datori, zālē nomainīti logi, uzstādīts novusa galds, TV un 

DVD. Zālē var spēlēt galda spēles, radoši darboties. Pašvaldība sedz izdevumus komunālajā 

saimniecībā (malkas iegāde un sagatave apkures sezonai, elektroenerģija, ūdens, kanalizācija, 

saimnieciskie izdevumi), kā arī algo Centra vadītāju un apkopēju. Ik dienu centru apmeklē bērni un 

jaunieši vecumā no 13 līdz 25 (30) gadiem, vidēji dienā 30 - 35. 

Pašu pilnveidei un, lai iesaistītu jaunus dalībniekus, tika izveidota centra darba grupa – 9 

jaunieši, kuri kopā ar vadītāju plāno un organizē Centra darbību, veic jauniešu aptauju. Notiek 

pasākumi Centra apmeklētājiem: konkursi, izstādes, semināri, novusa, tenisa turnīri un galda spēļu 

sacensības, sakopšanas talkas, radošo darbu izstādes, dīdžeju nodarbības, diskotēkas, filmu 

demonstrācijas. Jauniešu centrs ir viens no centrālajiem resursu punktiem pašvaldībā, kam būtu 

jāapvieno ne tikai administratīvo un materiāli tehnisko bāzi, bet arī cilvēkkapitālu, zināšanas un 

metodes, īpaši darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem. Pieaugot Centra 

apmeklētībai, aug jauniešu interese par aktivitāšu daudzveidību, kurām vajadzīgs atbilstošs 

personāls, ko pašvaldība nevar nodrošināt tikai ar saviem līdzekļiem. Tādejādi tiek meklēti 

risinājumi piesaistīt valsts līdzekļus. 

Neformālās izglītības metodes pielietojot nepieciešams balstīties uz interaktīvu mācīšanos – 

darot to, kas patīk un liekas interesants, turklāt noderīgs turpmākajā dzīvē un darbā. Tādēļ vispirms 

jāorganizē aptaujas, izvērtēšana, plānošana, nepieciešamās apmācības un atpūtas pasākumi, 

atbilstoši Centra darba plānojumam. Daudzveidojot aktivitātes, jauniešiem radīsies lielāka iespēja 

piedalīties pašiem un iesaistīt īpaši atbalstāmās jaunatnes grupas, kas noteiktas Jaunatnes politikas 

pamatnostādnēs 2009-2018.g. Savu iespēju robežās, Pašvaldība turpinās paplašināt un uzlabot 

Centra pakalpojumu klāstu, piedāvājot jauniešiem kvalitatīvas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, labvēlīgākus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai un arī iespējamu piekļuvi 

jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai. 

Centra vadītāja un darbinieki: 

 centra vadītāja Līga Kravale - izglītība (izglītības iestāde, kvalifikācija, grāds) - Rīgas 

kultūras un darbinieku tehnikums, kvalifikācija – klubu darbinieks, kultūrizglītības darba 

organizators;  

Latvijas Pašvaldību mācību centrs – Jaunatnes lietu speciālistu mācības /2009-2010.gadā/, 

 apkopējs (saimnieciskais darbinieks). 

Mērķauditorija: 

 novada bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25 gadiem; 

 bērni un jaunieši, kas gaida autobusus;  

 jaunieši no nelabvēlīgām vai maznodrošinātajām ģimenēm; 

 jaunieši invalīdi un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem; 

 jaunieši no lauku apvidiem;  

 bērni bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie jaunieši;  

 jaunieši bezdarbnieki;  

 policijas redzeslokā nonākušie jaunieši un jaunieši – likumpārkāpēji, sociālā riska grupas 

jaunieši. 
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Centra mērķis:  

 ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz 

jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot 

iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei; 

 veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē. 

Centra uzdevumi: 

 sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot 

dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas; 

 radīt labvēlīgus apstākļus intelektuālai un radošai attīstībai; 

 sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un 

brīvprātīgajā darbā; 

 sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū; 

 organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām; 

 nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu interesēm un iniciatīvām. 

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, 

 galda spēles, galda hokejs, 

 grāmatas, žurnāli, enciklopēdijas, 

 novuss, teniss, biljards. 

Centrā atrodas šādas telpas: 

 telpa, kur jaunieši var organizēt seminārus, lekcijas, nodarbības, pasākumus u.tml.; 

 kas paredzēta informācijas iegūšanai; 

 kur jaunieši var izmantot savu brīvo laiku, piemēram, spēlējot galda spēles, skatoties 

video vai klausoties mūziku u.tml.; 

 jaunatnes organizāciju un jauniešu iniciatīvu grupu birojiem;  

 konsultāciju sniegšanai jauniešiem; 

 jauniešu izmitināšanai (nakšņošanai) Centra pasākumu vai projektu īstenošana laikā. 

2014. 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. 

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. 
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Jauniešu interešu - iniciatīvu centrs „Kopā” 

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

kas īsteno pašvaldības kompetenci jaunatnes darbā. 

Centra kompetence: 

 ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot 

uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu organizēšanu un piedāvājot iespējas 

izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei; 

 veicināt novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

Centra sniegtie bezmaksas pakalpojumi: 

 internets, datori, printeris, 

 televizors, mūzikas centrs, 

 12 galda spēles, galda hokejs, galda futbols, 

 teniss un novuss, 

 trenažieri, 

 spēle „Monopols”, 

 portatīvais dators, 

 fotokamera. 

Centrā ir telpas interešu grupu aktivitāšu un nodarbību organizēšanai, semināriem. 

Pasākumi 2013 gadā: 

 Fotoizstādes „Vasaras mirkļu virpulī”, „Ziedi manā dārzā”, „Mana Ziemassvētku rota”; 

 Rotaslietu (pērlīšu) darinājumu izstāde (Antra Kikuste un Amanda Tutiņa); 

 Origami moduļu izstāde (Līga Kravale); 

 Rudens ziedu izstāde „Dāliju un gladiolu laikā”; 

 Diskusija „Jauniešu līdzdalības iespējas Rugāju novadā”; 

 Seminārs „Jaunietim - karjeru uzsākot” un dalība seminārā jauniešiem „Eiro ieviešana 

un ekonomikas un monetārā savienība Eiropas Savienībā”; semināra nodarbības „Kā 

izveidot veiksmīgu biznesu un gūt panākumus”; 

 Apkārtnes sakopšanas talkas un Lielā talka „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”; 

 Foto orientēšanās sacensības un ģimeņu pēcpusdiena kopā ar biedrību „Mēs paši”; 

 Labdarības akcijas „No sirds uz sirdi” un „Atbalstīsim labus nodomus”; 

 „Rūķu darbnīcas”, pēcpusdiena „Ziemassvētkus gaidot”, pasākumi brīvā dabā „Bērnu 

ziemas prieki”, rotaļas un spēles „Mazo rūķu priekam”. 

 

Visu gadu veiktie darbi - pieredzes apmaiņas un jaunāko atziņu jauniešu centru 

darbībā apkopošana un sadabība ar Francijas organizāciju A.I.M.A. un citas lietderīgas aktivitātes. 
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4.2. Rugāju sporta centrs 

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. 

Sporta centrs īsteno profesionālās ievirzes izglītības pilnu programmu, kas 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) 

Izglītības iestādē darbojas Interešu izglītības grupa vieglatlētikā, svarbumbu celšanā. 

Rugāju sporta centrā mācību programmu grupās un interešu izglītības grupās kopā mācās 92 

izglītojamie. Sporta centrā strādā 5 treneri. 

 

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

 

1. 20V 813 00 Vieglatlētika P-2353 

2. 30V 813 00 Vieglatlētika P-2354 

3. 30V 813 00 Basketbols P-7632 

4. 20V 813 00 Basketbols P-2351 

 

 

Izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas (IP) 

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

īstenojot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu 

sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta 

aktīvam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanas procesā. 
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2013. gada septembrī tika atklāts daudzfunkcionālais Rugāju Stadions. 

Tajā darbojas:  

Futbola laukums ar mākslīgo zālāja segumu 100 x 60 metri; 

Vieglatlētikas sektors: 

 skrejceļi ar 400 metri un 6 taisnes 110 metri, 

 2 tāllēkšanas bedres, 

 augstlēkšana, 

 lodes grūšana. 

 

Sporta spēļu laukumi: 

 basketbols, 

 teniss, 

 volejbols. 

Rugāju sporta centra basketbola grupas audzēkņi ir piedalījušies Latvijas Jaunatnes 

Basketbola līgas rīkrīkotajās sacensībās, Gulbenes novada atklātā čempionātā, Latvijas Basketbola 

Līgas 3. divīzijas čempionātā kā arī Balvu novada atklātā čempionāta sacensībās, skolotāja Ulda 

Feldmaņa piemiņas kausa izcīņas sacensībās un guvuši ievērojamus rezultātus. 

Vieglatlētikas grupas audzēkņi gada laikā piedalījušies Vieglatlētikas savienības rīkotajās 

sacensībās, kur guvuši atzinīgus rezultātus. 

Svarbumbu celšanas grupas audzēkņi ar panākumiem piedalījušies Latvijas kausa izcīņas 

sacensībās Svarbumbu celšanā. 
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9Rugāju Sporta centra pasākumu plāns 2014. gadam: 

 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 volejbola turnīrs; 

 Hokeja turnīrs „Lazdukalna kauss”; 

 Jaunatnes basketbola līgas čempionāts; 

 Latvijas Basketbola līgas čempionāts; 

 Balvu novada futbola čempionāts; 

 Latvijas ZA reģiona 2014. gada čempionāts futbolā U-14, U-16 grupā. 
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4.3. Atpūta un kultūra 

2013. gadā mērķu sasniegšanai:  

 Uzrakstīti, atbalstīti un realizēti projekti –  

1. „Latviešu tautu tērps-Dziesmu un Deju svētku neatņemama sastāvdaļa”, kura ietvaros tiks sašūti 

tautu  tērpi deju kolektīvam.  

2. „Muzikālās mini studijas izveide Rugāju Tautas namā”,kuru realizējot tika iegādāta mikšerpults, 

duālais balsu procesors, mikrofoni, izveidots muzikālās mini studijas pulciņš. 

3. „Augustovas baznīcas grīdas rekonstrukcija”, projekta realizācijas laikā pateicoties novada 

līdzfinansējumam tika ieklāta koka grīda pašvaldības teritorijā esošajā baznīcā. 

 Notikuši 12 valsts un tradicionālie pasākumi. 

 Notikuši 11 koncerti. 

 Notikušas 5 teātra izrādes. 

 Notikušas 5 izstādes. 

 Notikuši 17 izklaides pasākumi. 

 Notikušas 6 kino izrādes. 

 Darbojās 11 amatiermākslas kolektīvi. 

Pieci amatiermākslas kolektīvi: Jauktais koris, DK „Rugāji”, DK „Ezerrieksts”, jauniešu 

deju kolektīvs, Benislavas etnogrāfiskais ansamblis, laika posmā no 30. jūnija līdz 7. jūlijam 

piedalījās latviešu vispārējos XXV Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā. 

No pašvaldības budžeta sportam, kultūrai un reliģijai (Tautas nams, kultūras pasākumi, 

bibliotēkas) 2013. gadā piešķirti līdzekļi 121147 LVL apmērā. No Kultūras ministrijas 2013. gadā 

piešķirta mērķdotācija pulciņu vadītāju darba samaksai 1881 LVL. 

Kopējais kultūras pasākumu apmeklētāju skaits 2013. gadā - aptuveni 5700. 

 

 

Pateicoties kultūras nodaļas vadītājas izstrādātajam un realizētajam projektam „Latviešu 

tautu tērps-Dziesmu un Deju svētku neatņemama sastāvdaļa”, tika sašūti tautu tērpi deju kopai 

„Rugāji”. 

 

 

Novada kultūras nodaļas darbības mērķi: 

- kvalitatīvas kultūrizglītības nodrošināšana iedzīvotājiem; 

- pasākumu organizēšana dažādu vecumu mērķauditorijai;  

- kvalitatīvi sagatavotu, interesantu un daudzveidīgu pasākumu organizēšana; 

- mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšana; 

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

- ar kultūras pasākumiem veicināt pagasta atpazīstamību; 

- vietējās kultūras infrastruktūras attīstīšana; 

- profesionālās mākslas pieejamība laukos; 

- jaunu tradīciju radīšana; 

- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamība lauku iedzīvotājiem; 

- notiekošo kultūras procesu dokumentēšana un digitalizācija; 

- nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana; 

- Dziesmu un Deju svētku nepārtrauktības nodrošināšana pašvaldībā. 
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„Augustovas baznīcas grīdas rekonstrukcija”, 

projekta realizācijas laikā, pateicoties novada 

līdzfinansējumam, tika ieklāta koka grīda 

pašvaldības teritorijā esošajā baznīcā. 

 

Projekts „Muzikālās mini studijas 

izveide Rugāju Tautas namā”, 

kuru realizējot tika iegādāta 

mikšerpults, duālais balsu 

procesors, mikrofoni, izveidots 

muzikālās mini studijas pulciņš. 

 

Pieci amatiermākslas kolektīvi: Jauktais koris, DK 

„Rugāji”, DK „Ezerrieksts”, jauniešu deju kolektīvs, 

Benislavas etnogrāfiskais ansamblis, laika posmā no 

30. jūnija līdz 7. jūlijam piedalījās latviešu vispārējos 

XXV Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā. 

Eiropas senioru deju kopas 

„Tonuss”5.gadu jubilejas pasākums 

Lazdukalna saietu namā 

 

 

Jauka un patīkama vokālo ansambļu 

sadziedāšanās notika Rugāju Tautas namā 

13.12.2013. 

Pirmsskolas bērnu deju kolektīva „Kipariņi”5 

gadu jubilejas koncerts 
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Latvijas valsts 95. gadadienas pasākumi Rugāju Tautas namā 17.11. un aizlūgums par 

Rugāju novadu Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā 18.11. 

Novada ļaudis svētkos uzrunā domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine. 

 

 

 

Senioru deju kopas „Tonuss”5 gadu jubilejas 

pasākums Lazdukalna saietu namā. 

Augustovas draudzes valde un pr.O.Misjūns 

saka paldies Rugāju novada domei par 

līdzfinansējumu projekta realizācijā. 

 

 

Garīdznieku pr. Šņeveļa, pr. Misjūna, pr. 

Laurecka kopbilde pēc sv. Mises ar Rugāju 

novada vadību - S. Kapteini, D. Tutiņu, A. 

Leonu un labo darbu veicējiem. 
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4.4. 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 2013. gadā: 

02. 01. - 04. 02. - Izstāde „Apsveikumi”. 

05. 02. - 28. 02. – Darbs ar jauniešiem projektā „Jaunieši pieraksta atmiņu stāstus”. Rugāju 

novada iedzīvotāju intervēšana. 

01. 03. - 30. 03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīta izstāde „1949. gada 

25. marta izvešana Latvijā un Rugāju novadā”. 

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

akmens. 

02. 04. - 30. 04. - Izstāde „Vecā mācību grāmata”. 

16. 05. – Starptautiskajā muzeju dienā - jauniešu tikšanās Balvu Novada muzejā, projektā 

„Jaunieši pieraksta atmiņu stāstus” uz pirmajām prezentācijām par Balvu pilsētas ievērojamiem 

cilvēkiem. 

28. 05. Projekta „Jaunieši pieraksta atmiņu stāstus” ietvaros projektā iesaistīto jauniešu 

ekskursija uz Rēzekni. 

03. 06. - 21. 06. „1949. gada 14. jūnija deportācijas”- izstāde. 

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

Piemiņas akmens. 

22. 07. – 20. 08. Fotogrāfiju izstāde „Dziesmusvētki”. 

14. 09. – Tikšanās ar Balvu, Baltinavas novada audējām projektā „Saglabāt, lai 

nepazaudētu!” 

16. 10. – Atjaunoto Brāļu kapu Rugājos svinīga atklāšana. 

08. 11. Projekta „Jaunieši pieraksta atmiņu stāstus” ietvaros jauniešu tikšanās Baltinavā, 

slaidrādes „Kolhoznieku stāsti Rugāju novadā” prezentēšana. 

11. 11. – Lāčplēša dienai veltīts svinīgs atceres brīdis pie Partizānu Piemiņas akmens, lāpu 

gājiens līdz izsūtītajiem veltītajam Piemiņas akmenim, sadziedāšanās skvērā pie ugunskura. 

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 2013. 

gadā, ievietotas publikācijas novada avīzē „Kurmenīte”. 

Pastāvīgi tiek sniegtas konsultācijas, zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un 

studentiem, izstrādājot zinātniskos darbus par Rugāju novadu, citiem interesentiem.  
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4.5. Bibliotēkas 
Rugāju bibliotēka 

 
Noslēdzot darba gadu, bibliotēkā grāmatu fonds bija 5726 eksemplāri par summu 11556 

latiem. No pašvaldības līdzekļiem grāmatu iegādei tērēti 1039 lati un iepirktas 256 grāmatas. Lai 

nodrošinātu lasītājus ar nepieciešamo literatūru tika apmeklēts repozitārijs Rīgā, papildus iegūstot 

154 grāmatas. 

Aizvadītajā gadā bibliotēkā reģistrēti 315 lasītāji, kuri bibliotēku apmeklējuši 10534 reizes. 

Izsniegto materiālu kopskaits gadā bija 11574 vienības. Veicot fonda rekataloģizāciju, tika strādāts 

pie fonda attīrīšanas no novecojušās literatūras. No fonda tika izslēgti 1601 eksemplārs par summu 

1274 Ls. Bibliotēkā aizvadītajā gadā tika abonēti 22 nosaukumu preses izdevumi par summu 400 

Ls. Bibliotēkā bez grāmatu apmaiņas apmeklētājiem ir iespēja kopēt un izdrukāt materiālus. Gada 

laikā ir veiktas 416 izdrukas, skenēšanas pakalpojumi un kopēšana. Pieprasīts pakalpojums ir 

dokumentu nosūtīšana uz e-pastu. 

Bibliotēkā datorus izmantojuši 2756 apmeklētāji. Bibliotēkas mājas lapā ielūkojušies 2346 

lietotāji. Bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja piedalīties 20 bibliotēkas organizētajos pasākumos 

un skatīt 20 literatūras izstādes. 

 
Lazdukalna bibliotēka 

Bibliotēkas misija - radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem 

modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt 

pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai. 

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

sociālajām grupām 2013. gadā: skolēni -94, studenti -7, strādnieki -40, bezdarbnieki – 42, 

pensionāri -16. Salīdzinoši ar 2012. gadu nedaudz pieaudzis lasītāju skolēnu un strādājošo skaits, 

bet sarucis lasītāju bezdarbnieku skaits. 

Patreizējo bibliotēkas lasītāju sastāvu – pēc vecuma (199 uz 2013. gada 31.12..) veido 

skolas bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 97, 18. -30 gadiem -28, 30 -55 gadiem - 50, no 55 g. un 

vairāk – 24. 

Bibliotēkas izmantošana  

(izvērtējot lasītāju skaitu, izsniegumu, apmeklējumu) 

 

 
 

2011.g. 2012.gads 

 

2013.gads 

 

Lietotāju skaits 213 196 199 

Izsniegums 7742 10550 8890 

Apmeklējumu skaits 7389 7276 6718 

 
Krājuma raksturojums 

Krājums 2013.g. 2012.g. 2011.g. 

Krājums gada beigās 4178 4870 5023 

t.sk. grāmatas 3841 4508 4640 

        seriālizdevumi 310 337 361 

        audiovizuālie izdevumi 9 7 4 

        pārējie dokumenti 6 6 6 

        Elektroniskie dokumenti 12 12 12 
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Komplektēšana 2013. gadā: 

1) Pašvaldības nauda- 803.41 Ls. 

      2) LNB dāvinājumi - 135.28 Ls. 

      3) Latgales KC dāvinājumi - 16.02 Ls 

      4) Lasītāju aizvietotās grāmatas - 98.31 Ls. 

      5) Latvijas Bibliotekāru biedrība ( Bērnu žūrijas gr.)  - 102.71 Ls. 

      6) Dažādi dāvinājumi - 16.69 Ls. 

      7) Projekts „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”- 222.48 Ls. 

      8) Programma „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana”- 69.84 Ls. 

Rekomplektēšana: 

1) lasītāju nozaudētās – 25 eks. par summu 45.30 Ls. 

2) Saturā novecojušas – 21 eks. par summu 15.41 Ls. 

3) Nolietotās – 320 eks. par summu 137.41 Ls. 

4) Dubleti – 32 eks. par summu 20.16 Ls. 

5) Mazizmantotās – 555 eks. par summu 262.91 Ls. 

Kopā norakstīti 953 eks. par summu 481.19 Ls. 

Rekataloģizācija: 

          Rekataloģizācijas darbs bibliotēkā ir pabeigts un no 2013. gada 1. februāra grāmatas tiek 

izsniegtas elektroniski. 

Projektizstrāde 

            Bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija 2013”, kurā 

iesaistījās 32 lasītāji. 

            Piedaloties projektā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” bibliotēka ieguva 33 

vērtīgas latviešu oriģinālliteratūras un literatūrzinātnes grāmatas par kopējo summu 292.32 Ls. 

Citas aktualitātes 

 Bibliotēka ēkai nomainīts jumta segums, kas izmaksāja 4857 Ls. 

 2013. gadā bibliotēkā uzliktas 25 literatūras izstādes un notikuši 7 pasākumi. 

 2013. gads bibliotēkā bija ciemiņu uzņemšanas gads. Jūlija mēnesī bibliotēkā viesojās 

Gulbenes novada bibliotekāri, viņi iepazinās ar bibliotēku un dabu, kas tiek veikts 

bibliotēkā. 

 

 
Ciemos Gulbenes novada bibliotekāri 

Septembra mēnesī bibliotēkā tika uzņemta republikas mēroga Bibliotēku novadpētniecības konferences 

dalībnieku grupa, kas tika iepazīstināta ar bibliotēku un bibliotekāres darbu novadpētniecības 

materiālu apkopošanā un popularizēšanā. 

 

 

Novadpētniecības konferences dalībnieki 

 

Plānotais bibliotēkas darbā 2014. 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”. 
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Tikaiņu bibliotēka 

Tikaiņu bibliotēka sniedz tās apmeklētājiem bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas 

pakalpojumus, brīvu pieeju bibliotēkas krājumam, kā arī saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.  

2013. gadā bibliotēkas krājums papildināts par 125 iespieddarbiem - 101 grāmatu, (tajā 

skaitā 66 daiļliteratūras, 28 nozaru un 7 bērnu grāmatas), vienu audiovizuālo dokumentu un 23 

seriālizdevumiem. 

Krājuma komplektēšanai iztērēti 599 Ls no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Nopirkta 

61 grāmata par 345 Ls. Krājuma komplektēšanai uz vienu lasītāju iztērēti 6,73 Ls. 

Bibliotēkas krājumu papildina arī projektos un dāvinājumos iegūtās grāmatas. Kopā 

dāvinājumos saņemts 31 iespieddarbs par kopējo summu 72,45 Ls. 

2013. gadā tika abonēti 13 nosaukumu preses izdevumi: „Santa”, „Veselība”, „Ilustrētā 

zinātne”, „Ieva”, „Copes lietas”, „Ievas Stāsti”, „Sīrups”, „Praktiskā Astroloģija”, „Praktiskais 

Latvietis”, „100 labi padomi”, „Annas Psiholoģija”, „Vaduguns” un „Lata Romāns” par kopējo 

summu 254 Ls. 

Krājumā pārskata perioda beigās ir 1572 iespieddarbi. Jaunieguvumi 125 un izslēgti 676 

iespieddarbi. Pārskata gadā norakstīti 535 nolietotie iespieddarbi. 2013. gadā tika veikta bibliotēkas 

krājuma inventarizācija, līdz ar to norakstītas arī 120 iztrūkstošās grāmatas. Norakstīts arī 21 

seriālizdevums. 

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

 
 2011.g. 2012.g. 2013.g. Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 109 92 89 -3 

Izsniegums 6249 4275 4045 -230 

Apmeklējumu skaits 4169 4056 3959 -97 

 
Bibliotēkas apmeklētājiem tiek piedāvāti bezmaksas pakalpojumi: grāmatu un žurnālu 

izsniegšana uz mājām, iespēja lasīt uz vietas lasītavā, datoru un interneta lietošana. Maksas 

pakalpojumi: dokumentu izdruka, kopēšana un skenēšana.  

Pamatiemaņām darbā ar datoru šajā gadā mācījās 3 lietotāji. 

Tikaiņu bibliotēkas apmeklētāju vajadzībām ir pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu. Ja 

ir nepieciešams, var izmantot arī LEADER projektā iegādāto portatīvo datoru. Bibliotēkā ir 

printeris un multifunkcionālā iekārta, televizors, mūzikas centrs un DVD filmu atskaņotājs.  

2013. gadā bibliotēkā notikuši 6 tematiski pasākumi un 21 izstāde. 

 

 

Skujetnieku bibliotēka 

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

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

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

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

nosaukums ir Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetnieku bibliotēka. 

Bibliotēkas misija- radīt Lazdukalna pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem 

modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt 

pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai. Patreizējo lasītāju sastāvu 

veido: 

1. Strādājošie - 50(34%),  

2. skolēni un jaunieši līdz 18 gadiem - 49(31%),  

3. bezdarbnieki - 37(24%),  

4. pensionāri -18(11%). 
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Skujetnieku bibliotēkas fonda sastāvs: 

269 grāmatas tika izņemtas no fonda un 2013. gadā tika norakstītas, fonds gandrīz pilnībā 

tiks atjaunots laika gaita, jo 2014. gadā ir paredzēts iegādāties grāmatas par 600 Ls un preses 

izdevumi pasūtīti par 380 Ls . Pagaidām maz ir arī elektronisko dokumentu, jo iedzīvotāju vidū tie 

vēl nav pieprasīti un tie netiek iegādāti par budžeta līdzekļiem, bet tikai saņemti kā dāvinājumi. 

Bibliotēkas fonda lielāko daļu sastāda grāmatas, bet tikai 13 % no tām ir elektroniskajā 

kopkatalogā. 
 

Bibliotēkas izmantošana (lasītāju skaits, izsniegums, apmeklējumi) 

 2010. 2011. 2012. 2013. 

Lasītāju skaits /t.sk. 

bērni un jaunieši 

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

Apmeklējumu skaits 4424/1628 

Virt. liet.-

1409 

5702/1843 

Virt. liet.-

933 

5817/2071 

Virt. liet.-

439 

5112/1077 

Virt. liet.-

1028 

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

 

Krājumu 

apjoms 
2011.gads 2012.gads 

              

2013.gads 

 

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

grāmatas 668 113 4700 1459 134 3375 269 147 3253 

seriālizdevumi 353 9 461 65 12 408 21 12 399 

audiovizuālie 

dokumenti 
- - 3 -  3 - 2 5 

pārējie dokumenti - 1 9 - 1 10 - - 10 

Kopā 1021 124 5173 1524 147 3796 290 161 3667 

 

Interesantākie pasākumi Skujetnieku bibliotēkā 2013. gadā: 

 Informatīvs pasākums ,,Bibliotēka-turpinām iepazīties!’’  

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

 Fotoizstāde ,,Skujetnieki mostas’’. 

 Zīmējumu izstāde ,,Krāsosim, māsiņas, raibas oliņas’’.  
 Literatūras izstāde ,,Tu mīļa, mīļa māmiņa’’. 

 Dzejas pēcpusdiena ,,Tējas vakars svecīšu gaismā”. 

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

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

 Izstāde ,,No zobena saule lēca”.  

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

Plānotais bibliotēkas darbā 2014. gadā:  

 Turpināt darbu pie bibliotēkas fonda kārtošanas-norakstīt neizmantoto  un iegādāties lasītāju 

vēlmēm un nepieciešamībai atbilstošu literatūru. 

 Pilnveidot savas un palīdzēt apgūt Skujetnieku iedzīvotājiem zināšanas par jaunākajām 

tehnoloģijām, efektīvi tās izmantot darbā, sadzīvē un atpūtā. 

 Veidot literatūras izstādes, pasākumus, sadarboties ar Lazdukalna bibliotēku un Eglaines 

pamatskolu to organizēšanā. 
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4.6. Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centrs 

Līdz 2009.gada 1. augustam darbojās kā Rugāju pagasta tūrisma informācijas centrs. 

Funkcijas un uzdevumi:  

- sagatavo, apkopo un izplata informāciju par esošiem tūrisma objektiem un to 

piedāvātājiem pakalpojumiem; 

- organizē uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, popularizējot uzņēmējdarbības iespējas un 

turpmāko attīstības perspektīvu, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu un nodarbinātību; 

- koordinē un organizē sadarbību pašvaldības kopīgo funkciju un uzdevumu realizēšanā; 

- izstrādā un īsteno pašvaldības, valsts un starptautiskos projektus un programmas; 

- izstrādā un īsteno projektus, sadarbībā ar novada nevalstiskajām organizācijām. 

 

Realizētie projekti, pasākumi: 

1.  „Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei un konkurētspējai” projekts izstrādāts 

pēc Rugāju novada vidusskolas iniciatīvas ar Rugāju novada domes līdzfinansējuma 

atbalstu 10 % apmērā jeb EUR 1500,00. Projekts atbalstīts ar finansējumu 15 000 EUR 

Sorosa fonds Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” Ārkārtas palīdzības fonda 

ietvaros. 

2. Konkurss Rugāju novada iedzīvotājiem „Mazās uzņēmējdarbības uzsākšana vai 

attīstība”. Konkursa mērķis ir veicināt dažādu mazās uzņēmējdarbības formu attīstību 

Rugāju novadā. Pašvaldības finansējums 2100,00 LVL. Atbalstītas 7 uzņēmējdarbības 

idejas. 

3. Līdzdalība Latgales plānošanas reģiona un Latgales reģiona attīstības aģentūras 

sagatavotajā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-

2013.gadam projektā „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas 

pārrobežu reģionos”, akronīms BELLA DVINA - 2 uzņemoties projekta apakšpartnera 

lomu.  

4. Līdzdalība Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūras (Lietuva) un Latgales 

plānošanas reģiona (Latvija) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 

2013 (2.projektu konkurss) projektā „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas 

uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms 

VILLAGE HERITAGE. 

5. Līdzdalība Latgales Plānošanas reģiona Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-

2013 projektā „Tūre pa Latgali & Pleskavu” (ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08), 

akronīms TOUR. 
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4.7. Sociālais dienests 

Rugāju novada Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota struktūrvienība, kas sniedz sociālo 

palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.  

 

Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību  

Rādītājs  Kods Mērvienība Vērtība  

Visi 

pašvaldības 

sociālās 

palīdzības 

pabalsti - 

kopā 

izlietotie līdzekļi - kopā 301 Ls 54112  

no tiem 
naudā 3011 Ls 54112  

natūrā 3012 Ls 0  

ģimenes 302 ģimeņu skaits 227  

personas ģimenēs - kopā 303 personu skaits 550  

no tām 

bērni 
vīrieši  30311 personu skaits 67  

sievietes 30312 personu skaits 64  

pilngadīgas 

personas 

vīrieši  30321 personu skaits 178  

sievietes 30322 personu skaits 241  

no tām 

bērni 304 personu skaits 131  

t.sk.bērni ar invaliditāti 3041 personu skaits 7  

pilngadīgas darbspējīgas 

personas 305 personu skaits 225  

no tām 

strādājošas 

personas 3051 personu skaits 20  

nestrādājošas 

personas 3052 personu skaits 200  

personas bērna 

kopšanas 

atvaļinājumā 3053 personu skaits 5  

t.sk.personas, kuras veic 

algotos pagaidu sabiedriskos 

darbus 306 personu skaits 0  

pilngadīgas personas ar 

invaliditāti 307 personu skaits 38  

pensijas vecuma personas 308 personu skaits 156  

 

Lai uzlabotu sociālo mikroklimatu Rugāju novadā, Sociālais dienests piedāvā novada 

iedzīvotājiem saņemt bezmaksas sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas, kā arī organizē 

aktivitātes dažādām sociālajām grupām. Ir laba sadarbība ar Rugāju novada izglītības iestādēm, 

Rugāju novada bāriņtiesu, Valsts un pašvaldības policiju, kopā risinot dažādas sociālās problēmas. 

2013.gada vasarā notika izglītojošas grupas augsta sociālā riska ģimeņu vecākiem, lai 

veicinātu bērnu audzināšanas un aprūpes prasmju pilnveidi un uzlabotu vecāku un bērnu 

savstarpējās attiecības. 

 

Gada nogalē tika organizēta 

„Adventes vainagu gatavošanas 

darbnīca” ģimenēm, kurā 

gatavojāmies Adventes laikam un 

akcentējām ar bērniem kopā 

pavadīta laika vērtību. Šādas 

tematiskas ģimeņu darbnīcas ļauj 

vecākiem izrauties no ikdienas 

rutīnas un kopā ar bērniem 

izmēģināt jaunas lietas, gūt jaunu 

pieredzi un pozitīvas emocijas.  
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5. Komunikācija ar sabiedrību 

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

struktūrām. Dome komunicē ar iedzīvotājiem, lai informētu un tikta informēta arī no iedzīvotāju 

puses par visām jomām un aktuālajiem jautājumiem, jo savstarpējā saziņa un tajā radušās attiecības 

veido pašvaldību. Iedzīvotāji ir tā cilvēku grupa, kam ir svarīgi būt informētiem par aktualitātēm un 

notikumiem, kas notiek pārvaldē, un iespējām, kas tiek piedāvātas cilvēku dzīves kvalitātes 

celšanai.  

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

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

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

iespējamība pastāv sabiedrības kopējai apmierinātībai ar pārvaldi. 

2013. gadā novada domē darbu uzsāka sabiedrisko attiecību speciāliste, kuras viens no 

galvenajiem uzdevumiem ir iedzīvotāju un domes savstarpējās informācijas aprites nodrošināšana. 

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību un saiknes pašvaldība – iedzīvotāji – pašvaldība 

veidošanos, turpinās izveidotās domes mājas lapas http://www.rugaji.lv darbība. Viens no 

lielākajiem mājaslapas ieguvumiem ir informācijas aprites operativitāte, jo vēlamās ziņas var tikt 

izplatītas īsā laikā, plašam cilvēku lokam. 

Mājaslapā regulāri tiek ievietota jaunākā informācija par aktualitātēm lauksaimniecībā, 

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

notikušajām aktivitātēm. Arī novada skolas regulāri informē iedzīvotājus par notiekošajām 

aktualitātēm skolu dzīvē. 

Novada domes mājaslapā tiek ievietota arī informācija par konkursiem uz vakantajiem 

amatiem. 

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

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

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

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

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

kastītēs, kopā ar pārējo abonēto presi. 

Lai nodrošinātu Rugāju novada iedzīvotāju labklājību, pakalpojumu pieejamību un 

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

Rugāju novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem 

nolikumiem (skat. 6. lpp-) 

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

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

novadā, 2013. gadā pašvaldība noslēdza līgumu ar Latgales Reģionālo televīziju par ikmēneša 

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

plānots arī novada mājaslapā izveidot video sadaļu, kur ikviens interesents varētu aplūkot ar novadu 

saistītos video sižetus. 

 

http://www.rugaji.lv/
http://www.lrtv.lv/
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6. Pasākumi pašvaldības vadības 

pilnveidošanai 

Rugāju novada pašvaldības kolektīva iekšējā komunikācijā informācija pārvietojas no 

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

(rīkojumi, norādījumi, uzdevumi), gan arī augšupejošā. Tāpat notiek arī komunikācija horizontālā 

virzienā – starp nodaļām, kas ievērojami uzlabo uzdoto darbu kvalitāti, precizitāti, kā arī izpildes 

ātrumu.  

Vadība ievēro līdzdalības komunikācijas modeli. Lai darbinieki un iedzīvotāji būtu 

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

pārvalde viņus informē par visiem jaunumiem un notikumiem, kas notiek pašvaldībā. Tāpat ir 

svarīgs šo ziņu patiesums. Līdzdalība veicina kopības sajūtas rašanos. Savukārt kopības izjūta 

stimulē sabiedrības, kā viena veseluma pastāvēšanu. Tiklīdz kolektīvs, sabiedrība kopumā, spēj sevi 

apjaust kā vienotu cilvēku grupu, tā spēj arī efektīvāk rast risinājumus un pārvarēt šķēršļus. Tā 

skaidri apzinās, ko vēlas un kādi pasākumi jāveic, šo vēlmju īstenošanai 

Iknedēļu pašvaldības iestāžu darbinieki un administrācija tiekas sapulcē, lai kopīgi 

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

risinājumus uz problēmjautājumiem. 

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

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

interesējošos jautājumus. 
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7. Novada domes lēmums  

par publisko gada pārskatu  

 



 

43 Rugāju novada pašvaldības publiskais pārskats 

 

 

8. Novada domes lēmums par Rugāju 

novada pašvaldības 2013. gada pārskatu 
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9. Neatkarīgu revidentu ziņojums  

par finanšu pārskatu 

Novada domē tika veikta 2013. gada finanšu pārskata revīzija. Neatkarīgi revidenti sniedza 

atzinumu, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Rugāju novada domes 

finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas 

plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

Revīziju veica: SIA „Astra RA” Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 

LZRA licence Nr.146,  

valdes priekšsēdētājs  

Astrīda Reigase LZRA sertifikāts Nr.173.  

 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja                                                  Sandra Kapteine 
 

 


