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SAĪSINĀJUMI 

AS Akciju sabiedrība 

ES Eiropas Savienība 

PKS  Piensaimnieku kooperatīvā savienība 

LDC Latvijas datu centrs 

z/s  Zemnieku savienība 

KS Kooperatīvā savienība 

ESF  Eiropas Savienības fonds 

NVO Nevalstiskā organizācija 

LRAC  Latgales reģionālais atbalsta centrs 

ERAF  Eiropas reģionālais attīstības fonds 

SIA Sabiedrība ar pierobežotu atbildībus 

LR Latvijas Republika 

MK Ministru kabinets 

PB Pašvaldības budžets 

VB Valsts budžets 

ESFL Eiropas Savienības fondu līdzekļi 
KF Kohēzijas fonds 
ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds 
ESF Eiropas sociālais fonds 
UB Uzņēmuma budžets 
EK Eiropas komisija 
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IEVADS  

Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadiem (turpmāk tekstā- Attīstības programma) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, 
kur noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kas nosaka pasākumu kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.  
 
Attīstības programmas izstrāde veikta pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas 
likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, kā arī saskaņā ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
izstrādātajiem ieteikumiem „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” un 25.08.2009. MK noteikumiem 
Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.  
 
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 programma sastāv no divām daļām – „Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze” un „Stratēģiskā daļa”. Sadaļā „Esošās situācijas 
raksturojums un analīze” ir veikta novada pašreizējās situācijas izpēte, izmantojot SVID analīzi.  

Sadaļa „Stratēģiskā daļa” ir balstīta uz esošās situācijas izpētes rezultātiem un secinājumiem, nodefinējot novada vīziju, ilgtermiņa un vidēja 
termiņa prioritātes, kā arī rīcības virzienus.   
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ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 

Rugāju novads atrodas Latvijas 
Republikas ziemeļaustrumu daļā uz 
Vidzemes- Latgales robežas. (skat. 
Attēls 1) 

Rugāju novads sasniedzams pa 
valsts reģionālajiem autoceļiem 
P27 Smiltene- Gulbene un P36 
Rēzekne- Gulbene un vietējiem 
autoceļiem V842 Lubāna- 
Upatnieki. Dzelzceļu infrastruktūra 
pieejama Gulbenē (kravu 
pārvadājumi) un Rēzeknē (kravu 
pārvadājumi un pasažieru 
pārvadājumi).  

Tuvākie robežpārejas punkti un to 
attālums no Rugāju novada 
administratīvā centra Rugāji 
redzami Tabulā 1.  

 
 

Attēls 1: RUGĀJU NOVADA ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS  

Rugāju novads robežojas ar Vidzemes reģiona Gulbenes un Lubānas novadu un Latgales reģiona Balvu novadu. Balvu novada Bērzpils pagasta 
iedzīvotājiem jāšķērso Rugāju novads, lai nokļūtu savā administratīvajā centrā Balvos.  

Tuvākais nacionālās nozīmes centrs ir Rēzekne. Tuvākie reģionālie attīstības centri ir Balvi, Gulbene, Alūksne, Madona, kas sasniedzami 
izmantojot valsts autoceļu tīklu. (skat. Tabula 1) 
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Robežpārejas 
punkts 

Attālums, km Sasniedzamība, 
min 

Savienojums 
Pilsēta Attālums, km 

Sasniedzamība, 
min 

Valsts autoceļa 
Nr. 

Veclaicene 80 60 Igaunija Rīga 236 150 P36, P27, A2 

Ape 80 60 Igaunija Rēzekne 60 40 P 36 

Vientuļi 60 45 Krievija Balvi 18 15 P 47  

Grebņeva 100 60 Krievija Gulbene 30 25 P 36 

Terehova 130 90 Krievija Alūksne 65 45 P 36, P43 

Medumi 210 180 Lietuva Madona 77 60 P 36, P37 

Tabula 1: RUGĀJU NOVADA SASNIEDZAMĪBA 

Novads ietilpst Austrumu pierobežas novadu grupā. Austrumu pierobežas 
novadi ir teritoriju kategorija, kur, salīdzinot ar citām teritorijām Latvijā, 
laikā no 2006.gada sākumā līdz 2011.gada sākumam iedzīvotāju skaits 
sarucis visstraujāk, turklāt tajās ir liels pensijas vecuma iedzīvotāju skaits. 
Tas raksturo nomales efekta situāciju, kādā atrodas šīs grupas teritorijas. 
[Reģionu attīstība Latvijā, Latvija 2030]  

Pierobežas teritoriju attīstību ietekmē daudzi faktori, kas summējoties 
darbojas kā attīstību bremzējošie spēki. Relatīvi lielais attālums no 
galvaspilsētas Rīgas rada nomales efektu, ko vēl vairāk pastiprina sliktā 
ceļu kvalitāte, nepietiekamais sabiedriskā transporta nodrošinājums, 
ekonomiskā atpalicība, kā arī ģeopolitiskais faktors – ES robeža ar Krieviju 
un Baltkrieviju. Šo faktoru ietekmē notiek pierobežas teritoriju 
iztukšošanās. 

Secinājumi: Saskaņā Latgales reģiona plānojuma vispārējām vadlīnām 
lauku teritorijām jāveido sadarbība un jāveicina sakari starp pilsētām un 
lauku apvidiem, apmainoties ar produkcijum precēm un pakalpojumiem. 
Tādējādi jāveicina sadarbība ar tuvākajiem attīstības centriem: Balviem, 
Gulbeni, Alūksni, Madonu. Jāveido un jāattīsta visa veida pārrobežu 
sadarbība ar kaimiņu valstīm – Krieviju, Baltkrieviju, Lietuvu un Igauniju, 
veidojot plašus sadarbības tīklus– ekonomikā, kultūrā, vides aizsardzībā.  

 
 
 

 
Attēls 2: RUGĀJU NOVADA SASNIEDZAMĪB A 
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NOVADA TERITORIĀLAIS SADALĪJUMS 

Rugāju novads ir lauku (pagastu) novads, kas izveidojies 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Rugāju un Lazdukalna pagastiem. Novada kopējā 
platība ir 512,86 km

2
, tai skaitā 318,48 km

2 
Rugāju pagasts un 194,38 km

2
 Lazdukalna pagasts.  

 
Saskaņā ar LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 9.pantu apdzīvojuma struktūru veido 3 apdzīvoto vietu veidi: 
pilsētas, ciemi un viensētas. Rugāju novadā ciema statuss ir piešķirts 3 ciemiem: Rugājiem, Benislavai un Skujetniekiem, kuros dzīvo 35% no 
vis iem novada iedzīvotājiem. Rugāji ir novada administratīvais centrs.  

 

 

 

Attēls 3: RUGĀJU NOVADA TERITORIĀLAIS SADALĪJUMS UN IEDZĪVOTĀJU SKAITS 

1013 

684 

571 

186 
143 Rugāju pagasta teritorija ārpus ciemu teritorijas 

Lazdukalna pagasta teritorija ārpus ciemu teritorijas 

Rugāji 

Benislava 

Skujetnieki 
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VĒSTURISKĀS APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA  

Rugāju novadā, kā tas ir raksturīgi Latgalē, visa novada teritorija 
vēsturiski bija sadalīta sādžās. Sādžai bija noteikta teritoriālā 
pārvalde, struktūra, kā arī noteiktas robežas neatkarīgi no 
apbūves blīvuma. 20.gs sādžas tika pārdēvētas par ciemiem, 
bet saglabājas iezīme, kas atšķir ciemus Latgalē no pārējā 
Latvijas teritorijā izvietotajiem ciemiem, t.i., iedzīvotāji 
lielākoties tika reģistrēti ciemā nevis atsevišķā viensētā kā citur 
Latvijā.  

Tādējādi mūsdienās viensētu iemītnieki sevi identificē kā ciema 
(sādžas) nevis kā viensētas iedzīvotāju. Saskaņā ar šo dalījumu, 
lauku teritorija nepastāv, bet viena ciema (sādžas) teritorijai 
beidzoties, sākas nākamais ciems (sādža). Jāatzīmē, ka noteikt 
precīzas vēsturisko ciema (sādžas) robežas nav iespējams. Uz 
24.01.2011. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā Rugāju 
novadā reģistrēti 110 ciemi. Tikai atsevišķos gadījumos blakus 
ciema (sādžas) nosaukumam ir atzīmēts arī viensētas 
nosaukums. 2007.gadā ar Rugāju pagasta teritorijas plānojumu 
un 2008.gadā ar Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumu 
noteikts, ka ciema statuss tiek piešķirts Rugājiem, Benislavai 
un Skujetniekiem. Vēsturiskajiem ciemiem tiek noteikts 
apdzīvotas vietas statuss.  

2011.gada martā uzsākta adrešu sakārtošana viensētām ārpus 
ciema robežām. 

 

 
Attēls 4: RUGĀJU NOVADA VĒSTURISKO CIEMU IZVIETOJUMS 
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TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS INDEKSS 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā 
attīstības līmeņa valstī, savukārt attīstības līmeņa izmaiņu indekss raksturo attīstības līmeņa izmaiņas pret iepriekšējo gadu, parādot teritoriju 
atpaliekošu vai apsteidzošu attīstību no vidējā attīstības līmeņa iepriekšējā gadā. Atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 14.pantam un MK 
25.05.2010 noteikumiem Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām”, Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra katru gadu līdz 15.februārim aprēķina teritorijas attīstības indeksu par iepriekšējo gadu, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs līdz attiecīgā gada 1.aprīlim to iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā. 

Saskaņā ar 2011.gada 26.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.318 ”Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 
„Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” Rugāju novada teritorijas attīstības indekss 2011.gadā ir 
-1,056, ierindojoties 97.vietā starp visiem 110 novadiem. (skat. Tabula 2) 
 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss 

pēc 2009.g. datiem pēc 2010.g. datiem pēc 2011.g. datiem pēc 2009.g. datiem, 
salīdz. Ar 2008.g. 

pēc 2010.g. datiem, 
salīdz. Ar 2009.g. 

pēc 2011.g. datiem, 
salīdz. Ar 2010.g. 

Vērtība Rangs Vērtība Rangs Vērtība Rangs Vērtība Rangs Vērtība Rangs Vērtība Rangs 

-0,902 92 -1,063 96 -1,056 97 -2,033 91 -1,066 95 -0,980 97 
Tabula 2: RUGĀJU NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS INDEKSI 

ĪPAŠI ATBALSTĀMĀS TERITORIJAS 

Īpaši atbalstāmā teritorija ir teritorija, kurā ilgstoši saglabājas negatīvas ekonomiskās un sociālās attīstības tendences vai viena no šīm 
tendencēm un kurai ir piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

Īpaši atbalstāmās teritorijas statuss tiek piešķirts ar mērķi radīt iespējas ekonomiski vāju vai mazāk labvēlīgu teritoriju attīstībai, lai veicinātu 
līdzvērtīgu sociālo un ekonomisko apstākļu izveidošanos visā valsts teritorijā. 
2009.gada 22.decembrī Nacionālās reģionālās attīstības padome sēdē tika apstiprināts plānošanas reģionu īpaši atbalstāmo terioriju saraksts 
2010.gadam un laika periodam no 2011.gadam un laika periodam no 2011.gada līdz 2012.gadam. Rugāju novadam ir piešķirts īpaši 
atbalstāmo teritoriju statuss.  
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AUTOCEĻU TĪKLS UN SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  

VALSTS CEĻI 
Sasniedzamības nodrošināšanai un ekonomiskajai attīstībai galvenā loma Rugāju novadā ir autoceļiem. Sasaisti ar apkārtējām teritorijām 
nodrošina trīs reģionālie autoceļi un deviņi vietējie autoceļi.   

Vietējie autoceļi Reģionālie autoceļi 

V463 Pāliņi – Gailīši P36 Rēzekne- Gulbene 

V464 Pokrata – Lazdukalns P47 Balvi-Kapūne  (ceļa posms no 16 līdz 24 km ir labā stāvoklī) 

V466 Balvi – Teteri – Upetnieki P48 Kārsava- Tilža- Dubļukalns 

V481 Rūbāni – Primenes  Tabula 3: VALSTS AUTOCEĻU SARAKSTS 

V484 Lukstiņi – Teteri   

V485 Gariesili – Pokrata   

V483 Upatnieki-Rugāji   

V488 Rugāji – Ranguči   

V842 Lubāna – Upetnieki   

     

Šobrīd notiek reģionālā autoceļa P36 Rēzekne- Gulbene rekonstrukcija, kas 
paredzēta pabeigts 2014.gadā. Autoceļš ir Latgales un Vidzemes reģioniem 
nozīmīgs maršruts, kas tieši savieno apdzīvotas vietas Rēzeknes, Balvu, 
Rugāju un Gulbenes novados. Pēc rekonstrukcijas pabeigšanas autoceļš P36 
būs klāts ar nepārtrauktu asfaltbetona segumu visā tā garumā, kas nākotnē 
sekmēs aktīvāku satiksmi starp Vidzemes un Latgales reģionu lielākajām 
pilsētām Valmieru, Rēzekni un Daugavpili, kā arī tranzīta kravu plūsmu no 
Krievijas ziemeļrietumu daļas uz Latvijas mazajām ostām [Latvijas Valsts 
ceļi]. 
 
Saskaņā ar Rugāju pagasta teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam Valsts 
ceļam Balvi – Teteri- Upetnieki nākotnē paredzēta ceļa rekonstrukcija ar 
melnās segas izbūvi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls 5: VALSTS AUTOCEĻU TĪKLS 
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PAŠVALDĪBAS CEĻI 
Uz 2012.gada sākumu Rugāju novadā ir 94 pašvaldības ceļi un 13 ielas. Pašvaldības ceļu un ielu kopgarums Rugāju novadā ir 202,468 

km, tai skaitā 196,145 km ir ceļi un 6,323 km ir ielas.  

Pašvaldību ceļus iedala šādās grupās: 

A grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp apdzīvotām vietām vai savieno apdzīvotas vietas ar valsts autoceļiem; 

B grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk kā trim viensētām; 

C grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu zemju īpašumiem vai mazāk nekā trim viensētām. 

Rugāju novadā ceļu kopgarums ir 196,145 km, no kuriem A grupas ceļu kopgarums ir 116,733 km; B grupas ceļu kopgarums – 64,208 

km un C grupas ceļu kopgarums – 15,204 km.  

Ceļu tīkla blīvums novada teritorijā ir vērtējams kā optimāls. Pašvaldības ceļu uzturēšanu tehniskā kārtībā veicina pašvaldības nodrošinājums 

ar nepieciešamo tehniku, kā arī smilts/grants ieguves vietu esamību novada teritorijā.  

Ceļi tiek uzturēti arī ziemas sezonā. Rugāju novada pašvaldība iedzīvotājiem piedāvā maksas pakalpojumu- privāto ceļu tīrīšana ziemas sezonā. 

Nepieciešams uzlabot satiksmes drošību ciemos, izbūvējot trotuārus un ierīkojot apgaismojumu.  

 

STĀVVIETAS 
Rugāju novadā pie valsts autoceļiem atrodas Lavijas Valsts ceļu stāvvieta pie autoceļa P47 Balvi –Kapūne (17,6 km ) ar kopējo platību 1600 m

2
. 

Kravu pārvadātāji izmanto arī stāvvietu pie AS „VIRŠI-A”degvielas uzpildes stacijas. Abas iepriekšminētās stāvvietas atrodas Rugājos.  
Sabiedriskie objekti nav pilnībā nodrošināti ar autostāvvietu platībām, automašīnas novieto uz ielas. Sakarā ar  autoceļa P36 Rēzekne- 

Gulbene rekonstrukciju, nepieciešams izveidot stāvvietu. 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIEEJAMĪBA 

2012.gadā novadā ir 8 vietējās nozīmes maršruti, 5 starppilsētu maršruti: 

Starppilsētu maršruti Vietējas nozīmes maršruti 

Gulbene-Balvi-Rēzekne Balvi-Upetnieki- Balvi 

Alūksne-Rēzekne Balvi-Gariesili- Balvi 

Balvi-Lubāna-Madona Balvi-Sudarbe-Krišjāņi- Balvi 

Valmiera Rēzekne Balvi- Bērzpils 

Gulbene-Daugavpils Balvi- Bērzpils- Krišjāņi- Balvi 

 Balvi- Bērzpils- Tilža- Balvi 

 Balvi- Rugāji 

 Balvi-Upetnieki-Rugāji 
Tabula 4: MARŠRUTU SARAKSTS 

 
Sabiedriskā transporta satiksmi nodrošina autobusu pārvadājumu firmas: AS Nordeka, SIA 
Valmiera VTU, SIA Norma-A, SIA Balvu autotransports. No Rugājiem ir tieša satiksme ar 
Valmieru, Alūksni,Gulbeni, Balviem, Rēzekni, Daugavpili, Madonu, Lubānu. (skat. Attēlu 6) 
Visintensīvākā satiksme tiek nodrošināta ar bijušā rajona centru Balviem, kas šobrīd ir 
tuvākais pakalpojumu centrs. Iedzīvotājiem, kas dzīvo autoceļu P47 Balvi-Kapūne un P36 
Rēzekne- Gulbene (posms līdz Kapūnes krustojumam) tuvumā, tiek nodrošināti ar regulāru 
sabiedrisko transportu. Lai nokļūtu Rīgā, nepieciešams veikt pārsēšanos Balvos. 
Perspektīvē nepieciešams attīstīt tiešo sabiedriskā transporta savienojumu ar Gulbeni.    

 
 

Attēls 6: AR SABIEDRSIKO TRANSPORTU SASNIEDZAMĀS 
PILSĒTAS 
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Īstenojot Latvijas – Šveices sadarbības programmas 
līdzfinansēto projektu, pašvaldība saņēmusi divus 
autobusus skolēnu pārvadāšanai. Pašvaldības ceļi tiek 
uzturēti pietiekami labā stāvoklī gan vasaras, gan ziemas 
sezonā, tādējādi nodrošinot skolu sasniedzamību visu 
mācību gadu.   

Secinājumi: Saskaņā Latgales reģiona plānojuma 
vispārējām vadlīnijām lauku teritorijām jāaktivizē lauku 
apdzīvotās vietas, integrējot tās reģionā ar uzlabotu ceļu 
kvalitāti, satiksmes un komunikāciju iespējām. Saskaņā ar 
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumu 2008. – 
2020.gadam un Rugāju pagasta teritorijas plānojums 
2005.-2017.gadam esošā finansējuma ietvaros jauna 
pašvaldības ceļu izbūve nav noteikta. Galvenās problēmas 
ceļu attīstības jomā ir saistītas ar nepietiekamo 
finansējumu ceļu ikdienas uzturēšanai un seguma 
uzlabošanai kā valsts tā pašvaldības ceļiem.  
Novada attīstības interesēs paredzami ielu, tām pieguļošo 
teritoriju, ceļu infrastruktūras un satiksmes drošības 
uzlabojumi. Uzlabots ielu kvalitatīvais stāvoklis veicinās 
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, paaugstinās dzīves 
kvalitāti, ļautu attīstīties lauku saimniecībām. Jāparedz 
pasākumi reģiona līdzvērtīgas iekšējās un ārējās 
sasniedzamības nodrošināšanai, pilsētu sasniedzamībai 
no lauku teritorijām, lauku teritoriju sasniedzamībai no 
Rīgas un reģiona pilsētām, vietējo centru sasniedzamībai 

perifērijā. 

 

Attēls 7: SABIEDRISKĀ TRANSPORTA INTENSITĀTE 
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ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās 
administrācijas sniegto informāciju, Rugāju novada teritorijā ir sekojošas 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti (skatīt Attēlu 8 ): 
Dabas liegums „Pokratas ezers”, kura platība ir 53 ha. Pašreiz dabas 
liegumam „Pokratas ezers” nav izstrādās dabas aizsardzības plāns un 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, tādēļ uz dabas 
lieguma teritoriju ir attiecināmi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta 
noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
Daļa no dabas lieguma „Lubāna mitrājs”, kas Rugāju novada teritorijā 
aizņem 7375,6 ha lielu platību. Dabas lieguma „Lubānas mitrājs” teritorijā 
aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 
2009.gada 10.februāra noteikumi Nr. 135 „Dabas lieguma „Lubānas 
mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.  
17 mikroliegumi, aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību nosaka 
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.940 „Noteikumi 
par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to 
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”. 
24 dižkoki, kas reģistrēti uz pašreizējo brīdi. Aizsardzības prasības nosaka 
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”. 
Medņu dižakmens, kas noteikts kā ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais 
dabas piemineklis un apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 
17.aprīļa noteikumiem Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem 
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”. 
Aizsardzības prasības nosaka ministru kabineta 2010.gada 16.marta 
noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.  

 
Attēls 8: ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS RUGĀJU NOVADĀ 
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KULTŪRAS PIEMINEKĻI 

Rugāju novada teritorijā atrodas 29 valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi – 13 arhitektūras un 16 arheoloģijas pieminekļi. Deviņi kultūras 
pieminekļi ir valsts nozīmes pieminekļi. [Rugāju novada teritorijas plānojums] 

 
Valsts 
aizs. Nr. 

Pieminekļu 
vērtības grupa 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa nosaukums Pieminekļa atrašanās vieta 

264.  Valsts nozīmes Arheoloģija Kapūnes senkapi Aizupē pie Sarkangaliem 

2854 Vietējās nozīmes Arhitektūra Augustovas katoļu baznīca Augustovā 

265 Vietējās nozīmes Arheoloģija  Mastarīgu senkapi (Kara kapi) Mastarīgos 

266 Valsts nozīmes Arheoloģija Osas apmetne Osā, Piestiņas upītes krastā 

267 Vietējās nozīmes Arheoloģija Pilskalns pie bij. Pilskalniem 

268 Valsts nozīmes Arheoloģija Lagažas apmetne pie Lagažas upes un Posma satekas, 300 m 
no Lagažas upes ietekas Aiviekstē 

269 Valsts nozīmes Arheoloģija Lieparu senkapi pie Lieparu kapsētas 

270 Valsts nozīmes Arheoloģija Slaveitu senkapi pie Slaveišu (Slaveitu) kapsētas 

271 Valsts nozīmes Arheoloģija Piestiņas apmetne Piestiņas vecupes kreisajā krastā, 2,5 km 
lejpus Osas 

272 Vietējās nozīmes Arheoloģija Skubinovas viduslaiku kapsēta Skubinovā pie bij. Pienotavas 

287 Vietējās nozīmes Arheoloģija Medņu senkapi pie Vārnienas upes tilta 

288 Vietējās nozīmes Arheoloģija Melnolīdumu viduslaiku kapsēta (Kara 
kapi) 

 

289 Valsts nozīmes Arheoloģija Dzirnavsalas apmetne;  Mieriņos, Pededzes vecupes labajā krastā 

290 Valsts nozīmes Arheoloģija Čušļu senkapi (Kara kapi) pie Čūšļu kapsētas 

291 Valsts nozīmes Arheoloģija Mašķu senkapi (Kara kapi) pie Mašķiem 

292 Vietējās nozīmes Arheoloģija Vēžu senkapi pie Vēžiem 

293 Valsts nozīmes Arheoloģija Aizstirnes senkapi (vecie kapi) starp Aizstirni un Mazezeriņu 

2855 Vietējās nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta 19. gs. v.-20.gs. Baldonēs (Anastasijas Losānes sēta) 
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Valsts 
aizs. Nr. 

Pieminekļu 
vērtības grupa 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa nosaukums Pieminekļa atrašanās vieta 

2856 Vietējās nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta 19. gs.40.g.-20.gs. Baldonēs (Zenona Čudarāna sēta) 

2857 Vietējās nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta 19. gs. b. Baldonēs (A. Lužas sēta) 

8320 Vietējās nozīmes Arhitektūra Nagļu (Reibānu ) kapu kapliča 19.gs.b.  

2859 Vietējās nozīmes Arhitektūra Daudzenes tvaika dzirnavas 20.gs. s.  

2860 Vietējās nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta 19.gs.I.p.-20.gs. 
 

Nagļos (J. Limanāns) 

2861 Vietējās nozīmes Arhitektūra Pokratas kapu kapliča 20. gs. 30 .g.  

2862 Vietējās nozīmes Arhitektūra Rugāju pagasta valdes ēka (vecā) Rugājos 

2863 Vietējās nozīmes Arhitektūra Rugāju pareizticīgo baznīca Rugājos 

286 Vietējās nozīmes Arheoloģija Sūra apmetne Bolupes labajā krastā pie Sūra attekas 

297 Valsts nozīmes Arheoloģija Ķeibenieku kapi (Kara kapi) pie Tilžas pagasta Ķeibeniekiem. 

2858 Vietējās nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta „Bērzulejas”, 19. gs. b.; ir 
nodegusi 

 

Tabula 5: VALSTS AIZSARDZĪBĀ ESOŠIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI 

 
Kultūrvēsturiska vērtība ir arī šaursliežu dzelzceļa līnijai „Sita-Burzava”. Tā pastāv kā pašvaldības ceļš „Vecais dzelzceļš”. Arhitektoniskās 
vērtības pagasta teritorijā pirmām kārtām nosaka tautas arhitektūras piemēru esamību (vēsturiskā zemnieku sētu apbūve). 
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APDZĪVOJUMA CENTRI UN PAKALPOJUMU KLĀSTS 

RUGĀJI 

 

iedzīvotāju skaits: 

571 iedz. 

 

 
Attēls 9: RUGĀJI NO PUTNA LIDOJUMA   

Latgales reģiona teritorijas plānojuma vadlīnijās noteikts minimālais pakalpojumu klāsts apdzīvojuma centros. Atbilstoši pieejamajam 

pakalpojumu klāstam Rugāji ir novada nozīmes centrs.  

 

 

 

 



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

19 
 

 

 

Publiskās tirdzniecības vietas Tehniskā infrastruktūra Izglītība 

PKS „Linda”: pārtikas un saimniecības 
preces 

Centralizēta ūdensapgādes, notekūdeņu 
attīrīšanas sistēma 

Rugāju novada vidusskola, tai skaitā 
pirmsskolas izglītības grupas 

SIA „ALTA A”: pārtikas un saimniecības 
preces 

Sakari Rugāju sporta centrs 

SIA „UNO X”: saimniecības preču 
tirdzniecība 

Pasta nodaļa Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs 

SIA „VIRŠI A”: degvielas uzpildes stacija  Publiskās pieejas interneta punkti Balvu Mūzikas skolas Rugāju filiāle 

Finanšu pakalpojumi Pašvaldība Izglītības pārvalde 

Bankomāts  Administrācija Kultūra 

Pakalpojumi Lauku un uzņēmējdarbības centrs Rugāju bibliotēka 

Frizētava Būvvalde Tautas nams 

Autoserviss  Dzimtsarakstu nodaļa Kultūras nodaļa 

Veļas mazgātava Bāriņtiesa Muzejs 

Naktsmītnes Nevalstiskās organizācijas Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe 

z/s „Rūķīši” Biedrība „Ūdensroze” Ģimenes ārsta prakse 

Ēdināšana  Biedrība „Jaunatne lauku attīstībai” Zobārstniecības kabinets 

IK „Rūķu nams” Mednieku makšķernieku klubs „Mieriņi” Sociālas aprūpes centrs „Rugāji” 

Drošība Biedrība „Mēs pasaulē” Sociālais dienests 

Pašvaldības policija Biedrība „Sporta klubs Rugāji” Aptieka  

Reliģija Biedrīva „VISION” Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas 
pērles” 

Pareizticīgo baznīca Biedrība „Lācītis 6”: māju apsaimniekošana  

Katoļu baznīca    
 

Tabula 6: PIEEJAMIE PAKALPOJUMI RUGĀJOS 
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BENISLAVA 

 

iedzīvotāju skaits: 186 iedz. 

 

 
Attēls 10: BENISLAVA NO PUTNA LIDOJUMA   

Atbilstoši pieejamajam pakalpojumu klāstam Benislava ir vietējās nozīmes centrs.  

 

Publiskās tirdzniecības vietas Nevalstiskās organizācijas Izglītība 

SIA „Leandris”: pārtikas un saimniecības 
preces 

biedrība „Bērzu iela 5”: māju 
apsaimniekošana 
biedrība „Eglainīte”  

Rugāju novada Eglaines pamatskola, tai skaitā 
pirmsskolas izglītības grupas 

Tehniskā infrastruktūra Pašvaldība Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe 

Centralizēta ūdensapgādes, notekūdeņu 
attīrīšanas sistēma 

Pagasta pārvalde biedrība „Neatkarība Balt.”: rehabilitācijas centrs 
alkohola un narkotiko vielu atkarīgajiem 

Sakari Kultūra Feldšeru punkts 

Pasta nodaļa Saietu nams  

Publiskās pieejas interneta punkti Lazdukalna bibliotēka  
 



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

21 
 

Tabula 7: PIEEJAMIE PAKALPOJUMI BENISLAVĀ 

SKUJETNIEKI 

 

iedzīvotāju skaits: 143 iedz. 

 

 
Attēls 11: SKUJETNIEKI NO PUTNA LIDOJUMA   

Atbilstoši pieejamajam pakalpojumu klāstam Skujetnieki ir vietējās nozīmes centrs.  

 
 

Publiskās tirdzniecības vietas Nevalstiskās organizācijas Izglītība 

Zs/ „Vītoli”: pārtikas un saimniecības preces biedrība „Saulīte” Jauniešu centrs „Kopā” 

Tehniskā infrastruktūra Kultūra Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe 

Centralizēta ūdensapgādes, notekūdeņu 
attīrīšanas sistēma 

Skujetnieku bibliotēka Feldšeru punkts 

Sakari Reliģija Sociālā dzīvojamā māja ar 18 dzīvokļiem 

Publiskās pieejas interneta punkti Lūgšanu nams  
Tabula 8: PIEEJAMIE PAKALPOJUMI SKUJETNIEKOS 

Turpmākai novadu nozīmes attīstības centru sekmīgai attīstībai nepieciešams nodrošināt visa veida infrastruktūras attīstību un tās kvalitātes 

uzlabošanu, pamata (izglītības, veselības, sociālo u.c.) pakalpojumu un kvalitatīvu mājokļu pieejamību, kultūras un brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, kā arī uzņēmējdarbības aktivitāti, radot darba iespējas iedzīvotājiem, tostarp attīstības centram piegulošajās lauku teritorijās. [Latvija 

2030] 
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CILVĒKRESURSI 

 
Rugāju novadā uz 01.01.2012. 
savu dzīves vietu ir deklarējuši 
2609 iedzīvotāji, no tiem 1286 
vīrieši un 1323 sievietes. 
Latviešu īpatsvars pārsniedz 90,8 
%, novadā ir 7,05% krievi un 
1,69% citu tautību pārstāvji. 
Salīdzinot ar 2006.gadu, 
iedzīvotāju skaits novadā ir 
samazinājies par 5,5%. Gadu 
griezumā iedzīvotāju 
samazinājums redzams Tabulā 9. 
 
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums 
ir stabili negatīvs, mirstība 
pārsniedz dzimstību.  
 
Salīdzinot ar 2006.gadu bērnu 
vecumā līdz 6 gadiem skaita 
izmaiņa ir  neliela, savukārt 
bērnu vecumā no 7 līdz 18 
gadiem skaits samazinājies par 
107.  

 
2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Rugāju pagasts 1668 1655 1632 1635 1610 1604 

Lazdukalna pagasts 1094 1076 1049 1051 1017 1005 

Kopā novadā 2762 2731 2681 2686 2627 2609 

             Tabula 9: IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS NO 2006.G. LĪDZ 2011.G. 

 

 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Mirušo skaits 48 45 54 31 48 36 

Dzimušo skaits 26 20 28 25 16 21 

Dabiskais pieaugums -22 -25 -26 -6 -32 -15 

                                                                                      Tabula 10 :DABISKAIS PIEAUGUMS NO 2006.G.LĪDZ 2011.G. 

 

Bērni vecumā līdz 6 g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Rugāju pagasts 78 73 85 90 90 93 

Lazdukalna pagasts 59 51 46 49 44 40 

kopā  137 124 131 139 134 133 

Bērni vecumā no 7 līdz 18 g 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Rugāju pagasts 271 261 241 218 208 192 

Lazdukalna pagasts 161 156 152 135 131 133 

kopā  432 417 393 353 339 325 
                                                                                      Tabula 11: BĒRNU SKAITS NO 2006.G. LĪDZ 2011.G.  
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Iedzīvotāju sadalījums pēc darba spējas vecuma liecina, ka uz 01.01.2012. Rugāju novadā 13, 9% iedzīvotāji ir pirms darba spējas vecuma; 
65,59%- darba spējas vecumā un 20,52 % iedzīvotāji pēc darba spējas vecumā. 
 

                                                                                      Tabula 12: IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PĒC DARBA SPĒJAS VECUMA  

 

 

Iedzīvotāji pirms darba spējas vecuma 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Rugāju pagasts 

Vīrieši 123 120 123 122 117 110 

Sievietes 138 128 115 107 105 103 

Lazdukalna pagasts 

Vīrieši 92 86 81 75 70 72 

Sievietes 84 78 76 74 68 76 

kopā  437 412 395 378 360 361 

Iedzīvotāji darba spējas vecumā 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Rugāju pagasts 

Vīrieši 582 578 574 587 570 566 

Sievietes 491 500 510 514 504 497 

Lazdukalna pagasts 

Vīrieši 367 371 364 383 365 363 

Sievietes 284 284 283 279 283 278 

kopā  1724 1733 1731 1763 1722 1704 

Iedzīvotāji pēc darba spējas vecuma  2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Rugāju pagasts 

Vīrieši 102 99 90 86 96 93 

Sievietes 232 230 220 219 218 215 

Lazdukalna pagasts 

Vīrieši 77 76 73 75 75 74 

Sievietes 190 181 172 165 156 151 

kopā  601 586 555 545 545 533 
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Saskaņā ar 2011.gada Tautas skaitīšanas datiem par 15 gadu un vecākiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem pēc pašreizējās ekonomiskās 
aktivitātes statusa, Rugāju novadā ir 935 aktīvie iedzīvotāji. No aktīvajiem iedzīvotājiem 67,81 % ir nodarbinātie un 32,19 % darba meklētāji/ 
bezdarbnieki. Savukārt neatkīvos iedzīvotāju skaitu lielākoties veido nestrādājošie pensionāri un nestrādājošie skolēni/studenti.  

  

aktīvie 

iedzīvotāji 

nodarbinātie darba 

meklētāji/

bezdarbni

eki 

neaktīvie 

iedzīvotāji 

nestrādājošie 

pensionāri 

iedzīvotāji, kuri 

saņem 

ienākumus no 

īpašuma vai 

ieguldījumiem 

nestrādājošie 

studenti/ 

skolēni 

mājsaimnieki cits 

15-19 gadi 16 6 10 170 1  158  11 

20-24 gadi 101 50 51 68 4  44 12 8 

25-29 gadi 102 72 30 28  2  10 16 

30-34 gadi 94 62 32 32 2   23 7 

35-39 gadi 128 91 37 35 1   23 11 

40-44 gadi 125 90 35 44 8 1  22 13 

45-49 gadi 127 93 34 50 9 2  33 6 

50-54 gadi 107 79 28 56 17 1  29 9 

55-59 gadi 99 63 36 54 23 1  24 4 

60-64 gadi 29 21 8 105 88   12 5 

65-69 gadi 4 4  124 122   2  

70-74 gadi 1 1  106 106     

75-79 gadi    98 98     

80-84 gadi 2 2  63 54     

85-90 gadi    39 39     

90>gadi    13 13     

kopā 935 634 301 1083 594 7 202 210 90 

Tabula 13: IEDZĪVOTAJU SADALĪJUMS PĒC PAŠREIZĒJĀS EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES 
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Saskaņā ar 2011.gada Tautas skaitīšanas datiem par 15 gadu un vecākiem nodarbinātajiem iedzīvotājiem pēc profesijas/ amata pamatdarbā, 
Rugāju novadā visizplatītākās profesiju grupas ir ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji, izglītības jomas vecākie speciālisti, 
savukārt vismazāk iedzīvotāji nodarbināti kā kvalificēti tirgus mežsaimniecības, zivsaimniecības un medību saimniecības darbinieki. (skat. 
Tabulu 14)  Rugāju novadā nav pārstāvēti ielu strādnieku un ielu pārdevēji.  
 

Profesiju grupas nosaukums 

Nodarbināto 
iedzīvotāju 

skaits  Profesiju grupas nosaukums 

Nodarbināto 
iedzīvotāju 

skaits  

Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas 
vadītāji 53 Veselības aprūpes jomas speciālisti 4 

Izglītības jomas vecākie speciālisti 48 Iestāžu kalpotāji un kancelejas tehnikas operatori 4 

Pašgājēju mašīnu un iekārtu vadītāji un celšanas 
iekārtu un mašīnu operatori 45 Militārās profesijas 4 

Tirdzniecības darbinieki 43 Klientu apkalpotāji 3 

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības strādnieki 43 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki 3 

Apkopēji un palīgi mājas darbos 39 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas 

vecākie speciālisti 2 

Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) 
speciālisti 32 Amatnieki un iespieddarbu strādnieki 2 

Pārtikas produktu pārstrādes un kokapstrādes 
strādnieki, apģērbu izgatavošanas un citi 
amatnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki 27 Elektrisko un elektronisko iekārtu strādnieki 2 

Raktuvju, būvniecības, ražošanas un transporta 
strādnieki 23 Montieri 2 

Atkritumu savācēji un citu vienkāršo profesiju 
strādnieki 23 

Kvalificēti tirgus mežsaimniecības, 

zivsaimniecības un medību saimniecības 

darbinieki 1 

Tabula 14: IEDZĪVOTĀJI PĒC PROFESIJAS/AMATA PAMATDARBĀ 
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Saskaņā ar 2011.gada Tautas skaitīšanas datiem par 15 gadu un vecākiem pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa  Rugāju novadā 229 
iedzīvotājiem ir iegūta augstākā izglītība, 533 – profesionālā vidējā vai arodizglītība, 539- pamatizglītība.  

Vecums 
Augstākā 
izglītība 

Profesionālā vidējā 
vai arodizglītība 

Vispārējā vidējā 
izglītība Pamatizglītība Zemāka par pamatizglītību 

15-19 gadi 0 5 25 110 46 

20-24 gadi 24 35 79 27 3 

25-29 gadi 40 17 33 35 5 

30-34 gadi 25 20 26 53 1 

35-39 gadi 22 50 55 36 0 

40-44 gadi 25 68 60 16 0 

45-49 gadi 30 67 68 11 1 

50-54 gadi 19 71 61 12 0 

55-59 gadi 15 73 40 21 2 

60-64 gadi 9 55 34 34 1 

65-69 gadi 6 35 24 54 9 

70-74 gadi 5 16 15 60 11 

75-79 gadi 5 10 10 61 12 

80-84 gadi 3 8 4 35 15 

85-90 gadi 1 3 4 16 15 

90>gadi 0 0 1 3 9 

kopā 229 533 539 584 130 
Tabula 15: IEDZĪVOTĀJI PĒC AUGSTĀKĀ SEKMĪGI IEGŪTĀ IZGLĪTĪBAS LĪMEŅA 
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DABAS RESURSI 

ZEME 

Pēc Valsts zemes dienesta zemes bilances datiem Rugāju novada teritorijas kopplatība 2011.gada 1.janvārī bija 51285,5 h jeb 512,86 km
2
. No 

visas kopplatības lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 16186,4 ha jeb 31,56% , meži- 25603,3 ha jeb 49,92%,purvs- 4402 ,6 ha jeb 8,58 

%, krūmāji- 2155,4 ha jeb 4,2%.  (skat. Attēlu 12) Pārējie zemes lietošanas veidi aizņem aptuveni vienādu platību un to īpatsvars svārstās no 0,7 

% līdz 2,2 %.  

 
Attēls 12 Zemes izmantošanas struktūra 

Vairāk nekā puse (54,18%) no zemes kopplatības atrodas fizisko personu īpašumā. Juridisko personu īpašumā atrodas 14,30 % no zemes 

kopplatības, savukārt valsts un valsts institūciju īpašumā atrodas 14,27% no zemes kopplatības. Pašvaldībai īpašumā atrodas 207,2 ha zemes, 

pašvaldībai piekritīgā zeme sastāda 3947,3 ha zemes.  
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Tabula 15: ZEMJU SADALĪJUMS PĒC ĪPASUMA FORMĀM  

 

Īpašumu formas Kopā ha 
% no zemes 
kopplatības 

t.sk. 

LIZ ha 

% no 
kopplatīb
as meži ha 

% no 
kopplatīb
as purvi 

% no 
kopplat
ības krūmāji 

% no 
koppla
tības 

Fizisko personu īpašumā 27784,20 54,18 11625,50 71,82 12855,90 50,21 763,40 17,34 1239,10 57,49 

Juridisko personu īpašumā 7334,00 14,30 1678,90 10,37 4942,50 19,30 113,00 2,57 330,20 15,32 

Pašvaldību īpašumā 207,20 0,40 38,30 0,24 91,90 0,36 2,40 0,05 15,00 0,70 

Valsts un valsts institūciju 
īpašumā 7320,00 14,27 5,80 0,04 6204,00 24,23 709,40 16,11 0,00 0,00 

Jaukta statusa kopīpašumi 11,90 0,02 0,50 0,00 6,50 0,03 0,00 0,00 0,50 0,02 

Kopā īpašumā 42657,30 83,18 13349,00 82,47 24100,80 94,13 1588,20 36,07 1584,80 73,53 

Fizisko personu lietošanā 783,80 1,53 509,10 3,15 161,50 0,63 8,00 0,18 69,40 3,22 

Juridisko personu lietošanā 1,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,02 

Kopā lietošanā 785,30 1,53 509,10 3,15 162,50 0,63 8,00 0,18 69,90 3,24 

Pašvaldībai piekritīgā zeme 3947,30 7,70 2256,10 13,94 515,20 2,01 243,10 5,52 473,00 21,94 

Valstij piekritīgā zeme 3706,50 7,23 11,00 0,07 791,20 3,09 2562,90 58,21 0,00 0,00 

Zeme zemes reformas 
pabeigšanai 29,70 0,06 18,90 0,12 2,50 0,01 0,00 0,00 7,90 0,37 

Rezerves zemes fonda zeme 106,80 0,21 42,30 0,26 31,10 0,12 0,40 0,01 19,80 0,92 

Zeme zem publiskajiem 
ūdeņiem 52,60 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pavisam kopā  51285,50 100,00 16186,40 100,00 25603,30 100,00 4402,60 100,00 2155,40 100,00 
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Nekustamā īpašuma sadalījums pēc lietošanas mērķu grupām liecina, ka Rugāju novadā 73,77 % ir lauksaimniecības zemes, 24,54% 

mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa Kopplatība, ha 

 

Lauksaimniecības zeme 37835,4 

Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu 12583,2 

Ūdens objektu zeme 253,6 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 42,6 

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 0,0 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 12,6 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 9,3 

Komercdarbības objektu apbūves zeme 0,6 

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 65,4 

Ražošanas objektu apbūves zeme 4,8 

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 459,8 

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 17,4 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts 0,8 

Tabula 16: ZEMJU SADALĪJUMS PĒC LIETOŠANAS MĒŖKU GRUPĀM 
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ŪSIK              
kods Nosaukums 

Kopējais garums            
km                 

tai sk. regulētais 
garums, km  

Gads, kurā          
regulēts 

Regulētāis garums Rugāju novada 
teritorijā, km 

4254 Bolupe 67,4 51,8 1958 /1961 25,4 

42542 Vārniena 51,0 17,1 1964 /1998 3,2 

425422 Pokratiņa 14,9 14,9 1955/ 14,9 

4254221 Cimpīte 6,6 6,5 1954/ 6,6 

425424 Sudarbe 19,8 15,2 1961/ 12,8 

4254242 Ilgančupīte 4,5 2,6 1959/ 2,6 

42542421 Grūžņa strauts 7,4 7,4 1959/ 2,5 

42544 Teterupe 20,4 20,4 1962 /1993 13,3 

42546 Dūrupe 11,0 11,0 1958 /2003 4,2 

4256 Pīestiņa 21,2 20,5 1961 /1998 20,5 

42562 Osa 5,4 5,4 1958/ 5,4 

42564 Palaciņa 15,9 15,9 1954/ 15,9 

425642 Saipīte 12,9 12,9 1954/ 12,9 

42612 Dziļaune 13,9 13,9 1954/ 3,7 

42614 Paukle 19,3 19,1 1956 /1986 12,3 

4262 Keiba 28,0 28,0 1951/ 4,0 

  
Ūdensnotekas Kopā 319,6 262,6   160,1 

4254225 Kapūnes pold.Sūkņu st.un dambji 13,5 13,5 1974/ 2004   

  Polderi kopā: 13,5 13,5   13,5 

  Ūdensnotekas un polderi Kopā: 333,1 276,1   173,6 

Tabula 17: VALSTS UN VALSTS NOZĪMES ŪDENSNOTEKAS UN HIFROTEHNISKĀS BŪVES RUGĀJU NOVADĀ                                          
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Pagasta 
nosaukums 

Meliorēta l/s izmant. zeme Platība, 
kurā 
nepiecieša
ma 
Mel.sist.re
m.un 
rekonstr. 

Pasākumi  meliorācijas sistēmu sakārtošanai Drenu 
sistēmas 
nedaroja
s 
Nepiec. 
rekonstr
ukcija 

Kopā Tajā skaitā Valsts ūdensnotekas Koplietošanas 
ūdensnotekas 

Vienas saimn. 
Ūdensnot. 

Ar 
drenažu 

Ar 
vaļējie
m 
grāvjie
m 

Nepiecie
š.rem un 
rekonstr. 

Atkarīgā 
platība 

Nepieci
eš.rem 
un 
rekonst
r. 

Atkarīg
ā 
platība 

Nepiecieš.
rem un 
rekonstr. 

Atkarīg
ā 
platība 

 ha ha ha ha km ha km ha km ha ha 

Lazdukalna 5449,8 4965,6 484,2 750 25,5 49 38 184 36 158 750 

Rugāju 5408,8 5367,8 41 1133 14 70 31,5 155 24,8 125 1133 

KOPĀ 10859 10333,4 525,2 1883 39,5 119 69,5 339 60,8 283 1883 
Tabula 18: MELIORĒTO ZEMJU STĀVOKLIS UZ 2012.GADA 1.JANVĀRI 

 

ŪDEŅI 

Izņemot Aivieksti un Pededzi, pārējās ūdensteces ir mazas un vasaras sezonā ūdens krājumi ir niecīgi, nav piemērotas rūpnieciskai nozvejai un 
to rekreatīvais potenciāls ir zems.  

Aiviekste un Pededze ir iekļauta prioritāro zivju ūdeņu sarakstā. Tās tiek vērtētas kā vāji piesārņotas un pēc antropogēnās ietekmes vērtētas kā 
maz ietekmētas. Upes ir piemērotas laivošanai, makšķerēšanai. Upju apsaimniekošanas iespējas būtiski nosaka īpaši aizsargājamo dabas vērtību 
esamība. Pamatojoties uz Civillikumu, Rugāju novadā Aiviekste un Pededze ir publiskās upes. 

Boževas ezera izmantošanas iespējas rekreatīviem mērķiem  nosaka laba pieejamība. Pokratas ezera izmantošanu būtiski nosaka īpaši 
aizsargājama auga ezerrieksta esamība. Ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij, ir Kalnis un Lazdaga ezers. 
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Upes Ezeri 

Aiviekste Kapūnes ezers 

Pededze  Boževas ezers 

Vecpededze Grūžņu ezers 

Bolupe Ilganžu ezers 

Vārniene Kalnis 

Pokratiņa Pokratas ezers 

Piestiņa Lazdags 

Paukle Džukstes ezers 

Keiba Cepļa ezers 

Sūra  

Palaceņa  

Saipīte  

Dziļaune  

Lagašs  

Posms  

Avotiņa  

Sudarbe  
Tabula 19: ŪDENSTECES RUGĀJU NOVADĀ  

 
Attēls 13: ŪDENSTECES RUGĀJU NOVADĀ  
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DERĪGIE IZRAKTEŅI 

Saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteroloģijas aģentūras Latvijas derīgo izrakteņu izrakteņu atradņu reģistru Rugāju novada teritorijā 
atrodas 10 būvmateriālu izejvielu atradnes. Tikai 2 to tām tiek izmantotas.  

Pases numurs Atradnes nosaukums Atradnes izmantošana Derīgā izrakteņa veids Īpašnieks 

421 Vecdaudzene- māls Atradne netiek izmantota Māls  Privāta persona  

1229 Garāsili Atradne netiek izmantota Smilts Privāta persona  

1230 Ilganči 1987.g. Atradne netiek izmantota Smilts Pašvaldība 

1233 Stāmeri Atradne netiek izmantota Smilts Privāta persona 

1234 Ilganči 1957.g. Atradne netiek izmantota Smilts Privāta persona 

1235 Cūkusala 1975.g.  Atradne netiek izmantota Smilts Privāta persona 

1236 Cūkusala 1989.g. Atradne netiek izmantota Smilts, smilts-grants Pašvaldība  

2333 Ceriņmājas Izmanto Smilts Privāta persona 

2512 Grandiņa Izmanto Smilts, smilts-grants Privāta persona 

2676 Gravas- Rugāju novads Atradne netiek izmantota Smilts, smilts-grants Privāta persona 

Tabula 20: DERĪGIE IZRAKTEŅI RUGĀJU NOVADĀ 

Raksturīgā reljefa saposmotība, apgrūtinātā notece un augstais gruntsūdeņu līmenis ir veicinājis purvu attīstību. Jāatzīmē, ka kūdra pagasta 
teritorijā nav pietiekoši pētīta un pagājušā gadsimta divdesmitajos un piecdesmitajos gados veiktie pētījumi uzskatāmi par novecojušiem un 
neprecīziem. Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas kūdras atradne Lagažu-Šņitkas purvā Bērzpils purvā. Tomēr, ņemot vērā Ministru kabineta 
2003.gada 22.jūlija noteikumus Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.22.p.), 
derīgo izrakteņu ieguve īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir aizliegta. 

Rugāju pagasta teritorijā sapropeļa iegulas atklātas vairākos ezeros. Padomju laikā ir bijusi uzsākta vietas sagatavošana sapropeļa ieguvei 
Upetniekos, taču izstrāde nav uzsākta, šobrīd teritorija ir aizaugusi ar krūmiem. Pēc provizoriskiem datiem,  pagasta ezeros esošo sapropeli var 
pielietot augsnes mēslošanai, bet atsevišķos gadījumos arī dziedniecībai. Visās pagasta teritorijā apzinātajās atradnēs aplēsti prognožu krājumi. 
Ezeros konstatēts organogēns silikātu sapropelis ar pelnainību lielāku par 40%. Tos var rekomendēt izmantot tuvāko lauku mēslošanai, jo 
augstās pelnainības dēļ nav ekonomiski izdevīgi to tālu pārvadāt. [Rugāju novada teritorijas plānojums] 
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TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA  

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA 

Ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēta savākšana Rugāju novadā notiek Rugājos, Benislavā un Skujetniekos. Pakalpojumu iedzīvotājiem 

nodrošina Rugāju novada domes Saimnieciskā nodaļa. Pārējā novada teritorijā iedzīvotāji dzeramo ūdeni iegūst galvenokārt no šahtveida akām 

vai personiskajiem dziļurbumiem, viensētās dzeramā ūdens kvalitāte netiek pārbaudīta.  

 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās pārvaldes izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja nosaka, ka Rugāju novada ciemos 

kopējais atļautais pazemes ūdens daudzuma limits ir  62 050 tūkst. m3 gadā, tai skaitā Rugājos- 36 500 tūkst. m3 gadā, Benislavā- 14 600 tūkst. 

m3 gadā un Skujetniekos- 10 950 tūkst. m3 gadā. Ūdens daudzuma limits piešķirts balstoties uz attīrīšanas iekārtu jaudu. 

RUGĀJI 
Rugājos ūdensapgādi nodrošina divi artēziskie urbumi ar iekārtām, kas nodrošina ūdens atdzelžošanu un spiediena uzturēšanu ūdensvadā. 

Notekūdeņi tiek savākti ar divu kanalizācijas sūknētavu palīdzību un novadīti līdz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām ar jaudu 100 m3 diennaktī. 

Attīrīšanas iekārtu kompleksā ir izbūvēta septisko notekūdeņu pieņemšanas tvertne, kas ļauj novada iedzīvotājiem nogādāt un nodot 

attīrīšanas iekārtās notekūdeņus no privātmāju izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm.  
 

Realizējot ERAF projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā” ir rekonstruēti 1433 metri ūdensvada un 
izbūvēti 500 metri jaunu ūdensvada tīklu, kā arī rekonstruēti 1372 metri kanalizācijas un no jauna izbūvēti 517 metri kanalizācijas tīklu. 
Izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 100m3 dienaktī, izbūvēts jauns artēziskais urbums un ūdens sagatavošanas stacija, 
kurā izvietotas ūdens atdzelžošanas iekārtas. 
 
Kopumā ar centralizētā kanalizācija un ūdensvads ir pieejams 50 % ciema iedzīvotājiem. Tiek izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, kas 
paredz nodrošināt visus Rugāju ciema iedzīvotājus ar centralizētu kanalizāciju un ūdensapgādi. 
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BENISLAVA 
Benislavā ūdensapgādi nodrošina divi artēziskie urbumi ar iekārtām, kas nodrošina ūdens atdzelžošanu un spiediena uzturēšanu ūdensvadā. 
Viens artēziskais urbums izbūvēts kā rezerves urbums, otrs darbojas nepārtraukti un nodrošina ciema iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni. 
Notekūdeņi tiek savākti ar divu kanalizācijas sūknētavu palīdzību un novadīti līdz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām ar jaudu 40 m3 diennaktī. 
Attīrīšanas iekārtu kompleksā ir izbūvēta septisko notekūdeņu pieņemšanas tvertne, kas ļauj novada iedzīvotājiem nogādāt un nodot 
attīrīšanas iekārtās notekūdeņus no privātmāju izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm.  
 
Īstenojot ERAF projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā” tika izbūvēti 2230 metri ūdensvada un 
2560 metri kanalizācijas tīklu. Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija ir pieejama 95% ciema iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tika izbūvētas 
divas kanalizācijas sūkņu stacijas un ūdens atdzelžošanas iekārtas, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni ciema iedzīvotājiem. 
SKUJETNIEKI 
Skujetniekos ūdensapgādi nodrošina viens artēziskais urbums ar iekārtām, kas nodrošina ūdens atdzelžošanu un spiediena uzturēšanu 

ūdensvadā. Notekūdeņi tiek savākti un pašteces ceļā novadīti līdz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām ar jaudu 30 m3 diennaktī.  

 

Realizējot ERAF projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Skuejtnieku ciemā” notikusi esošo ūdensapgādes tīklu 

rekonstrukcija 1720 metru garumā un jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 200 metru garumā, veikta esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 666 

metru garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 1100 metru garumā. Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija ir pieejama 95% ciema 

iedzīvotājiem.  

 

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TARIFI 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi saņēmēji slēdz komunālo pakalpojumu līgumu ar Rugāju novada Saimniecisko nodaļu.  

Saskaņā ar Rugāju novada domes 2013.gada 17.janvāra sēdes lēmumu Nr.1, Rugāju novada administratīvajā teritorijā ir noteikti sekojoši tarifi: 

 Ls 0,30 (bez PVN) par 1 m
3
 patērētā dzeramā ūdens pēc ūdens skaitītāja rādītājiem.  

 Ls 0,50 (bez PVN) par 1 m
3
 par kanalizācijas lietošanu.  

 
 



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

36 
 

ŪDENSAPGĀDES URBUMI 

Dzeramā ūdens apgādei novada teritorijā izmanto pazemes ūdeņus. Saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteroloģijas aģentūras Latvijas 
derīgo izrakteņu atradņu reģistru un pašvaldības sniegtajiem datiem Rugāju novada teritorijā pašvaldības pārziņā atrodas 5 ūdensapgādes 
urbumi, 2 no tiem darbojas Rugājos, 2- Benislavā un 1- Skujetniekos. Novada teritorijā 66 urbumiem nav noteiks ieguves limits. Urbumu 
apsekošana pēdējos gados nav veikta. Urbumu apsekošana un turpmākā izmantošana precizējama tālākās plānošanas gaitā, sadarbībā ar vides 
institūcijām un konkrēto aku īpašniekiem. 

SILTUMAPGĀDE 
 
Rugāju novadā centralizēta siltumapgāde netiek nodrošināta. Deviņdesmitajos gados Rugājos, Benislavā un Skujetniekos centralizēta 
siltumapgāde daudzdzīvokļu mājām tika likvidēta un nav atjaunota. Ciemu daudzdzīvokļu mājās ierīkotas lokālas (autonomas) katlu mājas vai 
individuāla apkure ar malkas krāsnīm. Lokālas katlu mājas ir izveidotas izglītības, kultūras, sociālo institūciju un pašvaldības administrācijas 
iestādēm.   
 

DAMBJI 
Rugāju novada Lazdukalna pagastā atrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības polderis „Kapūnes polderis”, kas atzīmēts teritorijas 

plānojumā kā augstvērtīgās novada nozīmes lauksaimniecības zemes. Pamatā tiek izmantots ganībām, jo to apdraud īslaicīgas applūšanas risks 

pavasaros nepietiekami darbojoties meliorācijas sistēmām.  

 

SAKARI UN INTERNETA PIEEJAMĪBA 
Rugāju novadā mobilos sakarus nodrošina SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Tele2”, SIA „Bite”. Stacionāros telefona sakarus nodrošina SIA 

„Lattelekom”. Interneta pakalpojumus novadā sniedz jau iepriekš minētie uzņēmumi un SIA „Qwerty”. Rugāju novadā visās bibliotēkās ir 

izveidoti publiskie INTERNET pieslēguma punkti. 

 

Rugāju novadā ir 2 pasta pakalpojumu nodaļas Rugājos un Benislavā. 
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VIDE 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

Rugāju novada teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 
(ZAAO), kas atkritumus noglabā Malienas reģionālo sadzīves atkritumu poligonā „Kaudzītes” Gulbenes novada Litenes pagastā. Atkritumu 
savākšana notiek, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar klientiem –fiziskam vai juridiskām personām. Uz 18.10.2012. Rugāju novadā noslēgts 271 
līgums ar fiziskām un 17 līgumi ar juridiskām personām. Nepieciešama lielāka iedzīvotāju daļas iesaistīšana centralizētajā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, sevišķi lauku teritorijā. Rugājos, Benislavā un Skujetniekos tiek nodrošināta atkritumu šķirošana. 
 

POTENCIĀLI PIESĀRŅOTAS VIETAS 

Rugāju novadā nav lielu piesārņojuma avotu. Novada teritorijā nav liela mēroga rūpnieciska rakstura uzņēmumu, kā arī liela apjoma naftas 

produktu vai ķimikāliju glabātuvju vai cita līdzīga rakstura būtisku piesārņojuma risku. Saskaņā ar Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 

reģistru Rugāju novadā atrodas 7 potenciāli piesārņotas vietas.  

Vietas nosaukums Vietas raksturojums 

SIA “Harmonija J.V.”, kokzāģētava kokapstrādes iekārtas 

Pesticīdu noliktava Liepukalns Pesticīdu noliktava darbojās līdz 1994.gadam 

Mehāniskais sektors Strazdiņos Mehāniskās darbnīcas un DUS darbojās līdz 1994. Gadam 

DUS Rugājos Degvielas uzpildes stacija darbojās līdz 2003. Gadam 

Mehāniskās darbnīcas Rugājos Bijušās mehāniskās darbnīcas  

Mehāniskais sektors Tikaiņos Mehāniskās darbnīcas un DUS  

Ilganču atkritumu izgāztuve Sadzīves atkritumu izgāztuve 
Tabula 21: POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS VIETAS 
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KAPSĒTAS 

Rugāju novada teritorijā ir 28 kapsētas. Vislielākā kapēta ir 
Bolupes kapi ar kopējo platību 6,2 ha, otrā pēc platības ir 
Pokratas kapi – 3,6 ha. Trešā lielākā kapsēta ir  Mastarīgas 
kapi- 2,0 ha. Pokratas kapsētā ir vienīgā kapliča novadā. 
Kapsētu izvietojums ir veidojies vēsturiski. Saistībā ar 
gruntsūdeņu plūsmām, apkārtējo teritoriju vides kvalitāti 
kapsētu esamība neietekmē. Rugāju novadā nav krematorijas, 
līdz ar to kapsētās nav izplatīti pēc kremācijas veiktie 
apbedījumi.  

Rugājos nav izveidota speciāla, vides prasībām atbilstoša 
dzīvnieku kapsēta. Uzņēmumi/zemnieku saimniecības, kas 
darbojas lopkopības produkcijas ražošanas jomā, kritušo 
dzīvnieku, kā arī dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
utilizācijas nodrošināšanai sadarbojās ar specializētajiem 
uzņēmumiem, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Kapsētas 
izveides jautājums ir ievērtēts kopīgo interešu jautājumu lokā, 
kas risināmi sadarbībā ar citām pašvaldībām. 

 

 
 

Attēls 14: KAPSĒTAS RUGĀJU NOVADĀ   
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

UZŅĒMUMU SKAITS 

Pēc Valsts ieņēmuma dienesta rīcībā 

esošās informācijas Rugāju novada 

teritorijā 2012.gadā ir reģistrētas 

217 uzņēmējdarbības vienības, t.sk. 

155 zemnieku saimniecības un 30 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību. 

(skat. Attēlu 15) Kā saimnieciskās 

darbības veicēji  reģistrējušās 207  

fiziskas personas. 

 
Attēls 15: UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIENĪBAS RUGĀJU NOVADĀ 

Saskaņā ar Lursoft datiem kopš 1995.gada Rugāju novadā reģistrēti 107 uzņēmumi un 83 uzņēmumi likvidēti. (skat. Attēlu 16 ) 

 
Attēls 16: RUGĀJU NOVADA UZŅĒMUMU REĢISTRĒŠANAS UN LIKVIDĒŠANAS DINAMIKA 
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LIELĀKIE UZŅĒMUMI  
Rugāju novadā lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma nodarbojas ar mežizstrādi, lauksaimniecību, tirdzniecību , kravu pārvadājumiem. (skat. 
Tabulu 22)  
 

Uzņēmuma nosaukums Galvenais nodarbošanās veids 

SIA "SILMAČI” Kravu pārvadājumi 

Mežizstrāde  

Rugāju piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "LINDA”  Mazumtirdzniecība 

Piena savākšana 

Autoserviss  

Lazdukalna pagasta z/s  "PODI" Augkopība un lopkopība 

Mežsaimniecība un mežizstrāde  

SIA "3 KURMJI" Mežizstrāde 

Rugāju pagasta z/s "VĪTOLI" Graudkoība 

Mežizstrāde 

SIA "MEŽSĒTAS 97" Kravu pārvadājumi 

Citur neklasificētie specializētie būvdarbi  

Tūrisms 

Lazdukalna pagasta z/s "PUPĀJI" Graudkopība 

Lauksaimnieciskie un ar lopkopību saistītie pakalpojumi 

Koka zāģēšana  

Rugāju pagasta z/s "AGRUMI 2001" Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi  

Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi  

Rugāju pagasta z/s "SĀBRI" Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības  

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana  

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana  

SIA "AA agro" Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana  

Balvu rajona Lazdukalna pagasta z/s "KARELI" Mazumtirdzniecība  

SIA "VIĻUMENE" Gaļas pārstrāde un konservēšana  
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Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība  

SIA "ELIZA & Co" Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata  

Automobiļu apkope un remonts  

SIA "AA KOKS" Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana  

SIA "JAUNAIS JUMIS" Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos  

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana  

SIA "LEANDRIS" Mazumtirdzniecība 

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana  

SIA "MAIJA 1" 
 

Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos  

SIA "NAGĻU HES" Elektroenerģijas ražošana  

Balvu rajona Rugāju pagasta z/s "ĀRIŅI" Piena lopkopība 

Balvu rajona Rugāju pagasta z/s  
"SILAROZES 1" 

Piena lopkopība   

Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi  

Tabula 22: RUGĀJU NOVADA LIELĀKIE UZŅĒMUMI PĒC APGROZĪJUMA 
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARES 

LAUKSAIMNIECĪBA 
Rugāju novada tradicionālās lauksaimniecības nozares ir  piena, gaļas lopkopība un graudkopība. Lauku uzņēmēji ir gan juridiskas gan fiziskas 

personas, saimnieciskā darba veicēji. Līdz ar iestāšanos ES ļoti daudzi lauku uzņēmēji izmantoja iespēju piesaistīt ES finansējumu un modernizēt 

ar piena slaukšanu nepieciešamo aprīkojumu un iekārtas, labiekārtoja piena mājas atbilstoši standartiem, tāpēc tagad var veiksmīgi konkurēt 

piena tirgū ar kvalitatīvu produkciju.  Pēdējo gadu laikā novērota tendence, ka piena lokopības saimniecības pārstrukturizējas par gaļas 

lielopu saimniecībām. 

Piena lokopību saimniecību skaits ir dominējošais uzņēmējdarbības veids novadā, 866 reģistrētajās novada novietnēs atrodas 1959 slaucamās 

govis, pārsvarā ir vidējas 10-20 piena govju saimniecības, izteikti lielu ganāmpulku nav, 5 ganāmpulkos piena govju skaits ir no 40-50 

slaucamās govis. Ļoti veiksmīgi jau 20 gadus novada teritorijā darbojas PKS Linda, kas savāc no mazo ganāmpulku īpašniekiem pienu un 

nodod tālāk pārstrādātājam. Piens no zemnieku saimniecībām tiek nodots AS Preiļu siers, AS Rīgas piena kombināts, AS Cesvaines piens. 

Novada teritorijā ir izkopti ražīgu slaucamo govju ganāmpulki, ko var secināt no LDC pārraudzības datiem. 

Rugāju novadā nodarbojas ar graudaudzēšanu, audzē ziemas un vasaras kviešus, miežus, auzas, vasaras un ziemas rapsi. Graudus uzpērk 

pārsvarā KS Latraps, SIA Agrotrade, SIA Scandagra. Šiem uzpircējiem graudu pieņemšanas punkts atrodas Rēzeknes Dzirnavnieka teritorijā, kur 

arī izaudzētie graudi tiek piegādāti, atkarībā no graudu kvalitātes  pārtikai vai lopbarībai. Šajos punktos tiek piegādāts arī vasaras un ziemas 

rapsis. 

Rugāju novadā viena z/s sagatavo un realizē sēklas graudu materiālu. Šajā saimniecībā ir iegādāta tehnisko kultūru eļļas spiede un no pašu 

izaudzētā rapša spiež eļlu, ko izmanto pārtikai un kā blakusproduktu  iegūst rapša spraukumus, ko vietēji piena lopkopēju izmanto kā olbaltuma 

avotu slaucamo govju ēdināšanā. Šajā saimniecībā var visas sezonas garumā iegādāties miltus un graudus lopbarībai. 

Rugāju novadā trim zemnieku saimniecībām ir ierīkoti augļu dārzi.Vienai saimniecībai šis dārzs jau ir ražojošs, un izaudzētos ābolus, bumbierus 

pārdod apkārtējos tirgos,otro gadu saimniecība piedalās projektā Skolas auglis , kura ietvaros piedāvā vietējām izglītības iestādēm skolēniem 

ābolus. No nestandarta augļiem tiek spiesta sula pārdošanai. 
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Viena saimniecība apsaimnieko 1 ha lielu zemplēves seguma teritoriju, kur tiek audzēti siltumnīcas gurķi, kurus pārdod vietējā tirgū, gan 

piegādā uz vairumtirdzniecības bāzēm Rīgā. 

Vēl novadā darbojas vairākas zemnieku saimniecības, kurās var iegādāties vietējos dārzeņus. 

Apmēram 60 % novada saimniecību ir bioloģiskās saimniecības, kur saimnieki strādā ar bioloģiskām metodēm, sertificēti lauki un lopi no ka 

iegūst bioloģisko produkciju. 

Vēl novada teritorijā ir aitu ganāmpulki, biškopības saimniecības. 

Rugāju novadā no mājražotājiem iespējams iegādāties laukos ceptu maizi, gatavotu sieru, kūpinātas zivis, gaļu, briežu gaļas konservuus, medu, 

konditorejas izstrādājumus. 

Lielākais uzņēmējs un darba devējs Rugāju novadā  ir PKS Linda , kas darbu dod vidēji 25 cilvēkiem, nodarbojas ar piena savākšanu, 

pakalpojumu sniegšanu, mazumtirdzniecību.  

Uz attālākajām novada teritorijām izbrauc autoveikali.  

MEŽSAIMNIECĪBA      

Pēc Valsts meža dienesta reorganizācijas visi ar mežiem saistītie pakalpojumi Rugāju novada iedzīvotājiem pieejami Valsts meža dienesta 

Austrumlatgales virsmežniecībā  Balvos. Valsts mežu apsaimniekošanas funkcijas novada teritorijā īsteno AS „Latvijas valsts meži”. 

Šobrīd novada teritorijā, nelielos apjomos pārstrādājot kokmateriālu, darbojas četras kokzāģētavas. Pēc mežu iztrādes pārsvarā apļkoksne pa 

tiešo tiek piegādāta pircējam. 
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Rugāju novada teritorijas lielu platību aizņem meži, purvi, kuros vasarā bagātīgi ienākas ogu un sēņu ražas, un iedzīvotājiem ir lielisks 

relaksācijasun  atpūtas veids sēņojot, ogojot un atpūšoties vienlaikus. Jāatzīmē, ka ogu, sēņu vākšana ir arī viens no finanšui ienākuma avotiem 

iedzīvotājiem.   

  TŪRISMS 
Tūrisma attīstības valsts  aģentūra (TAVA) 2011.gadā radīja jaunu Latvijas tūrisma tēla pamatideju “Nesteidzīga atpūta 
Latvijā”. Ar jaunā Latvijas tūrisma tēla palīdzību Latvija tiek popularizēta kā vieta, kur tūristam atbraucot ir iespēja mainīt 
savas dzīves tempu un izbaudīt nesteidzīgu, niansētu atpūtu, kas ļauj iegūt jaunu pieredzi, rast harmoniju un atklāt 
patiesās vērtības. 
 
“Nesteidzīga atpūta Latvijā” mudina uzturēties ilgāk, baudīt lietas, kuru izprašanai nepieciešams laiks un miers. Nesteidzīgs 
tūrists ir videi draudzīgs un atbildīgs ceļotājs, kas ilgāk uzturas vienā vietā, iepazīst valsts kultūru un iedzīvotāju dzīves 
veidu, gūst autentisku pieredzi, izturas atbildīgi pret vidi un tās daudzveidību, atklāj citu ceļotāju neiepazītus objektus.  
  
Saskaņā ar Latvijas tūrisma tēla “Nesteidzīga atpūta Latvijā” koncepciju Rugāju novadā ir 7 tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kultūrvēstures un 
dabas objekti, atpūtas vietas, apskates saimniecības un ceļotāju līdzdarbošanās iespējas seno amatu darbnīcās lauku sētās, kuri piedāvā 
nesteidzīgu atpūtu ar izziņas elementiem.  Rugāju novadā uz katra soļa var vērot kā kopā savijies laikmetīgais un tradicionālais. Novada ļaudis 
gan tiecas pēc jaunāko sasniegumu ieviešanas savā dzīvē, gan cenšas saglabāt no paaudzes paaudzē mantotās sentēvu tradīcijas un prasmes. 
Rugāju novadā joprojām skan latgaliskā izloksne arī sadzīvē. Pēdējos gados tūristus aizvien vairāk piesaista lauku ikdienas dzīve – amatniecības 
darbnīcas un zemnieku saimniecības, kur tie var paši piedalīties darbos. Populārāki kļūst pasākumi laukos –gadatirgi, gadskārtu svinēšana, 
tradīciju un paražu atzīmēšana, kā arī tipiska lauku ikdiena, kas tiek atvērta tūristu interesei. 

 
TŪRISMA PAKALPOJUMI RUGĀJU NOVADĀ: 
 
Izjādes ar zirgiem un zirgu pajūgā zemnieku saimniecībā „Mežaines” piedāvā izbraucienus un izjādes ar zirgiem. Iespēja jāt gan pieredzējušiem 
jātniekiem, gan arī iesācējiem instruktora pavadībā. Izjādes apvidū. Pieņem arī pasūtījumus – vizināšana ar pajūgu kāzās un citos pasākumos. 
 
Senlietu privātkolekcija „Saipetnieki” ir seno darbarīku, sadzīves priekšmetu un tehnikas brīvdabas privātkolekcija,  sākta veidot 2002.gadā un 
pašlaik ekspozīcijā izvietoti vairāk nekā 5000 dažādu kultūrvēsturisku priekšmetu un daiļdārzs, kurš ietver neskaitāmas  krāšņu puķu 
kompozīcijas, strūklakas, austrumu meditāciju tiltiņu, dīķus, pergolu, lapenītes  u.c. plešas vairāk nekā 2ha platībā.   
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Zemnieku saimniecības “Ābeles”un “Kļavas”  – rudzu maizes cepšanas darbnīcas – saimnieces cep garšīgu rupjmaizi un baltmaizi pēc sentēvu 
receptēm tradicionālajā maizes krāsnī, piedāvā grupām un ģimenēm izcept kopīgi savu maizes kukulīti.    
 
Brīvdienu māja „Rūķīši” – nesteidzīgai atpūtai piedāvā 
komfortablas naktsmītnes divās guļbaļķu mājās, pirts 
priekus, kūpinātas zivis, ēdināšanas pakalpojumi visiem 
dzīves gadījumiem līdz 100 personām. Svinībām līdz 25 
personām piedāvā brīvdienu māju ar atpūtas zāli, klasisko 
saunu un nelielu baseinu, virtuvi un trim guļamistabām 
(kopā 8 gultasvietas).Romantiskām brīvdienām vai atpūtai 
ar ģimeni ir otra  neliela guļbaļķu brīvdienu māja ar 
kamīnu, virtuvi un divām guļamistabām(6 gultasvietas).   
 

 
                                               Attēls 17: BRĪVDIENU MĀJA RŪĶĪŠI 

Atpūtas komplekss pie Boževas ezera 
Brīvdienu māja ezera krastā meža ielokā. 3 divvietīgas 
guļamistabas, kamīnzāle 25 cilvēkiem, pirts,baseins, 
burbuļvanna, dušas un WC.  Viesu rīcībā virtuve, telšu un 
ugunskura vietas, lapene ezera krastā,  laiva, Bērnu rotaļu 
pilsētiņa, batuts, volejbola laukums.  
Pie Boževas ezera atrodas publiskā pludmale, kas ir 
populāra peldvieta gan Rugāju, gan Balvu  novada 
iedzīvotāju vidū. Tajā tiek piedāvāta laivu noma, volejbola, 
strītbola laukumi, telšu vietas. 
 
 
 
 

 
              

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Attēls 18:ATPŪTAS KOMPLEKSS PIE BOŽEVAS EZERA 
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Staltbriežu dārzs un brīvdienu namiņš Pededzes dabas 
liegumā, zivju dīķi komercmakšķerēšanai- Iespēja 
izbaudīt dabas skaistumu Pededzes krastos, 14 skatu torņi, 
apčubināt meža dzīvniekus, kuri droši nāk pie rokas, 
pabarot staltbriežus, 3,6 ha lielajā dīķi noķert kādu 
mežonīgu karpu un vēlāk uzgrilēt to; izkarsēties pirtiņā un 
veikt atspirdzinošu peldi, uzdziedāt karaoke un pēc 
noguruma iekrist mīkstā gultā; doties komercmedībās, kur 
iegūt trofeju, lai piedzīvojums Mežsētās paliek vēl ilgā 
atmiņā. 
Nakšņošanas iespējas guļbaļķu namiņā, 2 guļamistabas ar 
6 gultasvietām un 8 papildvietām, atpūtas istaba, sauna , 
duša, WC, piknika iespējas, telšu vietas. Bērnu rotaļu 
laukums. Vairākas lielās šūpoles. Papildus piedāvā 
komercmakšķerēšanu ( ar makšķeri) turpat zivju dīķos- 
karpas, līdakas, līņi, stores. 

 

  
Attēls 19: STALTBRIEŽU DĀRZS UN BRĪVDIENU MĀJA  

DABAS OBJEKTI: 
Medņu dižakmens  
Noteikts kā ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis un 
apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.175 
„Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem 
dabas pieminekļiem”. Aizsardzības prasības nosaka ministru kabineta 
2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
Garums 5,8m, platums 5,3 m augstums 1,4 m, apkārtmērs 19,0 m, lielākā 
daļa zemē. Apskatāms ceļa posmā Rugāji-Balvi kreisajā pusē, 5 km no 
Rugājiem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attēls 20: MEDŅU DIŽAKMENS 



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

47 
 

KULTŪRVĒSTURES OBJEKTI: 
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca. vietējas nozīmes kultūras un arhitektūras piemineklis. Baznīcas pamatus ielika 1913.gada 21.jūnijā 
un jau 1916.gada 5.jūnijā tā tika iesvētīta. Rugāju pareizticīgo baznīca ir 25,6 m gara, 8,53 m plata un 5,35 m augsta. Pie baznīcas atrodas 
kapsēta. Pleskavas zemes bankas vadītājs rosināja būvēt divas jaunas baznīcas Vīksnā un Rugājos, kam naudu atvēlēja sinode un pats cars 
Nikolajs II. Rugāju baznīcai atvēlēja 36,81 hektārus un skolai - 3 hektārus zemes.  
Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīca, saukta arī Kapūnes baznīca ir Romas katoļu Rīgas Metropolijas Rēzeknes-Aglonas 
diecēzes draudzes baznīca.

 
 Tā atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagasta Kapūnē.Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (Nr. 2854). 

 
PASĀKUMI: 
Aktīva kultūras,  sporta un autosporta pasākumu dzīve vasaras sezonā  novadā piesaista ceļotājus no citiem Latgales un Latvijas novadiem. 
Novada lielākie pasākumi - Rugāju novada svētki (katru gadu jūlija pēdējā nedēļas nogalē ar Sarkano braucamrīku parādi cauri Rugājiem un 
auto veiklības stafetēm, koncerts ar vietējo pašdarbības kolektīvu  uzstāšanos, novada čaklāko ļaužu godināšana. Svētku noslēgumā tradicionāli 
– zaļumballe).  
Sporta klubs „Rugāji” katru vasaru organizē bezceļa braukšanas un orientēšanās apvidū sacensības  automašīnām, motocikliem un 
kvadracikliem, pulcējot lielu dalībnieku un skatītāju skaitu (dalībnieki 70 – 100 ekipāžas no Latvijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, 
skatītāji ~ 1000).  
Rugāju novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji un tūrisma objekti iekļauti sekojošos maršrutos un izdevumos: 

1. Ceļvedis-karte pa austrumu pierobežu – Eiropas Savienības ārējo robežu „Ar pasi pa austrumu stigām” latviešu un angļu valodās, tiek 
gatavota karte arī vācu valodā; 

2. Brošūra „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukšaitijā un Vitebskas apgalā” izdota piecās valodās Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas 
pārrobežu programmas projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas - Vitebskas pārrobežu reģionos” ietvaros; 

3. Latvijas lauku tūrisma asociācijas bukletā „Atpūta laukos”. 
 
Rugāju novadā augsts attīstības potenciāls ir diviem tūrisma veidiem – izziņas tūrismam un sporta tūrismam.  Izziņas tūrisms  ir tūrisma veids, 
kura galvenais ceļojuma nolūks ir papildināt zināšanas un apmierināt zinātkāri, kā arī gūt emocionālu pārdzīvojumu, iepazīstoties ar savas vai 
citas valsts kultūru, vēsturi, ekonomiku un iedzīvotāju dzīvesveidu. Sporta tūrisms pasaules tūrisma izpratnē ir ceļojums, kas veikts ar mērķi 
piedalīties kādā sporta pasākumā vai skatīties sporta spēļu norisi. 
 
 Rugāju novadā attīstoties Rugāju sporta centram arvien palielinās  pieprasījums pēc treniņnometņu vietas lauku vidē vasaras sezonā no sporta 
klubiem Rīgā un citās pilsētās, Rugāju sporta centram šeit paveras plašs attīstības potenciāls uzņemt sportistu grupas. Šobrīd trūkst 
izmitināšanas un ēdinašānas iespēju līdz  40 cilvēku grupām un nepieciešams stadions kvalitatīviem treniņiem ārpus telpām. 
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Attēls 21: TŪRISMA OBJEKTI RUGĀJU NOVADĀ  
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ZIŅOJUMS PAR RUGĀJU NOVADA INVESTĪCIJU VIDI 

2012.gadā tika īstenots ESF projekts „Atbalsts Rugāju novada domes kapacitātes stiprināšanai", kura ietvaros risinājās konsultāciju cikls 

„Pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana sadarbībai ar uzņēmējiem un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai". Tika piesaistīts 

konsultāciju uzņēmums SIA „KOTA NU”, kas izstrādājis Ziņojumu par Rugāju novada investīciju vides izpētes rezultātiem.  

Izpēte parādīja, ka: 

1. Novada teritorijā ir daudz iedzīvotāju, kuri faktiski veic ļoti maza mēroga uzņēmējdarbību dažādās jomās, taču to nav reģistrējuši. 

2. Novada teritorijā ir daudz amatnieku, rokdarbu izgatavotāju un cilvēku ar citām prasmēm, kuri varētu uzsākt savu uzņēmējdarbību, 

taču to atturas darīt. 

3. Pastāv virkne iedomātu normatīvā regulējuma šķēršļu, kas attur cilvēkus no uzņēmējdarbības uzsākšanas. 

4. Patstāvīgi un pēc savas iniciatīvas iedzīvotāji uzņēmējdarbību uzsākt neizlemj, taču saņemot pamudinājumu un atbalstu, to labprāt 

dara. 

5. Novada pašvaldībā strādā divi lauku attīstības konsultanti, taču viņi tradicionāli darbojas vienīgi ar lauksaimniecības produkcijas 

audzētāju konsultēšanu un viņiem būtu nepieciešamas papildus zināšanas darbam ar uzņēmējdarbības uzsācējiem un 

nelauksaimniecības sektora uzņēmējiem.  

 

Viens no pašvaldības darbības virzieniem ir attīstīt uzņēmējdarbības vidi novadā, sekmējot  jaunu uzņēmumu un darba vietu rašanos. 
Investoriem tiek piedāvāts pašvaldības atbalsts, tās kompetences ietvaros, novada investīciju projektiem un to turpmākai attīstībai.    

Saskaņā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) informāciju, kas ir vadošā valsts iestāde strādājot ar investīciju projektiem, 
prioritārās nozares ārvalstu investīciju piesaistei Latvijā ir metālapstrāde un mašīnbūve, transports un loģistika, informācijas tehnoloģijas, 
dzīvības zinātnes, veselības aprūpe, kokrūpniecība, zaļās tehnoloģijas un pārtikas rūpniecība. Neraugoties uz to, LIAA atbalsta ārvalstu 
investīciju piesaistīšanu arī tādiem ražošanas projektiem, kas ir ārpus minētajām prioritārajām nozarēm. 

Rugāju novada domes uzdevumi un kompetences investoru piesaistē: 
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- veicināt pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīstamību,  
- rosināt daudzveidīgu investīciju projektu attīstību novada administratīvajā teritorijā; 
- sniegt atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā  
- sekmēt jauno investīciju projektu virzību; 
- piesaistīt novada cilvēkresursus jaunajiem projektiem,   
- savlaicīgi novērst radušās problēmas, tādējādi apliecinot novada patiesu ieinteresētību palīdzēt investoram un atvieglot projekta 

īstenošanu novada administratīvajā teritorijā. 
 

NOVADA INVESTĪCIJU VIDE 
Daudzi industriālās apbūves objekti – bijušās fermas ir sliktā stāvoklī ar ļoti sliktiem piebraucamajiem ceļiem. Šādā izskatā tie ir nepievilcīgi kā 
vieta, ko piedāvāt investoriem. 
Līdz ar ieguldījumiem industriāla rakstura investīciju objektos bieži vien ir nepieciešama arī dzīvojamā platība, kur investoram uzturēties. 
Dzīvojamās platības var būt arī privāti izīrējami nami vai dzīvokļi, taču tiem jābūt stāvoklī, lai tos uzreiz varētu lietot. Ir vairākas daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas, kas ir apdzīvotas tikai daļēji un neapdzīvotā daļa nav uzreiz izmantojama un bojā ēkas tehnisko stāvokli kopumā. 
Iespējamie risinājumi: sabrukšanas stāvoklī esošās industriālās būves īpašniekiem ir jānojauc līdz tukša būvlaukuma stadijai. Nojaukšanā iegūtos 
būvmateriālus var izmantot piebraucamo ceļu uzlabošanai. Objektu tuvējā apkaime ir jāsakopj – jāatbrīvo no krūmiem un jāpadara vizuāli 
pievilcīga. 
Gadījumos, ja objekta īpašnieks to nespēj veikt par saviem līdzekļiem, jārosina apsvērt iespēja īpašumu pārdot citam, kurš to spēj. Alternatīva 
iespēja ir piesaistīt vai veidot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un tirdzniecības uzņēmumu, kas atpirktu neapsaimniekotos īpašumus, 
savestu tos kārtībā un pārdotu investoriem. Sagatavot plānu potenciālo investīciju objektu īpašuma tiesību sakārtošanai, nosakot  atbildīgo 
darbinieku un sākt mērķtiecīgi īstenot plānu. Rosināt lielāko objektu īpašniekus apspriest iespējas apvienot savus īpašumus vai vismaz vienoties 
par kopīgu rīcību, lai kopīgi sāktu uzņēmējdarbību vai kopīgi piesaistītu investorus. 
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INVESTĪCIJU TERITORIJAS 
Rugāju pašvaldība potenciālajiem investoriem piedāvā investīciju teritorijas noteiktai darbības nozarei. Plašāka informācija par investīciju 
teritorijām pieejama pašvaldības mājas lapā www.rugaji.  
Atpūtas vieta autobraucējiem un kravu pārvadātājiem Kapūnes krustojums 
Nozare 
Transporta un ceļu infrastruktūra 

 

Īstenošanas vieta 
Rēzekne - Gulbene autoceļa 56. km 
Mērķis 
Autoceļu Gulbene –Rēzekne (P-36), Balvi –Kapūne (P47) -Rēzekne 
krustojumā  attīstīt Atpūtas laukumu - pakalpojumu kompleksu  
autobraucējiem – autostāvvieta kravu pārvadātājiem, degvielas 
uzpildes stacija, automazgātava, ēdināšanas un naktsmītņu 
komplekss, pārtikas veikals, auto rezerves daļu tirdzniecība, auto 
serviss. 
Zemes īpašnieks 
Rugāju novada dome  
(kadastra numuri 3864 001 0120 – platība 2,8 ha; 3864 001 0124- 
platība 1,7 ha) 

Potenciālie klienti un sadarbības partneri 
Uzņēmumi, kas vēlas izvērst savu uzņēmējdarbību – degvielas 
uzpildes stacijas, veikalu ķēdes, autoservisi, ēdināšanas uzņēmumi 
u.c. pakalpojumu sniedzēji transportlīdzekļu vadītājiem, ceļotājiem. 

Attēls 22: KAPŪNES KRUSTOJUMS NO PUTNA LIDOJUMA  

Kontaktpersona: 
Rugāju novada domes  
Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja 
Mārīte Orniņa 
Tālrunis: + 371 26355954 
E-pasts: marite.ornina@rugaji.lv 

 
 
 
 

http://www.rugaji/
mailto:marite.ornina@rugaji.lv
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Vispārējs apraksts 
Investīciju objekts atrodas stratēģiski izdevīgā asfaltētu reģionālas 
nozīmes autoceļu E36 un E47 krustojumā. Attālums līdz tuvākajām 
pilsētām - Rēzekne 56km, Gulbene 32 km, Balvi 24 km. Uz autoceļa 
ir ievērojama kravu pārvadājumu intensitāte neatkarīgi no sezonas 
ar pieaugošu tendenci. Diennaktī novadu šķērso vidēji 40 
starptautisko kravu pārvadājumu automašīnas + vietējie kravu 
pārvadātāji (kokvedēji, pašizgāzēji, preču piegādes furgoni, vieglās 
automašīnas). Latvijas teritorijā Latgales un arī Austrumvidzemes  
reģionā Atpūtas vietu - autostāvvietu kravu pārvadātājiem nav. ( 
Latvijā vienīgais maršruts , kur ir autostāvvieta ir Via Baltica pie 
Bauskas pilsētas). 
Kravu pārvadājumu plūsma:    

 No Igaunijas –Krievijas ( robežkontroles punkts  
Luhamaa/ Šumilkina ) uz Lietuvu, Poliju.  

 No Skandināvijas valstīm un Igaunijas  uz Latvijas - 
Krievijas robežu Terehovas robežkontroles punktu 
transportē negabarīta kravas (vienīgais robežas 
šķērsošanas punkts,  caur kuru Krievijā no Eiropas 
Savienības var ievest negabarīta kravas.   

Tūrisma plūsma  
 vasarās tūrisma treileri maršrutā Itālija, (Austrija, Vācija) 

– Sanktpēterburga,  Skandināvija. 
Ceļa posmā Rēzekne – Gulbene un Rēzekne – Balvi ēdināšanas 
vietu  80 km garumā nav, iebraukt kravu pārvadātājiem pilsētās un 
apstāties ir apgrūtinoši. 
2013.gadā paredzēts pabeigt autoceļa P-36 Rēzekne-Gulbene 
rekonstrukciju, uzklājot asfaltbetona segumu atlikušajam ceļa 
posmam Pededze-Gulbene.   

Priekšrocības 
- Apdzīvotu  vietu tuvums 
- Pieejams darbaspēks 
- Vieta divu maršrutu krustpunktā 
- Tuvāko 200 km rādiusā nav līdzīga piedāvājuma – 

autostāvvietas, kur šoferi var cilvēka cienīgos apstākļos pavadīt 
obligāto atpūtas lauku smagajām automašīnām 

- Tuvāko 100 km rādiusā netiek piedāvāti ēdināšanas 
pakalpojumi un autostāvvieta vienlaicīgi vairākām smagajām 
automašīnām 

- Iespēja palielināt teritoriju ar pieguļošajām privātajām zemēm 
- Teritorijas plānojumā dotajai un pieguļošajai teritorijai nav 

noteikti ierobežojumi īpašumu apvienošanai un zemes 
transformācijai 

- Iespējami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, ja 
projekta īstenošana radīs jaunas darba vietas novada 
iedzīvotājiem 
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN VESELĪBAS APRŪPE 
RUGĀJI 
SOCIĀLAIS DIENESTS 
sociālais darbs un paklapojumu nodrošināšana atbilstoši personu 
vajadzībām  
ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE 
primārās veselības aprūpes pakalpojumi 
APTIEKA SIA”JAUNAIS JUMIS”  
medikamentu iegāde 
SOCIĀLAIS APRŪPES CENTRS 
Ilgstoša socialā aprūpe 
ZOBĀRSTNIECĪBAS KABINETS 
zobārstniecības pakalpojumi 
LRAC „RASAS PĒRLES” 
vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija 
BĀRIŅTIESA 
bērnu interešu aizstāvība 
 
BENISLAVA 
SOCIĀLAIS DARBINIEKS 
sociālais darbs un paklapojumu nodrošināšana atbilstoši personu 
vajadzībām  
LAZDUKALNA FELDŠERU PUNKTS 
primārās veselības aprūpes pakalpojumi  
NVO „NEATKARĪBA- BALT”  
narkotiku un alkohola atkarīgo rehabilitācija 
SKUJETNIEKI 
SKUJETNIEKU FELDŠERU PUNKTS 
primārās veselības aprūpes pakalpojumi  

 
 

Attēls 243 SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN VESELĪBAS APRŪPE 



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

54 
 

Rugāju novadā primāro veselības aprūpi: nodrošina 2 feldšerpunkti-Benislavā un Skujetniekos. Rugājos ir ģimenes ārsta prakse un ārsta 

prakse zobārstniecībā. Novada iedzīvotājus ar medikamentiem nodrošina 1 aptieka – Rugājos. Rugājos atrodas sociālās aprūpes centrs, kas ir 

ļoti noslogots. Tuvākā slimnīca atrodas Balvos. Benislavā darbojas NVO „Neatkarība-balt”, kas veic narkotiku un alkohola atkarīgo 

rehabilitāciju. Kopš 2009.gada Rugāju novadā darbojas LRAC „Rasas pērles”, kas  veic vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju.  

 

Rugāju novadā sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem Sociālais dienests. Sociālajā dienestā 

strādā trīs darbinieki, dienesta vadītāja, sociālais darbinieks un sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm. Sociālā dienesta pakalpojumi 

saņemami Rugājos un Benislavā. Reizi nedēļā sociālie darbinieki veic izbraukums.   

 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 

Izlietotie līdzekļi, Ls 36345 69225 88756 66059 

GMI 9353(55 pers) 38999(196 pers) 53862(231 pers) 20635(71 pers) 

 Dzīvokļa pabalsts 1220(61 pers) 1920(96 pers) 1765(70 pers) 1000(40 pers) 

Veselības aprūpei 3095 2812 2630 4765 

Trūcīgās personas 556 599 527 405 

Tabula 23: SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA RUGĀJU NOVADĀ 2009.-2012.G. 

Kopējā reģiona iedzīvotāju vecumstruktūrā nākotnē pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars kļūs vēl lielāks. Savu aktualitāti saglabās tādas 

sociālās problēmas kā bezdarbs, alkoholisms, nelabvēlīgās ģimenes, u.c. Nemazināsies iedzīvotāju skaits, kuriem nepieciešams savlaicīgs un 

kvalitatīvs sociālais atbalsts integrācijai sabiedriskajos un ekonomiskajos procesos. Nabadzības apstākļos sociālā atbalsta nodrošināšana un 

sociālo pakalpojumu pieejamība lauku teritorijā nozīmē ne tikai atbalsta sniegšanu klientiem, bet pat eksistenciālu jautājumu risināšanu un 

cilvēku cienīgu dzīves apstākļu saglabāšanu. Dominē sociālā palīdzība (naudas un materiālie pabalsti), tā ir cīņa ar sekām. Lielākā vērība 

jāvērš sociālo problēmu risināšanā, sociālo pakalpojumu sniegšanai. Depopulācijas teritoriālās dimensijas risinājumi būs jāmeklē t.s. 

„inteliģentā saraušanās” virzienā, veicinot iedzīvotāju koncentrēšanos pakalpojumu centros atbilstoši demogrāfiskās, ekonomiskām un 

sociālām projekcijām, aktivizējot pilsētu un lauku sadarbības formas, attīstot e-pakalpojumus un radot kvalitatīvus dzīves apstākļus jaunu, 

ekonomiski neatkarīgu iedzīvotāju grupu piesaistīšanai dzīvei Latvijas lauku apvidos. [Latvija 2030, Latgales rīcības programma 2011-2017]  
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IZGLĪTĪBA, JAUNATNE, SPORTS 
RUGĀJI 
RUGĀJU NOVADA VIDUSSKOLA 
pirmsskolas izglītība 
pamatizglītība 
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītība 
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātiene) izglītība 
speciālā pamatizglītība izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 
speciālā pamatizglītība izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem 
interešu izglītība 

RUGĀJU SPORTA CENTRS 
proferionālās ievirzes sporta izglītība 
sporta pakalpojumi 

RUGĀJU JAUNIEŠU INICIATĪVU-INTEREŠU CENTRS 
darbs ar jaunatni 

BALVU MŪZIKAS SKOLAS RUGĀJU FILIĀLE 
proferionālās ievirzes kultūrizglītība 

BENISLAVA 
RUGĀJU NOVADA EGLAINES PAMATSKOLA 
pirmsskolas izglītība  
pamatizglītība 
speciālā pamatizglītība izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
interešu izglītība 

SKUJETNIEKI 
Jauniešu centrs „KOPĀ”  
darbs ar jaunatni 

 
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE 
pašvaldības kompetence izglītības, jaunatnes, sporta jautājumos 

 

 

 
 

Attēls 24: IZGLĪTĪBA, JAUNATNE, SPORTS 

 



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

56 
 

Pirmsskolas izglītība 

Rugāju novadā pirmsskolas izglītības programmu un sagatavošanu 
mācībām vispārizglītojošajās izglītības iestādēs īsteno Rugāju novada 
vidusskola un Rugāju novada Eglaines pamatskola, kurās ir 
pirmsskolas vecuma bērnu grupas.  

Rugāju novada Eglaines pamatskolas pirmsskolas vecuma bērnu 
grupas atrodas pamatskolas ēkā. Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Vārpiņa” darbība ar Rugāju novada domes 2019.gada 23.jūlija 
lēmumu tika izbeigta, pirmsskolas izglītības grupas pievienojot Rugāju 
novada vidusskolai.  

Rugāju novada vidusskolā pirmsskolas izglītība tiek īstenota 3 grupās, 
kuras 2012./2013. mācību gadā apmeklē kopā 67 bērni. Bērnu grupas 
ir: bērnu no piecu gadu vecuma grupa „Knariņi” (34 audzēkņi), bērnu 
grupa 3-4 gadu vecumā „Mārītes” (20 audzēkņi) un bērnu grupa 1,5-3 
gadu vecumā „Bitītes” (12 audzēkņi). 

 

Tabula 24: AUDZĒKŅU SKAITS RUGĀJU NOVADA SKOLU PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS GRUPĀS 2006.-2012.GADA 1.SEPTEMBRĪ 

Gads Bērnu skaits pirmsskolas izglītības grupās Kopā 

Rugāju novada 
vidusskola 

Rugāju novada 
Eglaines pamatskola 

2006  22  

2007  22  

2008  23  

2009 66 24 90 

2010 68 22 90 

2011 66 23 89 

2012 67 23 90 

Rugāju novada Eglaines pamatskolā pirmsskolas izglītība tiek īstenota 2 grupās, kuras 2012./2013. mācību gadā apmeklē kopā 23 bērni, no 
kuriem 12 – bērnu no piecu gadu vecuma grupu, 11 – 3-4 gadu vecuma grupu. Pēdējo sešos gados bērnu skaits pirmsskolas izglītības grupās 
būtiski nemainās (skat. Tabulu 24). 
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Pirmsskolas izglītības grupu darbības mērķis ir sagatavot bērnus 
pamatizglītības programmas apgūšanai, attīstot katra bērna garīgo, 
fizisko un sociālo aktivitāti, ietverot katra bērna individualitātes 
veidošanu, spēju un talantu pilnveidošanu un veselības 
nostiprināšanu. Grupās mācību un audzināšanas process tiek virzīts uz 
radošu darbību un bērnu pašattīstību. Ar bērniem strādā mūzikas 
skolotāja, skolotāja – logopēde, pirmsskolas skolotāju palīgi, arī 
medmāsa, sportu māca grupu pedagoģes.  

Abas vispārējās izglītības iestādes pirmsskolas izglītības progrmmas 
īstenošanu nodrošina visiem bērniem, līdz ar to nav reģistrēta rinda uz 
vietām pirmsskolas vecuma bērnu grupās. Tā netiek prognozēta arī 
tuvākajos gados, jo statistika apliecina, ka Rugāju novadā pēdējo triju 
gadu laikā  ir samazinājies vidējais bērnu vecumā līdz sešiem gadiem 
skaits (skat. Tabulu 25). 

 

Tabula 25: RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBĀ DEKLARĒTI 2006.-2012.G. DZIMUŠIE 
BĒRNI 

 

Dzimšanas 
gads 

Deklarēti bērni  Kopā 

Rugāju 
pagastā 

Lazdukalna 
pagastā 

2006. 13 9 22 

2007. 16 5 21 

2008. 21 7 28 

2009. 16 9 25 

2010. 12 5 17 

2011. 12 9 21 

2012. 14 11 25 

Kopā 104 55 159 

 

Pamatizglītība un vidējā izglītība 
Pamatizglītību un vidējo izglītību Rugāju novadā nodrošina Rugāju novada vidusskola un pamatizglītību – Rugāju novada Eglaines pamatskola. 
Rugāju novada dome 2010.gada 8.septembrī noslēdza sadarbības līgumu Nr.46/538 ar Balvu novada pašvaldību, lai, izmantojot 
organizatoriskās, intelektuālās un citas iespējas, sadarbotos: 

metodiskā darba organizēšanā un vadīšanā;  
  interešu izglītības jomā; 
  apvienoto centralizēto eksāmenu un citu valsts pārbaudes darbu organizēšanā Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā; 
  mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā;  
  pedagogu profesionālās meistarības pilnveides organizēšanā. 

Uzņemto saistību izpildi nodrošina Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar starpnovadu metodisko 
apvienību vadītājiem. 
 
Savukārt 2011.gada nogalē ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros darbību uzsācis Balvu 
iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, sadarbību ar kuru arī Rugāju novada pašvaldība ir apstiprinājusi. 
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Rugāju novada vidusskola 
Rugāju novada vidusskola veidojas par ļoti spēcīgu daudzfunkcionālu kopienu centru, radot jaunas zināšanu un prasmju apguves iespējas, 
tādējādi sekmējot inovatīvus risinājumus mūžizglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā, izmantojot vietējos resursus. Skola ir nozīmīgs 
virzītājspēks novada esošajai un perspektīvajai attīstībai, ieņemot svarīgu lomu novada vēsturē un attīstībā, kā arī tradīciju saglabāšanā, 
popularizēšanā.  
2012./2013. mācību gadā skola īsteno sešas izglītības programmas: 

 Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111, licences Nr.V-3969, izdota 
10.02.2011.); 

 Pamatizglītības programmu (kods 21011111, licences Nr.V-651, izdota 
20.11.2009.); 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 
(kods 21015611, licences Nr.V-5391, izdota 17.08.2012.); 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās veselības 
traucējumiem (kods 21015711, licences Nr.V-5392, izdota 17.08.2012.); 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods 
31011011, licences Nr.V-652, izdota 20.11.2009.); 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātiene) izglītības 
programmu (kods 31011013, licences Nr.V-2550, izdota 28.07.2010.). 

Rugāju novada vidusskolā ir plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, īpašs 
uzsvars kultūrizglītības programmām. 

Gads* Skolēnu skaits  Kopā 

1.-
9.klase 

10.-
12.klase 

Neklātiene 

2006. 184 51 0 235 

2007. 164 50 0 214 

2008. 148 45 0 193 

2009. 141 48 0 189 

2010. 138 47 8 193 

2011. 139 47 15 201 

2012. 127 47 13 187 
Tabula 26: SKOLĒNU SKAITS RUGĀJU NOVADA VIDUSSKOLĀ 

1.SEPTEMBRĪ 2006.-2012.G. 
 

2012./2013. mācību gadā Rugāju novada vidusskolas 1.-12. klasēs mācās 187 skolēni. Statistika liecina, ka skolēnu skaits 1.-9.klašu grupā 
samazinās. Salīdzinot ar 2006.gadu, tas ir samazinājies par 30 %. Savukārt skolēnu skaits vidusskolas klašu grupā (9.-12.klases) ir gandrīz 
nemainīgs, pat palielinās, kas gan notiek, vidusskolai uzņemot skolēnus neklātienes programmā (skat. Tabulu 26).  

2012./2013. mācību gadā Rugāju novada vidusskolā strādā 38 pedagogi (no kopējā skaita: pamatdarbā – 29 un blakusdarbā – 9 skolotāji). 
Augstākā pedagoģiskā izglītība ir visiem skolotājiem. Seši pedagogi ir akadēmiskie, 2 – profesionālie maģistri. Četriem pedagogiem ir ceturtā 
pedagoģiskās darbības kvalitātes pakāpe, iegūta 2011./2012. mācību gadā ESF programmas „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros 
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Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā 2011./2012. mācību gadā Rugāju 
novada vidusskola ir Latvijas skolu, kuras realizē vidējo izglītību, 
TOP50 skaitā, konkrēti – 33.vietā. Pēc reitingā vērtēto mācību 
priekšmetu centralizēto eksāmenu rezultātiem vidusskola ierindojas 
šādi: dabaszinībās – 3.vietā, latviešu valodā – 6., matemātikā – 11. un 
angļu valodā – 19.vietā. Nominācijā „Lauku vidusskola” Rugāju 
novada vidusskola ieguvusi 4.vietu, saņemot Draudzīgā aicinājuma 
fonda grāmatu un Diplomu, kā arī apbalvojumus dabaszinību 
skolotājiem par teicamiem sasniegumiem dabaszinību mācīšanā un 
skolas vadībai – par teicamu mācību darba organizāciju. 
 
Ir atbalsta personāls: pedagoģiskais – bibliotekārs, karjeras speciālists, 
psihologs, logopēds, kā arī medmāsa. Notiek regulāra sadarbība ar 
Rugāju novada sociālo dienestu, tā sociālo darbinieku, ar kultūras 
nodaļu.  

 

Absolventu izvietojums Gads 
 

Kopā 

2010. 2011. 2012. 

Mācās augstskolās 14 9 10 33 

Mācās vidējās 
profesionālās izglītības 
iestādēs 

3 2 2 7 

Nemācās 2 4 2 8 

Kopā 19 15 14 48 
Tabula 27: RUGĀJU NOVADA VIDUSSKOLAS ABSOLVENTU IZVIETOJUMS 2010.-

2012.G. 

 

Rugāju novada vidusskola ir uzsākusi skolas pārveidi par daudzfunkcionālu vietējās kopienas izglītības, kultūras, nodarbinātības un sociālā 
atbalsta centru, rosinot pašvaldību un vietējo sabiedrību izmantot skolu kā intelektuālu un fizisku resursu novada attīstības kontekstā, kas var 
nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu un veicināt uzņēmējdarbības attīstību. 2011.gadā skola izveidojusi 
Kompetenču centru, kurā ir telpa vecāku un citu novada iedzīvotāju grupu sanāksmēm un dažādiem pasākumiem, kā arī labiekārtota telpa 
psihologa darbam. Vecāki ir apmierināti ar iespēju bērniem kvalitatīvu obligāto pamatizglītību un vidējo izglītību iegūt pēc iespējas tuvāk dzīves 
vietai. 
Lielākā daļa (69 %) vidusskolu beigušo jauniešu mācās augstskolās, uz ko norāda skolas absolventu izvietojums (skat. Tabulu 27).  
Skolas telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas prasībām. Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 20 tehniskie darbinieki. 
 
Mācību process notiek trijās ēkās – vidusskolas, internāta un pirmsskolas izglītībai atvēlētājā ēkā, kurā atrodas arī klašu telpas. Internāta ēku 
nepieciešams rekonstruēt, tai izbūvējot trešo stāvu, kā arī paplašinot virtuves daļu. Katlu māja uzbūvējama atsevišķi. 
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Rugāju novada Eglaines pamatskola 

2012./2013. mācību gadā Rugāju novada Eglaines pamatskola (ar Rugāju novada domes 20.12.2012. 
sēdes, protokols Nr.19, 13.§, lēmumu mainīts Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādes “Eglaines 
pamatskola” nosaukums uz “Rugāju novada Eglaines pamatskola”), īsteno trīs izglītības programmas: 

•  Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111, licences Nr.V-3208, izdota 
20.12.2010.); 

•  Pamatizglītības programmu (kods 21011111, licences Nr.V-1719, izdota 12.03.2010.); 
•  Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods 21015811, licences Nr.V-1033, izdota 05.01.2010.). 
 
Rugāju novada Eglaines pamatskolā ir plašs interešu izglītības programmu piedāvājums. 
2012./2013. mācību gadā Rugāju novada Eglaines pamatskolas 1.-9. klasēs mācās 80 skolēni. 
Statistika liecina, ka skolēnu skaits, salīdzinot ar 2006.gadu, ir samazinājies par 9% (skat. Tabulu 28) 
Mazinoties dzimstībai un pieaugot migrācijai, arī nākamajos gados skolēnu skaits var nedaudz 
mazināties.  

Gads Skolēnu skaits 
 

2006. 89 

2007. 84 

2008. 76 

2009. 81 

2010. 80 

2011. 74 

2012. 80 
Tabula 28: SKOLĒNU SKAITS RUGĀJU 

NOVADA EGALINES PAMATSKOLA 
1.SEPTEMBRĪ 2006.-2012.G. 

 

 
2012./2013. mācību gadā Rugāju novada Eglaines pamatskolā strādā 17 pedagogi (pamatdarbā – 16 un blakusdarbā – viens skolotājs), tai skaitā 
divi vīrieši. Pieci skolotāji ir skolas absolventi. Visiem strādājošajiem pedagogiem ir augstākā izglītība, no tiem sešiem – maģistra grāds. Diviem 
pedagogiem ir divas, vienam – trīs otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības. 
 
Vienam pedagogiem ir ceturtā pedagoģiskās darbības kvalitātes pakāpe, iegūta 2011./2012. mācību gadā ESF programmas „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.  
 
Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina kompetenci tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās. Skolas pedagogi darbojas 
četrās metodiskajās grupās: Valodu un mākslas jomas, Klašu audzinātāju, Sākumskolas un Cilvēks, sabiedrība un tehnoloģiju pamati 
metodiskajā grupā. 
 
Skolā ir atbalsta personāls: pedagoģiskais – bibliotekārs, speciālās izglītības skolotājs, speciālā pedagoga palīgs, logopēds, kā arī asistents. 
Notiek regulāra sadarbība ar Rugāju novada sociālo dienestu, tā sociālo darbinieku un psihologu, ar kultūras nodaļu. 
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Skolotāja Iveta Useniece ir Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās 
balvas (Goda diploms un piemiņas balva) laureāte 2010.gadā 
nominācijā „Par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību vispārējā 
izglītībā”. 
 
Skola sadarbībā ar Rugāju novada vidusskolu iesaistījās Sorosa fonds – 
Latvija programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektā „Skola kā 
patvērums un daudzveidīgas izglītības centrs Rugāju novada 
iedzīvotājiem” – skolotāja Iveta Useniece vadīja apsveikumu 
gatavošanas darbnīcu. 
 
Lai veicinātu savu pedagoģisko attīstību, viena skolotāja ir apguvusi 
Comenius svešvalodu programmu.  

 

Absolventu  
izvietojums 

Gads Kopā 

2010. 2011. 2012. 

Mācās Rugāju novada 
vidusskolā 

2 4 1 7 

Mācās vidējās profesionālās 
izglītības iestādēs 

6 4 5 15 

Nemācās 0 1 1 2 

Kopā 8 9 7 24 
Tabula 29: RUGĀJU NOVADA EGLAINES PAMATSKOLAS ABSOLVENTU 

IZVIETOJUMS 2010.-2012.G. 
 

Skolotāji veido veiksmīgu sadarbību ar labdarības organizāciju Zviedrijā. 
  
Rugāju novada Eglaines pamatskola atrodas lauku sociāli ekonomiskajā vidē, kur veic ne tikai izglītības iestādes, bet arī kultūrizglītojoša centra 
funkcijas. Vecāki ir apmierināti ar iespēju bērniem obligāto pamatizglītību iegūt pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.    
 
Lielākā daļa (63%) pamatskolu beigušo jauniešu mācās vidējās profesionālās izglītības iestādēs, 29% – turpina izglītību Rugāju novada 
vidusskolā, uz ko norāda skolas absolventu izvietojums 2010.-2012.gados (skat. Tabulu 29)  
Skolas telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas prasībām. Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 14 tehniskie darbinieki. 
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Profesionālās ievirzes izglītība 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Rugāju sporta centrs” 
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Rugāju sporta centrs” ir Rugāju novada pašvaldības 2010.gada 31.martā dibināta izglītības 
iestāde.  
Sporta centra darbības mērķis ir 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 veidošanās procesā. 
Rugāju sporta centra darbības pamatvirzieni:  

  Bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana. 
  Interešu izglītības sporta programmu īstenošana. 
  Sporta aktivitāšu organizēšana novada iedzīvotājiem. 

Sporta centrs 2012./2013. mācību gadā  īsteno šādas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: 
•  Basketbols (kods 20V 813 00, licences Nr.P-2351, izdota 26.05.2010.); 
•  Vieglatlētika (kods 20V 813 00, licences Nr.P-2353, izdota 26.05.2010.). 

2012.gada 1.septembrī Rugāju sporta centrā reģistrēti 65 audzēkņi, no tiem 24 audzēkņi Vieglatlētikas programmā, 41 – Basketbola 
programmā. 
Šajā mācību gadā tiek īstenotas divas sporta interešu izglītības programmas: 

•  Volejbols; 
•  Svarbumbu celšana. 

2012./2013. mācību gadā Rugāju sporta centrā strādā 4 pedagogi – treneri, no kuriem 3 vīrieši (no kopējā skaita: pamatdarbā – 2 un 
blakusdarbā arī 2 treneri). Augstākā pedagoģiskā izglītība ir 3 treneriem (no kuriem vienam – profesionālais maģistrs), vienam cita izglītība. 
Atbalsta personāls ir medmāsa. Izglītības iestādes dokumentāciju kārto lietvede. 
Rugāju sporta centrs organizē dažādus sporta pasākumus – sacensības, citas sportiskas aktivitātes. 2012.gada 28.septembrī, atsaucoties 
Latvijas Olimpiskās komitejas aicinājumam, sporta centra vadībā pirmo reizi Rugāju novadā tika organizēti Olimpiskās dienas pasākumi. Tajos 
piedalījās vispārizglītojošo skolu – Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas – skolēni, arī pirmsskolas grupu bērni. 
Izglītības iestādes telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas prasībām. Izglītības iestādes uzturēšanu kārtībā nodrošina 3 tehniskie darbinieki. 
Pamatojoties uz Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas priekšlikumu (2012.gada 18.decembra 
sēdes protokols Nr.13) un Ministru kabineta noteikumu Nr.852 38.punkta 38.2.apakšpunktā, 40.punktā noteikto, Izglītības kvalitātes valsts 
dienests akreditēja izglītības iestādi profesionālās ievirzes izglītības programmās Basketbols (21.12.2012. Akreditācijas lapa Nr.AI 6082) un 
Vieglatlētika (21.12.2012. Akreditācijas lapa Nr.AI 6083) uz sešiem gadiem.  



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

63 
 

Profesionālās ievirzes mākslas un kultūrizglītības iestādes „Balvu Mūzikas skola” Rugāju filiāle 
 
Balvu Mūzikas skolas Rugāju filiāle atvērta 1999.gada 6.maijā. Sākotnēji filiālē darbojās trīs mūzikas skolas nodaļas: Akordeona, Klavieru un 
Pūšamo instrumentu. Līdz ar speciālistu pāriešanu uz citām dzīves un darbavietām no 2006.gada turpina darboties tikai Akordeona nodaļa. Šī  
nodaļa vienmēr ir nokomplektēta – tajā katru mācību gadu vidēji ir 17 audzēkņi. Mūzikas skolas audzēkņi ne tikai sekmīgi kārto pārcelšanas 
pārbaudījumus, bet arī piedalās novada un citu skolu organizētajos pasākumos, koncertos.  
Pašvaldības mērķis ir reorganizēt šo Profesionālās ievirzes kultūrizglītības iestādi, izveidojot Rugāju novada Mūzikas un mākslas skolu un 
vienlaicīgi atjaunojot Klavieru un Pūšamo instrumentu nodaļas.  
 

Jaunatnes politika 

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs 
Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs ir Rugāju novada pašvaldības iestāde, ar kuras palīdzību tiek veikts darbs ar jaunatni, ievērojot 
pašvaldības lēmumus, Jaunatnes likumu, citus LR likumdošanas aktus un normatīvus un kuras vadībā tiks īstenota Jaunatnes politikas attīstības 
stratēģija 2013. – 2019.gadiem. 
 
Jauniešu centrs darbojas kopš 2008.gada 27.augusta, kad tas tika atklāts svinīga pasākuma laikā. 
Centrs izveidots bijušā Rugāju tautas nama telpās, tās renovējot vietējās iniciatīvas grupas – biedrības „Mēs pasaulē” – projekta „ Jauniešu 
centra izveide” ietvaros laika periodā no 2008.gada 1.maija līdz 30.jūnijam. Finansiālais atbalsts tika saņemts no ELVGF, iesaistoties pasākuma 
„VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER+ VEIDA PASĀKUMS” aktivitātē „Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”. 
 
Centra darbības mērķi:  

 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. 
 
 
 
 



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

64 
 

Centra sniegtie pakalpojumi:  

 grāmatas, žurnāli, 

 internets, datori, 

 TV, DVD, 

 galda spēles, 

 novuss. 
 
Centra ēkā (atrodas novada centrā Rugāju ciemā ) iekārtotas 
telpas: 

 konsultāciju sniegšanai jauniešiem; 

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

 kas paredzētas 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;  

 jauniešu izmitināšanai (nakšņošanai) centra pasākumu 
vai projektu īstenošanas laikā. 
 

 
 

Tabula 30: RUGĀJU JAUNIEŠU INICIATĪVU-INTEREŠU CENTRA APMEKLĒTĪBA 

Gads Mēnesis 

Dalībnieku skaits 

2008 2009 2010 2011 

2008 Janvāris  425 500 512 

2009 Februāris  478 564 568 

2010 Marts  558 689 670 

2011 Aprīlis  589 736 785 

 Maijs  374 500 524 

 Jūnijs  259 378 389 

 Jūlijs  312 304 305 

 Augusts 108 285 342 374 

 Septembris 736 759 770 782 

 Oktobris 421 556 604 612 

 Novembris 399 511 540 545 

 Decembris 375 406 594 612 

kopā  2039 5512 6521 6678 

Atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam jaunieši ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas 2008.gadā bija 19,2% no kopējā Latvijas 
iedzīvotāju skaita.  

Veidojot jaunatnes politiku, ir nepieciešams ņemt vērā un analizēt jauniešu skaita izmaiņu prognozes, kā arī to skaita izmaiņu ietekmējošus 
faktorus. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datu krājumam „Demogrāfija 2007” pastāvīgo iedzīvotāju skaits Latvijā līdz 2018.gadam 
samazināsies par 5,6% un līdz 2030.gadam par 10,7%.  
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Būtisks faktors, kas ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas, ir pastāvīgo iedzīvotāju migrācija, saskaņā ar datu krājumu „Demogrāfija 2007” 
visaugstākais negatīvais migrācijas saldo ir tieši personām vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, tādējādi visaugstākais emigrējošo pastāvīgo 
iedzīvotāju skaits ir tieši jauniešiem. Ņemot vērā minēto var secināt, ka turpmākajos gados jauniešu skaits Latvijā pastāvīgi samazināsies. 

Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2011.gada 1.janvārī ir reģistrēti 478 jaunieši, kas ir 22,8% no kopējā iedzīvotāju skaita, un 
kas ir par 6,4% mazāk salīdzinājumā ar 2006.gadu. 

Neskatoties uz to, esošajiem jauniešiem Rugāju novadā ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, tostarp apmeklējot jauniešu centrus. 

Rugāju novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijā 2013. – 2019.gadiem, kas ir Rugāju novada attīstības programmas pielikums, ir definēta 
Jaunatnes politikas vīzija: Rugāju novads ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem, 
izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem sabiedrības locekļiem, kuri vēlas mācīties, strādāt, saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties 
sabiedriskajās aktivitātēs. 

Rugāju novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijā 2013. – 2019.gadiem noteikts, ka Jaunatnes politikas  īstenošanu novadā vadīs Rugāju 
Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs. 

Jauniešu centrs „Kopā”   

Jauniešu centrs „Kopā” ir Rugāju novada pašvaldības iestāde, Rugāju jauniešu iniciatīvu-interešu centra apakšstruktūra. Jauniešu centrs 
darbojas kopš 2008.gada 31.jūnija. Centrs izveidots vietējās iniciatīvas grupas – Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte” – projekta „ Jauniešu 
centra „Kopā” izveide” ietvaros laika periodā no 2008.gada 1.maija līdz 30.jūnijam. Finansiālais atbalsts tika saņemts no ELVGF, iesaistoties 
pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER+ VEIDA PASĀKUMS” aktivitātē „Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas”. Centrs 
atrodas Lazdukalna pagasta Skujetnieku ciemā, daudzdzīvokļu ēkas telpās. 

Lietderīgai laika pavadīšanai jauniešu centrā ir pietiekami daudzpusīgs nodrošinājums: 2 datori ar interneta pieslēgumu un printeri,  portatīvais 
dators, TV, DVD, fotoaparāts Canon, mūzikas centrs, galda spēļu komplekti (12 dažādas galda spēles, tajā skaitā novuss, teniss, spēle  
Monopols), kā arī 3 trenažieri, volejbola bumbas un tīkls. 
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Vasarā un brīvdienās vidēji dienā centru apmeklē 35-40 bērni, jaunieši un citi interesenti vecumā no 5 līdz 25 gadiem. Parasti darbdienās un 
atpūtas dienās centru izmanto vidēji 15 apmeklētāji. Vidējais apmeklētāju vecums 10-19 gadi. Jaunieši savu brīvo laiku izmanto dažādām 
nodarbēm pēc savām interesēm. Brīvā dabā pārsvarā ir bērni no  2 līdz 14 gadiem.  

Tradicionālie pasākumi, kurus organizē un kuros piedalās centra jaunieši, ir: galda spēļu konkursi, ģimeņu tradīciju svētki un labdarības akcijas, 
novada svētku sportiskās aktivitātes Skujetnieku ciemā, radošie vakari un radošās darbnīcas, volejbola svētki Skujetniekos „Volejbola vasara”, 
izstādes un konkursi bērniem, Ziemassvētku koncerts-pēcpusdiena, Jaunā gada sagaidīšana jauniešiem, Ziemassvētku pasākums kopā ar RJIIC 
jauniešiem un darbiniekiem. 

Jauniešu centra sadarbības partneri ir Skujetnieku bibliotēka, RJIIC, Rugāju dome, Balvu rajona partnerība, novadu jauniešu organizācijas, 
ģimeņu biedrība"Saulīte",z/s "Urgas", z/s "Kļavas", biedrība "Mēs paši" Lazdukalna pagastā, Saipetnieku muzejs, Rēzeknes Augstskola, Hipotēku 
un zemes bankas klientu grupa „Mēs paši” u.c. 

 

Sports 

Sports Rugāju pagastā 
Rugāju novads ir sporta tradīcijām bagāts. Tiek organizētas dažādas sacensības, sporta svētki, treniņnodarbības sporta aktīvistiem (skat. Tabula 
31).  
Rugāju sporta nams tika atklāts 2006.gada 24. februārī. Sporta nams pulcē gan lielus, gan mazus sportot gribētājus katru darbdienu no agra rīta 
līdz pat vēlam vakaram. Rugāju novada vidusskolas skolēniem šeit notiek sporta stundas, bet pēcpusdienās ir dažādas treniņnodarbības: 
jauniešiem ir iespēja trenēties vieglatlētikā, sievietēm – darboties Veselības grupā, kurā dāmas vingro, skrien, izmanto trenažierus vai spēlē 
tautas bumbu. Šajā sezonā ir iespēja darboties interešu izglītības pulciņos: meitenēm – basketbola un karsējmeiteņu pulciņos, kā arī notiek 
koriģējošās vingrošanas pulciņa nodarbības. Katru darba dienu līdz pat deviņiem vakarā trenējas jaunie basketbola censoņi, kuri aktīvi piedalās 
Swedbank jaunatnes basketbola līgas spēlēs, kā arī gados vecākie – Latvijas amatieru basketbola līgā.  
Reizi nedēļā notiek volejbola un basketbola treniņi pieaugušajiem. Protams, arī pieaugušie ir laipni gaidīti apmeklēt trenažieru zāles, uzspēlēt 
galda tenisu, novusu vai ko citu. Sporta nams tiek izīrēts dažādu nometņu, plašāka mēroga sacensību un čempionātu rīkošanai.   
Sporta nama grīdas segums un aprīkojums atbilst visiem starptautiski noteiktajiem standartiem. Tajā ir standarta volejbola un basketbola 
laukumi. Skatītājiem ir 150 sēdvietas tribīnēs un balkonā 200 stāvvietas. Sporta namā ir divas trenažieru zāles, ģērbtuves, WC/dušas.  
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Rugāju stadions pašlaik ir rekonstrukcijas stadijā. Par valsts investīciju projekta līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējumu pabeigta celtniecības 
pirmā kārta- stadiona drenāžas un notekūdeņu kolektora izbūve. Stadiona būvniecības otrajā kārtā izveidota stadiona pamatne. Tiek meklētas 
iespējas finansējuma piesaistei trešās kārtas īstenošanai, izveidojot skrejceļu sintētisko segumu, mākslīgā zālāja segumu futbola laukumam, 
skatītāju tribīnes, sportistu ģērbtuves un naktsmītnes. 
Pludmale pie Rugāju ūdenskrātuves ir iecienīta iedzīvotāju atpūtas vieta gada siltākajos mēnešos. Tajā ir labiekārtota peldvieta ar pārģērbšanās 
kabīnēm, WC un soliņiem. Pludmalē ir izveidoti četri smilšu volejbola laukumi, smilšu futbola laukums un bērnu rotaļu laukums. 

Sports Lazdukalna pagastā 
Lazdukalna hokeja laukums ir izveidots jau 1994.gadā par valsts 
(Izglītības un zinātnes ministrijas) projektā „Bērnu un jauniešu rotaļu 
laukumi” iegūtiem līdzekļiem. Lazdukalna pašvaldība piedalījās ar 
līdzfinansējumu šajā projektā. Pēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvas tika 
izveidotas tribīnes un ierīkots apgaismojums. Hokeja sezonas ilgums 
atkarīgs no laika apstākļiem, vidēji gadā tas ir 4 mēneši. Sezonas laikā 
treniņi notiek katru dienu, ja vien to laika apstākļi ļauj. Treniņus 
apmeklē mūsu novada iedzīvotāji, kā arī kaimiņu novadu hokejisti. 
Tiek organizēti dažādi turnīri un spēles. 

 

Mēnesis Sporta pasākums 

Aprīlis Lieldienu volejbola turnīrs 

Maijs Latvijas kausa izcīņa svarbumbu celšanā 

Jūnijs-augusts Rugāju novada pludmales volejbola 
čempionāts 

Jūlijs Austrumlatvijas šaušanas sacensības 

Strītbola turnīrs 

Augusts Rugāju novada Sporta svētki 

Novembris Skolotāja Ulda Feldmaņa piemiņas turnīrs 
basketbolā 

Decembris  Ziemassvētku volejbola kausa izcīņa 

Hokeja turnīrs „Lazdukalna ripa” 
Tabula 31: TRADICIONĀLIE SPORTA PASĀKUMI RUGĀJU NOVADĀ 

Mūžizglītība 
Mūžizglītības mērķi ir:  
nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, 
etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem, kā arī veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas nodrošina ilgspējīgas 
kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai, personības izaugsmei un sekmē uz augstām prasmēm balstītu konkurētspējīgas zināšanu 
ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību Latvijā.  
Kompetenču nodrošināšana notiek visu mūžu informālā (ikdienējās mācīšanās) veidā (piem., dzimtā valoda, prasme mācīties), kā arī tiek 
nodrošināta, personai iesaistoties sākotnējā formālajā izglītībā (pirmskola, pamatskola, vidusskola, augstskola) un neformālajā izglītībā 
(papildu mācībās programmās, ko piedāvā dažādas valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, piem. valodas kursi).  Formālā un 
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neformālā izglītība tiek nodrošināta personām visa mūža garumā. Sasniedzot attiecīgo vecumu (25 gadi), personai, kas piedalās izglītības 
procesā, izglītību sauc arī par pieaugušo izglītību.  
Tādējādi mūžizglītība ir princips, kuru ievērojot, nodrošina visu pakāpju un dimensiju personas izglītības procesu, nodrošinot pēc iespējas tuvāk 
dzīves vietai pieejamu formālu un neformālu izglītību, kā arī informāciju par tās pieejamību un iespējām to izmantot (karjeras izglītības / 
konsultācijas pakalpojums). 
Novada iedzīvotāju līdzīgam procentuālam daudzumam (robežās 26,41% - 28,94 %) ir gan profesionālā vidējā vai arodizglītība, gan vispārējā 
vidējā izglītība, gan pamatizglītība.  
Augstākā izglītība ir 11,35 % novada iedzīvotāju, pie kam sieviešu ar augstāko izglītību ir divreiz vairāk.  
Arī sieviešu ar izglītību, zemāku par pamatizglītību, ir divreiz vairāk (kopā 6,44 %). Tas gan saistāms ar sieviešu garāku mūžu robežās no 65 līdz 
90 gadiem. Neprot ne lasīt, ne rakstīt tikai trīs iedzīvotāji (veselības stāvokļa dēļ). 
Nozīmīgs vecuma posms ir 20-24 gadi, kurā novada iedzīvotājiem – 37 vīriešiem un 42 sievietēm – ir vispārējā vidējā izglītība, bet 17 vīriešiem 
un 10 sievietām – pamatizglītība. Šis ir iespējamais kapacitātes resurss, plānojot tālākizglītības (profesionālās / arodizglītības) iespējas. Ne 
mazāk svarīgi tālākizglītību plānot iedzīvotājiem ar lielāku vecumu, jo viņu skaits ar vispārējo vidējo un pamatizglītību ir pat lielāks. 
Tālākizglītības iespējas ir labas, jo nelielā attālumā no pašvaldības centra ir Rīgas Valsts tehnikuma filiāle (Balvos), Balvu Amatniecības 
vidusskola u.c. izglītības iestādes. Taču jāuzlabo sadarbība starp darba devēju, pašvaldību un izglītības institūcijām. 
Rugāju pagastā 2007.-2008. gada laikā tika īstenots ESF projekts „Sociālās iekļaušanās pasākumu programma Rugāju pagasta darbspējīgiem 
bezdarbniekiem” Grantu shēmā „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām”. Projekta ietvaros tika īstenota daudzpusīga 7-
secīga pakāpju motivācijas pasākumu programma 33 Rugāju pagasta darbspējīgiem bezdarbniekiem, ar individuālu pieeju ikvienam 
dalībniekam, tādejādi sekmējot viņu motivāciju iesaistīties un konkurēt vai atgriezties darba tirgū. 
Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Vietējās kopienas iniciatīvu un resursu centra „Skreine” Rugāju novadā” 2011.-2012.gadā, kuru 
īstenoja biedrība ”Mēs pasaulē” un Rugāju novada vidusskola, ietvaros neformālās izglītības programmā „Individuālās šūšanas tehnoloģiju 
pamati” (160 stundas) tika iesaistīti 16 novada iedzīvotāji. Savukārt Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Mūsdienīga skola Rugāju novadā 
izaugsmei un konkurētspējai”, kuru 2012.-2013.gadā īsteno Rugāju novada vidusskola, ietvatos 6 iedzīvotāji iesaistījušies gan neformālās 
izglītības programmā „Individuālās šūšanas tehnoloģiju pamati” (100 stundas), gan 16 iedzīvotāji – programmā „Fotografēšanas ekspreskurss” 
(16 stundas).  
Nākotnes perspektīvā palielināsies profesionālās izglītības pieprasījums, jo uzņēmējdarbībai Latvijā nepieciešams augsti kvalificēts darbaspēks. 
Rugāju novada 61 jaunietis 2012./2013.mācību gadā mācās 19 dažādās profesionālās izglītības iestādēs. Visvairāk novada jauniešu mācās 
Austrumlatvijas profesionālajā vidusskolā – 13, Rīgas Valsts tehnikumā – 10, Malnavas koledžā-profesionālajā vidusskolā – 5, Rankas 
profesionālajā vidusskolā – 4. Novada jauniešu spējas un intereses ir daudzveidīgas, jo viņi mācās arī Starptautiskā komerciāla profesionālās un 
vispārējās izglītības vidusskolā, Rīgas stila un mākslas profesionālajā vidusskolā, Rīgas Jūras Akadēmijas Jūrskolā u.c.   
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KULTŪRVIDE 
RUGĀJI 
RUGĀJU TAUTAS NAMS 
jauktais koris 
dāma vokālais ansamblis 
deju kolektīvi 
RUGĀJU BIBLIOTĒKA 
RUGĀJU NOVADA MUZEJS 
novadpētniecība 
KULTŪRAS NODAĻA 
pašvalības kompetence kultūras jomā 
 
BENISLAVA 
LAZDUKALNA BIBLIOTĒKA 
LAZDUKALNA SAIETU NAMS 
etnogrāfiskais ansamblis 
deju kolektīvi 
dramatiskais kolektīvs 
ansamblis 
SKUJETNIEKI 
SKUJETNIEKU BIBLIOTĒKA 
 
TIKAIŅI 
TIKAIŅU BIBLIOTĒKA 

 
 

 
Attēls 25: KULTŪRVIDE  
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Rugāju novada kultūras un atpūtas institūcijas ir stabilas, konkurētspējīgas un kvalitatīvas vietējās lauku kultūrvides veidošanas dalībnieces, 
kam sadarbībā ar citām institūcijām ir noteicoša loma Rugāju zīmola veidošanā un vietējo iedzīvotāju pašapziņas celšanā. 

Rugāju novada Rugāju pagastā darbojas Tautas nams ar vidēji pašdarbības sezonā 12 amatierkolektīviem (245 dalībnieki), no kuriem vairāki 
kolektīvi (3-4) vienmēr tiek izvirzīti uz Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem, piedalās koncertturnejās ne tikai valstī, bet arī ārzemēs. Vasaras 
sezonā pasākumi notiek parkā (ar estrādi). Novadā ir arī citas kultūras jomas iestādes: četras bibliotēkas, muzejs, Saieta nams Lazdukalnā.  

Rugāju novadā organizē tradicionālos kultūras pasākumus Ziemassvētkos, Lieldienās, Līgo dienā, kā arī pasākumus veltītus mātes dienai, 
ģimenes dienai, Latvijas neatkarības pasludināšanai (4.maijā), Lāčplēša dienai (11.novembris) un Latvijas proklamēšanai (18.novembrī). Novadā 
organizē bērnības un jaunības svētkus, deju svētkus, amatnieku tirgus dienas, festivālus u.c. 

Pasākumu apmeklētība svārstās no 30 – 60 apmeklētājiem mazākos pasākumos, līdz 200 – 500 apmeklētājiem lielākos pasākumos. 
Apmeklētākie pasākumi ir Rugāju novada svētki, kur interesentu skaits ir ap 2000 un vairāk. 

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. 

Novada muzejā pastāvīgā ekspozīcijā skatāmas senlietas, sadzīves priekšmeti, starp tiem arī maizes cepšanas piederumi, telefoni, zirglietas un 
skolas vēstures materiāli, materiāli par ievērojamiem cilvēkiem. Regulāri tiek papildināti muzeja krājumi ar materiāliem par norisēm Rugāju 
novadā, Sniedz konsultācijas, zinātnisku un metodisku palīdzību skolēniem un studentiem, izstrādājot zinātniskos darbus par Rugāju novadu, 
jebkuram interesentam. Piedalās projektu izstrādē un konkursos 

Pašvaldības bibliotēkas ir daļa no novada kultūras dzīves veidotājām un kļuvušas par neaizstājamiem informācijas centriem un sniedz 
nepieciešamos pakalpojumus novada iedzīvotājiem. Bibliotēkām ir arī nozīmīga loma iedzīvotāju mūžizglītības nodrosināšnanā. Novada 
teritorijā darbojas 4 bibliotēkas – Rugājos, Benislavā, Tikaiņos un Skujetniekos. Pagastu bibliotēkas sniedz bibliotēku lietotājiem kvalitatīvus 
bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus, veicina iedzīvotāju izglītības iespējas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Bibliotēkas ir 
nodrošinātas ar datoriem un interneta pieslēgumu, pieejamie publiskie interneta punkti. 
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Latvijas nākotne ir jāveido uz tādu vērtību pamata, kas neprasa fizisko resursu tālāku intensīvu izmantošanu. Pārorientēšanās no resursus 
tērējošas industrijas uz radošo industriju, kuras pamatresursus un konkurētspējas avots ir cilvēka radošums, iztēle, intuīcija. Radošums, 
zināšanas, atvērtība jaunajam un tiekšanās uz izcilību, jaunrade, tolerance, sadarbība un līdzdalība. Pāreja no izglītības sistēmas, kas vērsta 
galvenokārt uz loģisko domāšanu un intelektu, uz tādu, kas stimulē iztēli, intuīciju, emocijas, radošas idejas, attīsta kritisko domāšanu un spēj 
ģenerēt jaunas vīzijas un vērtības. Bibliotēkas veidojas par pašvaldību un vietējās sabiedrības kompetenču centriem, kas veic kultūras, 
mūžizglītības un informācijas centru funkcijas. Mūzikas un mākslas skolas. Iesaistoties amatieru mākslas aktivitātēs vai kultūrizglītības 
programmās, ikviens indivīds var īstenot un attīstīt savus talantus. Radošs indivīds un sabiedrība, radoša vide. Paralēli materiālā kultūras 
mantojuma – pieminekļu, arhitektūras objektu – popularizēšanai ir jāveicina izpratne arī par nemateriālo kultūras mantojumu kā unikālu, līdz 
šim tūristiem maz pieejamu vērtību. Amatniecības un radošo industriju attīstība, it īpaši lauku teritorijās. Līdzās izglītības un kultūras 
institūcijām kultūras jomas aktīvākie spēki nākotnē būs nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi. Demogrāfisko, migrācijas un saimnieciskās 
dzīves izmaiņu rezultātā iedzīvotāju skaits, sevišķi lauku nomalēs, samazinās. Skola, minimālais pakalpojumu piedāvājums un pagasta kultūras 
centrs, kur tiek organizēti visi svētki, pasākumi u.t.t., jo kultūras mantojums būtu jācenšas saglabāt tieši laukos (it sevišķi etnogrāfiskie 
ansambļi, tradīcijas....).[Latvija 2030] 

Bibliotēkas veic izglītojošo funkciju, ir nozīmīgs atbalsts 
iedzīvotājiem, kuri mācās, studē, kuri vēlas lasīt 
periodiku, bet nevar atļauties to abonēt. Kā arī 
iedzīvotājiem ir pieejami publiskie interneta punkti. 
Bibliotēka nav tikai grāmatu krātuve un izsniedzēja, bet 
pilda socializēšanās funkcijas, pateicoties 
elektroniskajiem medijiem dod iespēju iedzīvotājiem, 
izmanot i-bankas, rakstīt projektu pieteikumus, 
sazināties ar saviem ārzemēs aizbraukušajiem 
radiniekiem, uztur kontaktus ar ārvalstu draugiem, 
iegādājās biļetes uz koncertiem un pasākumiem, sazinās 
ar pasniedzējiem, izstrādā diplomdarbus. Bibliotēkas 
veic arī kultūrvēsturiskā mantojuma apkopošanu par 
dzimto novadu, ievērojamiem cilvēkiem, kuri cēlušies no 
novada teritorijas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Attēls 26: RUGĀJU NOVADA BIBLIOTĒKU RADĪTĀJI  



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

72 
 

NOVADA PAŠVALDĪBA 
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumu 2009.gada 1.jūlijā darbu uzsāka Rugāju 
novads, kur tika apvienoti Rugāju un Lazdukalna pagasti. 
 
Novadā darbojas 13 pašvaldības ievēlēti deputāti. 
Izveidotas četras pastāvīgās komitejas: Saimniecisko 
jautājumu pastāvīgā komiteja, Izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu pastāvīgā komiteja, Veselības un 
sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja, Finanšu pastāvīgā 
komiteja, kā arī 6 komisijas- Vēlēšanu komisija, Izsoles 
komisija, Iepirkumu komisija, Privatizācijas komisija, 
Administratīvā komisija.  
 
Rugāju novada pakļautībā ir 27 iestādes un 
struktūrvienības. Adminitrācija sastāv no Vispārējās un 
juridiskās nodaļas, Finanšu nodaļas, Attīstības un 
plānošanas nodaļas, Saimnieciskās nodaļas.  (skat.  
Attēlu 28) 
Rugāji ir novada administratīvais centrs. Benislavā 
atrodas Lazdukalna pagasta pārvalde, kur pieejami 
nodokļu administratores, sociālā darbinieka un lauku 
attīstības speciālista pakalpojumi.  
 

 
Attēls 27:  IESTĀDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS 

Sabiedrības līdzdalība un iedzīvotāju informēšana notiek pašvaldības interneta mājas lapā www.rugaji.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Kurmenīte”, kurš tiek izdots 900 eksemplāru tirāžā vienu reizi mēnesī. Izdevumos ir ne tikai pašvaldības sniegtā oficiālā informācija, saistošie 

noteikumi, bet arī informācija par novada iedzīvotājiem, notikumiem, sasniegumiem.  

Pārskatāma un detalizēta informācija ir pieejama pašvaldības gada pārskatā, īpaši uzsverot pašvaldības īstenotos attīstības projektus.  
 

http://www.rugaji.lv/
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SAIKNE AR KAIMIŅU PAŠVALDĪBĀM 

Saskaņā ar Gulbenes, Balvu un Lubānas novada plānošnas dokumentiem, sekojošas valsts iestādes un institūcijas ir pieejamas kaimiņnovados.  

Balvi 
-  Valsts ieľēmumu dienests LNAD Balvu klientu apkalpošanas 

centrs; 
- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Balvu nodaļa; 
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Balvu nodaļa; 
- Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāle;  
- Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālā struktūrvienība;  
- Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknis;  
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu brigāde;  
- Balvu rajona tiesa; 
- Latgales apgabaltiesa, Balvu zemesgrāmatu nodaļa;  
- Valsts Zemes dienests, Latgales reģionālā nodaļa, Balvu birojs; 
- Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes Balvu 

filiāle;  
- Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Balvu rajona nodaļa;  
- SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Latgales 

lauku  
- konsultāciju biroja Balvu filiāle;  
- Valsts augu aizsardzības dienests, Vidusdaugavas reģionālā 

nodaļa Balvos; 
- Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” Latgales 

reģionālā klientu  
- apkalpošanas nodaļa;  
- AS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Balvu nodaļa;  
- - AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona Balvu 

nodaļa; 

 
 
 Attēls 28:  RUGĀJU NOVADA KAIMIŅU PAŠVALDĪBAS 
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Gulbene 
- Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS, Gulbenes nodaļa  
- Gulbenes starprajonu veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija 
- Latvijas Pasts, AS, Gulbenes nodaļa 
- Latvijas Valsts ceļi, AS, Vidzemes reģiona Gulbenes nodaļa 
- Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvalde 
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Gulbenes nodaļa  
- Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa 
- Finanšu policijas pārvaldes Gulbenes nodaļa, Muitas kontroles punkts 
- Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecība 
- Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Gulbenes policijas iecirknis 

un 
- Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rota 
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes 

Gulbenes daļa 
- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Gulbenes nodaļa  
- Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Gulbenes birojs  
- Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle, Meža konsultāciju 
- pakalpojumu centrs 
- Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Gulbenes novada daļa 
- Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvaldes kontroles daļas 

inspektors 
- Veselības inspekcija, Vidzemes kontroles nodaļa Gulbenē 
- Vidzemes apgabaltiesas Gulbenes Zemesgrāmatu nodaļa 
- Zemessardzes 25.kājnieku bataljons 
- Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
 

Lubāna 
- Valsts ugunsdzēsības un glāgšanas dienests 

- Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi 

- Latvijas valts meži un tūrisma centrs Ezernieki 
- Nodarbinātības valsts aģentūra 
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PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

Rugāju novada pašvaldības 
budžets ir domes 
apstiprināts ienākumu un 
izdevumu plāns 
saimnieciskajam gadam. 
Budžets tiek plānots, lai 
nodrošinātu pašvaldības 
funkciju izpildi un 
kvalitatīvu pakalpojumu 
pieejamību novada 
iedzīvotājiem, kā arī 
novirzītu finanšu līdzekļus 
dažādu projektu 
realizēšanai. 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 
un ziedojumiem.  
 

Ieņēmumu veids Izpilde 
2009.gadā, latos 

Izpilde 2010.gadā, 
latos 

Izpilde 
2011.gadā, latos 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 257 462 341 510 305 429 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 55 633 72 900 84 241 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 
būvēm  

230 563 533 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem - - 732 

Procentu ieņēmumi  157 58 18 

Valsts nodevas 1 378 1 457 1 408 

Pašvaldības nodevas  316 353 985 

Naudas sodi un sankcijas  1 953 1 692 2 013 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 804 821 209 

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas - 192 5 320 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem  

174 936 92 733 110 078 

Pašvaldības budžetu transferti 257 149 9 371 8 439 

Valsts budžeta transferti  900 932 1 157 330 1 057 392 

Kopā saimnieciskā gada ieņēmumi  1 652 950 1 678 980 1 576 797 

Aizdevuma saņemšana  128 894 302 412 185 004 

Izdevumu segšanai iesaistītie līdzekļu atlikumi 
uz gada sākumu  

11 559 242 603 379 346 

Pavisam izdevumu segšanai  1 793 403 2 223 995 2 141 147 

Tabula 32: PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU RĀDĪTĀJU SALĪDZINĀJUMS 2009.-2011.G. 
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Kā galvenais ienākumu 
avots pašvaldības 
budžetā ir valsts budžeta 
transferti, iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis.  
 
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 
prognozētos ieņēmumus.  
 

Tabula 33: PAMATBUDŽETA IZDEVUMU RĀDĪTĀJU SALĪDZINĀJUMS 2009.-2011.G. 
 

 

Izdevumu veids Izpilde 2009.gadā, 
latos 

Izpilde 
2010.gadā, 
latos 

Izpilde 2011.gadā, 
latos 

Vispārējie valdības dienesti 188 402 182 018 151 661 

Novada administrācija, Lazdukalna pagasta 
pārvalde, deputātu un komisiju atlīdzība 

178 892 169 688 128 971 

Vēlēšanu organizēšana 2 250 - - 

Kredītu % nomaksa 6 105 12 330 22 690 

Vispārēja rakstura transferti  1 155 - - 

Sabiedriskā kārtība un drošība (bāriņtiesa, 
policija, ugunsdrošība)  

25 434 25 284 15 164 

Ekonomiskā darbība  77 058 102 901 119 537 

Vides aizsardzība  38 847 20 282 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana  

53 951 219 322 559 173 

Veselība (Feldšeru punkti, zobārstniecība)  11 646 22 411 15 812 

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija (Tautas 
nams, kultūras pasākumi, bibliotēkas) 

189 711 158 042 250716 

Izglītība  841 242 894 659 614 271 

Sociālā aizsardzība  91 378 165 514 175 722 

Kopā izdevumi  1 478 822 1 808 998 1 922 338 

Aizdevumu atmaksa  71 978 31 650 126 067 
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Tabula 34: PAMATBUDŽETA IZDEVUMU RĀDĪTĀJI 

(SADALĪJUMĀ PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS) 

2009.-2011.G. 

Tabula 35: SPECIĀLĀ BUDŽETS RĀDĪTĀJU SALĪDZINĀJUMS 2009.-2011.G 

 

Rādītāji  Izpilde 2009.gadā, latos Izpilde 2010.gadā, latos Izpilde 2011.gadā, latos 

Ieņēmumi 85 344 57 429 68 575 

Autoceļu fonds  74 341 56 046 65 403 

Dabas resursu nodoklis 1 014 1 369 3 113 

Pārējie ieņēmumi 9 989  59 

Izdevumi  83 989 63 310 58 813 

Autoceļu fonds 83 590 53 616 54 510 

Dabas resursu nodoklis 399 774 1 928 

Līzinga atmaksa 17 836 8 920 2 375 

Atlikums gada sākumā 23 287 6 806 925 

Atlikums gada beigās   6 806  925 10687 

Klasifikācijas kods  Izdevumu veids Izpilde 2009.gadā, latos Izpilde 2010.gadā, latos Izpilde 2011.gadā, latos 

1000 Atlīdzība - 745 751 813791 

1100  Atalgojumi  597 514 582 837 657632 

1200 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 132 728 162 914 156159 

2000 Preces un pakalpojumi - 314 920 281930 

2100 Komandējumu izdevumi 2 095 371 403 

2200 Pakalpojumu apmaksa 78 624 149 343 118807 

2300 Materiāli, energoresursi un inventārs  95 986 159 622 159096 

2400 Periodikas un žurnālu iegāde 1 901 3 870 2543 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 725 1 714 1081 

3000 Subsīdijas un dotācijas - 11 123 2977 

4000 Maksājumi par kredītiem  6 105 11 609 21118 

5000 Izdevumi kapitālieguldījumiem 468 731 546 064 624929 

6000 Subsīdijas 56 722 136 339 160948 

7000 Pašvaldību budžeta transferti  37 691 25 983 16645 

8000 Dažādi izdevumi - 109  

9000 Transferti mērķdotācijām kapitālajiem izdevumiem - 17 100  

 Kopā pārskata gadā  1 478 822 1 808 998 1922338 
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PAŠVALDĪBAS ĪSTENOTIE PROJEKTI 

 

Nosaukums Kopējās 
izmaksas 

Attiecin. 
izmaksas 

No fonda Pašvaldības 
līdzfinans. 

Kur 
iesniegts 

Fonds 

KULTŪRA 

1.Saieta nama būvniecība Lazdukalna pagasta, Beņislavā, 
Skolas ielā 3. 

188659,63 140011,65 
 

124877,98 63781,65 
 

LAD ELFLA 

2.Skolas ēkas daļas rekonstrukcija Rugāju saietu nama 
izveidošanai. 

112048,87  92614,03  69460,52  42597,08      LAD ELFLA 

3.Lustīgs šur, lustīgs tur.(2.kārta) 
Projekta Nr.10-07-LL04-L413203-000007 

3536,95 
 

2919,95 
 

2189,96 
 

1346,99 LAD ELFLA 
(LEADER) 

4.Pirmsskolas vecuma bērnu lasītavas modernizēšana – 
viens no lasīšanas veicināšanas elementiem.(2.kārta) 
Projekta Nr.10-07-LL04-L413202-000012 

1220,00 
 

1000,00 
 

750,00 
 

470,00 LAD ELFLA 
(LEADER) 

5.Inventāra iegāde pasākumu organizēšanai Rugāju 
bibliotēkā.(3.kārta) 
Projekta Nr.11-07-LL04-L413202-000002 

732,00 
 

600,00 
 

540,00 
 

192,00 LAD ELFLA 
(LEADER) 

6.Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana 
ciema bibliotēkā.(3.kārta) 
Projekta nr.11-07-LL04-L413202-000003 

1525,00 
 

1250,00 
 

1125,00 
 

400,00 LAD ELFLA 
(LEADER) 

7.Aprīkojuma iegāde Rugāju tautas namam.(3.kārta) 
Projekta nr.11-07-LL04-L413203-000013 

8885,60 
 

7283,28 
 

6554,95 
 

2330,65 LAD ELFLA 
(LEADER) 

8.Aprīkojuma iegāde Rugāju novada Lazdukalna pagasta 
saietu namam.(4.kārta) 
Projekta Nr.11-07-LL04-L413201-000012 

1220,00 
 

1000,00 
 

900,00 
 

320,00 LAD ELFLA 
(LEADER) 

9.Inventāra iegāde Lazdukalna bibliotēkas pagasta 
iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu attīstībai un               
pilnveidošanai.(4.kārta) 
Projekta nr.11-07-LL04-L413201-000013 

610,00 
 

500,00 
 

450,00 
 

160,00 LAD ELFLA 
(LEADER) 
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SPORTS 

1.Rugāju stadiona izbūves otrā kārta: Pamatnes izveidošana 
zem mākslīgā futbola laukuma seguma 

154494,33  47385,97  42647,37   111846,96 LAD ELFLA 

2.Inovāciju un moderno tehnoloģiju ieviešana Rugāju sporta 
centrā.(2.kārta) 
Projekta Nr.10-07-LL04-L413202-000003 

5690,30 
 

4702,72 
 

3527,03 
 

2163,27 LAD ELFLA 
(LEADER) 

IZGLĪTĪBA 

1.Lazdukalna pagasta Eglaines pamatskolas informatizācija. 11332,33  11332,33  11332,33  11332,33  
 

VIAA ERAF 

2.Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Rugāju vidusskolā. 

98392,00 
 

92488,00 
 

92488,00 5904,00 
 

VIAA ERAF 

3.Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centra nepārtrauktas 
darbības nodrošināšana. 

2100,00  
 

2100,00 
 

1050,00 
 

1050,00 
 

IZM Jaunatnes 
politikas 

valsts 
programma 
2009.gadam 

4.Karjeras un kompetenču centra „ Kāpnes” izveide Rugāju 
novada jauniešiem.(3.kārta) 
Projekta nr.11-07-LL04-L413201-000003 

6702,10 
 

5493,53 
 

4944,18 
 

1757,92 LAD ELFLA 
(LEADER) 

5.Atbalsts Jauniešu iniciatīvu – interešu centra darbības 
nodrošināšanai Rugāju novadā. 

1549,40 
 

1549,00 
 

1549,00 
 

- IZM Jaunatnes 
politikas 

valsts 
programma 
2011.gadam 

 6.Skola, kā patvērums un daudzveidīgas izglītības centrs 
Rugāju novada iedzīvotājiem. 

19327,00  
 

19327,00  
 

17570,00  
 

1757,00  
 

Sorosa 
fonds - 
Latvija 

Pārmaiņu 
iespēja 
skolām 

(2009.g.) 

7.Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 
pārvadāšanu un ar to saistīto atbalsta pasākumus. (Skolēnu 

171002,81 
 

171002,81 
 

153902,53 
 

17100,28 
 

VRAA Latvijas – 
Šveices 
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autobusi 2.gab.) sadarbības 
programma 

ŪDENSSAIMNIECĪBA 

1.Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada 

Rugāju ciemā. 

457563,06  343549,00  292016,65  51532,35      VARAM ERAF 

2.Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada 

Benislavas ciemā. 

342015,45  274600,72  233410,61  41190,11      VARAM ERAF 

3.Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada 

Skujetnieku ciemā. 

359156,56  254758,00  216544,30  38213,70      VARAM ERAF 

SOCIĀLAIS DIENESTS 

1.Rugāju novada sociālās dzīvojamās mājas Liepu ielā 4 
renovācija.  

99105,96  99105,96  74329,47  24776,49      LIAA ERAF 

PAŠVALDĪBA 

1.Administratīvās kapacitātes paaugstināšana Rugāju 
novada domē  

18500,00  18500,00  18500,00  - VRAA ESF 

2.Atbalsts Rugāju novada domes kapacitātes stiprināšanai.  13933,30 
 

13933,30 
 

13933,30 
 

- SIF ESF 

Tabula 36: RUGĀJU NOVADA DOMES REALIZĒTIES PROJEKTI LAIKA POSMĀ 2009.-2012.G. 
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BIEDRĪBU ĪSTENOTIE PROJEKTI 

Nosaukums Kopējās 
izmaksas 

Attiecin. 
izmaksas 

No fonda Pašvald. 
Līdzfinans. 

Kur 
iesniegts 

Fonds 

BIEDRĪBA „ŪDENSROZE” 

1.Mūžu dzīvo, mūžu mācies.(2.kārta) 
Projekta Nr. 10-07-LL04-L413201-000005 

2998,40 
 

2923,30 
 

2630,97 
 

292,33 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

BIEDRĪBA „MĒS PASAULĒ”       

1.Veļas mazgātavas izveidošana Rugājos. 
(1.kārta) 
 Projekta Nr.09-07-LL04-L413101-000001 

11444,62 
 

11444,62 
 

10300,15 
 

1144,47 
 

LAD  ELFLA  
(LEADER) 

2.Es dziedu Latvijā. (4.kārta) 
Projekta Nr.11-07-LL04-L413203-000023 

900,00 
 

900,00 
 

900,00 
 

- 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

3. Vietējās kopienas iniciatīvu un resursu 
“Skreine” izveidošana Rugāju novadā.  

13258,40  
 

13258,40  
 

11932,56  
 

1326,19  
 

Sorosa 
fonds - 
Latvija 

konkursā Latgales 
reģiona attīstībai 
„ Audz Latvija”, 

BIEDRĪBA „MEDNIEKU, MAKŠĶERNIEKU KLUBS „MIERIŅI”” 

1.Rugāju šautuves teritorijas labiekārtošana. 
(3.kārta) 
Projekta nr.11-07-LL04-L413202-000016 

3000,00 
 

2459,00 
 

2213,10 
 

245,90 
 

LAD ELFLA (LEADER) 

BIEDRĪBA „SPORTA KLUBS RUGĀJI” 

1.Bērniem un jauniešiem piemērotas 
mototrases izveide un aprīkojuma iegāde Rugāju 
novadā (saīsinātais nosaukums – Nākamā 
paaudze motosportā).(1.kārta) 
Projekta Nr.09-07-LL04-L413202-000005 

14000,00 
 

14000,00 
 

12600,0
0 
 

1400,00 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

2.Publiskās ārtelpas sakārtošana ar laukumiem 
aktīvai atpūtai, bērnu rotaļām un vides 
objektiem Rugāju novadā. (3.kārta) 

7995,48 
 

7995,48 
 

7195,93 
 

799,55 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 
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Projekta Nr.11-07-LL04-L413202-000011 

LAZDUKALNA ĢIMEŅU BIEDRĪBA „SAULĪTE”  

1.Veselības un sociālo pakalpojumu centra 
“Skujetnieki” izveide. (1.kārta) 
Projekta Nr.09-07-LL04-L413101-000001 

13466,18       13466,18  12119,5
6   

1346,62 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

2. Sprīdis veselībai un dzīvotpriekam. (3.kārta) 
Projekta Nr.11-07-LL04-L413101-000005 

1814,58 
 

1814,58 
 

1633,12 
 

181,46 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

3. Nāc un darbojies.(3.kārta) 
Projekta Nr.11-07-LL04-L413201-000005 

2603,04 
 

2603,04 
 

2342,73 
 

260,31 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

4. Lieparu kapsētas labiekārtošana.(1.kārta) 
Projekta Nr.09-07-LL04-L413203-000007 

6292,00 
 

6292,00 
 

5662,80 
 

629,20 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

5. Mastarīgas kapsētas labiekārtošana. (1.kārta) 
Projekta Nr.09-07-LL04-L413203-000008 

6655,00 
 

6655,00 
 

5989,50 
 

665,50 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

6. Bērnu rotaļu laukuma “Bitītes” 
labiekārtošana. (4.kārta) 
Projekta Nr. 11-07-LL04-L413201-000017 

998,62 
 

998,62 
 

898,76 
 

99,86 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

BIEDRĪBA „RADOŠĀS SADARBĪBAS CENTRS „EGLAINĪTE”  

1.Rugāju novada Lazdukalna pagasta hokeja 
laukuma rekonstrukcija.(3.kārta) 
Projekta Nr.11-07-LL04-L413202-000010 

7931,34 
 

7931,34 
 

7138,21 
 

793,13 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

2.Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas 
centra „Lazdukalns” izveide.(2.kārta) 
Projekta Nr.10-07-LL04-L413203-000009 

13930,04 
 

13930,04 
 

12537,0
3 
 

1393,01 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

3.Prieka virpulī.(2.kārta) 
Projekta Nr. 10-07-LL04-L413203-000008 

505,78 
 

505,78 
 

455,20 
 

50,58 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

BIEDRĪBA „JAUNATNE LAUKU ATTĪSTĪBAI”  

1.Labvēlīgu apstākļu un perspektīvu radīšana 
jaunatnes attīstībai laukos.(2.kārta) 
Projekta Nr. 10-07-LL04-L413202-000004  

2419,12 
 

2419,12 
 

2177,21 
 

241,91 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

BIEDRĪBA „VISION” 
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1.Dažādosim brīvā laika mirkļus 
Rugājos.(1.kārta) 
 Projekta Nr.09-07-LL04-L413201-000003 

10000,00 
 

10000,00 
 

9000,00 
 

1000,00           LAD ELFLA 
(LEADER) 

SIA „MEŽSĒTAS 97” 

1.Relaksācijas un informācijas punkta izveide. 
(3.kārta) 
Projekta Nr. 11-07-LL04-L413102-000008 

9553,30 
 

6056,81 
 

3634,09 
 

- 
 

LAD ELFLA 
(LEADER) 

Tabula 37: RUGĀJU NOVADĀ REĢISTRĒTO BIEDRĪBU REALIZĒTIE PROJEKTI LAIKA POSMĀ 2009.-2012.G., KAM PIEŠĶIRTS PAŠVALDĪBAS 

LĪDZFINANSĒJUMS. 
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EIROREĢIONS „Pleskava, Livonija”  

Eiroreģions "Pleskava – Livonija" ir Latvijas Republikas, Krievijas 

Federācijas un Igaunijas Republikas pierobežas rajonu un apriņķu 

pašvaldību brīvprātīga savienība. 

Eiroreģions „Pleskava – Livonija" ir dibināts 1996.gada 7.jūnijā Pilvā. 

Dibinātāji bija pārstāvji no Pleskavas apgabala (Krievijas Federācija), 

Ziemeļlatvijas, Dienvidigaunijas rajoniem un apriņķiem. Sākotnēji 

organizācija darbojās kā Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un 

Krievijas Federācijas pierobežas reģionu sadarbības padome. 
Mērķi: 

 Pierobežas reģionu sadarbības organizācija kopēju 
programmu un projektu, kas vērsti uz pierobežas teritoriju 
ekonomisko, sociālo progresu un ekoloģijas jautājumu 
risināšanu, izstrādē un realizācijā; 

 Eiroreģiona dalībnieku savstarpējo interešu pārstāvniecība 
Latvijas Republikas, Krievijas Federācijas un Igaunijas 
Republikas valsts institūcijās kā arī starptautiskās un citās 
organizācijās; 

 Efektīva Eiroreģiona dalībnieku pierobežas stāvokļa iespēju 
izmantošana, lai attīstītu savas teritorijas.  

 

 
Attēls 29: EIROREĢIONA “PLESKAVA, LIVONIJA” DALĪBPAŠVALDĪBAS 

Darbības virzieni: 

 Pierobežas sadarbības sfēru noteikšana un saskaņošana; 

 Dokumentu sagatavošana,lai iegūtu finansējumu no kopējām programmām un projektiem no starptautiskām finanšu organizācijām 

un fondiem, tai skaitā no Eiropas Savienības fondiem INTERREG un TACIS; 

 Kopējo darbību koordinēšana risinot jautājumus, kas skar pierobežas reģionu kopējās intereses; 

 Eiroreģiona sanāksmju organizēšana, lai apkopotu tā dalībnieku darba pieredzi un izstrādātu kopējus lēmumus. 
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NĀKOTNES PILSĒTAS SPĒLES REZULTĀTI 

2011.gada 2.-3.novembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju 
pilsētvides jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju 
radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), 
kuru rīkoja LR VARAM Reģionālo forumu ietvaros sadarbībā ar Britu 
padomi, Rugāju novada pašvaldību un biedrību „Zināšanu un 
inovācijas sabiedrība”. Spēles dalībnieku uzdevums bija rosināt 
radošus priekšlikumus Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanai.  

 

 

 

Spēles gaitā radīto ideju kopsavilkums 

1. Zināšanu nebeidzamais aplis: Projekta mērķis ir apzināt amatniekus un sagatavot plašai publikai ceļvedi par Rugāju novadu. Izveidotais ceļvedis būs 
iespēja jebkura vecuma iedzīvotājam iemācīties jaunas prasmes, lai iegūtās zināšanas būtu iespēja nopelnīt iztiku. 

2. Daudzfunkcionāla kultūras centra izveide Rugājos: Projekta mērķis ir izveidot kā nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu kultūras centru, 
nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūrvidi, kas tādējādi palielinās novada pievilcību dzīves un darba apstākļiem, veicinās ekonomisko attīstību, 
kā arī nodrošinās daudzfunkcionālu infrastruktūru kultūras, izglītības, brīvā laika pavadīšanas, sabiedrisko pasākumu, uzņēmējdarbības un citu jomu 
pakalpojumu sniegšanai. 

3. Nerātno dainu festivāls: Nerātno dainu festivāls Rugājos iecerēts kā brīvdabas pasākums Rugāju parkā reizi gadā jūlijā 2-3 dienas. Pasākuma 
programmā pašdarbības kolektīvu priekšnesumi caur deju, dziesmu, mūziku, dzeju, teātri, mākslu, rotaļām ap un par nerātnām dainām un mīlestību. 
Dalībnieki - Rugāju un apkārtējo novadu pašdarbības kolektīvi, deju kopas, ansambļi, etnogrāfiskie ansambļi. Skatītāji un klausītāji – novada iedzīvotāji 
un viesi. 

4. 6 pēdas virs virszemes: Projekta ideja ir atjaunot Rugājos vilcienu un radīt vēl nebijušu, elpu aizraujošu piedzīvojumu tūri "6 pēdas zem virszemes!" Ar 
mūsu projekta palīdzību mēs vēlamies iesaistīt Rugāju novada iedzīvotājus, kā arī radīt lielāku interesi tūristu vidū, gan no citām Latvijas pilsētām, kā 
arī ārzemju tūristu vidū, izveidojot interesantu un vēl nebijušu projektu, kas sevī ietvertu ne tikai apskates objektu iespējas Rugājos, bet arī vairākus 
izklaides pasākumus. Ar šī projekta palīdzību tiktu veicinātas iedzīvotāju radošās izpausmes, Rugāju novads kļūtu par vienu no tūrisma 
apmeklētākajiem un iecienītākajiem galamērķiem. 

5. Siena viesnīca 19.gadsimta stilā: Siena viesnīcas piedāvājumā ietilps gulēšana sienā un uz cisu maisiem, pusdienu ēšana no māla traukiem ar koka 
karotēm, peldes mēnessgaismā, ogošana, sēņošana, kā arī iespēja apgūt senos amatus – galdnieks, podnieks, dravnieks, kalējs, meitenēm būs iespēja 
pilnveidot sevi rokdarbu jomā un kļūt par audējām, adītājām, šuvējām un tamborētājām. 

6. Kūlas dedzināšanas festivāls 
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SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

 Viegli sasniedzami attīstības centri 

 Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes ceļi  

 Pakalpojumu pieejamība tuvu dzīves vietai 

 Aktīvi iedzīvotāji 

 Izglītoti un radoši speciālisti 

 Dzīvošanai pievilcīga, nepiesārņota un sakopta vide 

 Dabas resursu apgūšana 

 Auglīga, lauksaimniecībai piemērota zeme 

 Derīgie izrakteņi: smilts – grants, smilts, kūdra sapropelis, māls 

 Ūdens resursi  

 Kanalizācijas un notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana 

 Nodrošināta atkritumu savākšana  

 Maz ražošanas atkritumu 

 Visās bibliotēkās ir izveidoti publiskie INTERNET pieslēguma 
punkti 

 Attīstītas zemnieku un piemājas  saimniecības(piena un gaļas 
lopkopība, graudaugu audzēšana) 

 Seno amata prasmju zinātāji (tradicionālā siera siešana, maizes 
cepšana u.c.) 

 Izglītības iestāžu pieejamība  

 Izglītības iestāžu sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām 

 Attīstīta kultūrvide un tradīcijas  

 Kultūras, sporta un autosporta pasākumu organizēšanas 
tradīcijas 

 Brīvdabas estrāde 

 Pieejami sociālie, rehabilitācijas un veselības pakalpojumi 

 Ir izveidoti priekšnoteikumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 

VĀJĀS PUSES 
 Liels attālums līdz galvaspilsētai  

 Sarežģīta robežas šķērsošanas procedūra ar NVS 

 Jauniešu aizplūšana  

 Iedzīvotāju mirstība pārsniedz dzimstību 

 Darbaspēka piedāvājuma kvalitatīva un kvantitatīva neatbilstība darba tirgum 

 Darba vietu trūkums  

 Zems atalgojums 

 Dzīvojamā fonda (t.sk. pašvaldības) trūkums un esošā dzīvojamā fonda 
nolietojums 

 Nepietiekams finansējums ceļu ikdienas uzturēšanai un seguma uzlabošanai  

 Neapsaimniekoti atsevišķi zemes gabali 

 Nav veikta derīgo izrakteņu resursu izpēte 

 Nekvalitatīvs un nepietiekošs interneta un mobilo sakaru nodrošinājums 

 Sabiedriskā transporta nodrošinājuma nepietiekamība novada teritorijā 

 Nepietiekoša satiksmes drošības infrastruktūra (trotuāri, stāvlaukumi u.c.)  un 
ielu apgaismojums 

 Nepietiekami attīstīta mazā un vidējā uzņēmējdarbība  

 Nepilnīgi izmantots tūrisma resursu ( kultūrvēsturiskā mantojuma, neskartās 
dabas, cilvēku) potenciāls 

 Nepietiekams uzņēmējdarbības mārketings 

 Netiek piedāvātas profesionālās izglītības programmas  

 Nav pabeigta stadiona rekonstrukcija  

 Nav nodrišināta iestāžu pieejamība personām ar īpašām vajadzībām 

 Pakalpojumu klāsta paplašināšanu ierobežo nepietiekams pieejamais 
finansējums  

 Funkciju deleģēšana pašvaldībai, nenodrošinot finansējumu 
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IESPĒJAS 
 Atrašanās ES Austrumu pierobežas zonā  

 Pieejami cilvēkresursi 

 Iedzīvotāju skaita pieaugums, attīstot mājokļu politiku novadā  

 Liels jauniešu īpatsvars, kas apgūst profesionālo un augstāko izglītību 

 Jaunu profesionālās izglītības programmu atvēršana  

 Iedzīvotāju motivēšana iesaistīties kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības 
aktivitātēs 

 ES fondu līdzekļu piesaiste  

 Attīstīt dabas resursu efektīvu izmantošanu  

 Neapstrādātas privātās lauksaimniecības zemes 

 Alternatīvās enerģijas ražošanas attīstība  

 Tautsaimniecības nozaru attīstība 

 Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un seno amata prasmju popularizēšana 
tūristu piesaistei 

 Tūrisma uzņēmumu attīstības potenciāls - pievilcīgi dabas resursi, ainavu un bioloģiskā 
daudzveidība, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, neskarta un ekoloģiski tīra daba 

 Neapgūtas teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai  

 Investoru piesaiste uzņēmējdarbības attīstīšanai  

 Sadarbības ar citām pašvaldībām veicināšana kopēja tūrisma galamērķa izveidošanai un 
popularizēšanai 

 Ziemeļlatgales Biznesa inkubatora izmantošana  

 Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbības paplašināšana  

 Sadarbības veicināšana starp privāto, valsts un pašvaldību sektoru, nevalstiskajām 
organizācijām 

 Inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana 

 Brīvprātīgā darba veicināšana  

 Novada tēla pilnveidošana un pasākumu popularizēšana 

 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana  

DRAUDI 
 Iedzīvotāju skaita samazināšanās 

 Nodokļu politikas neprognozējamība 

 Finanšu nepietiekamība  

 Pašreizējā likumdošana apgrūtina iedzīvotāju 
saimniecisko darbību ĪADT 

 Elektroenerģijas cenu pieaugums 

 Applūstošas teritorijas  

 Meliorācijas sistēmu novecošanās 

 Zema iedzīvotāju aktivitāte uzņēmējdarbības 
uzsākšanā 

 Sociāli nelabvēlīgu faktoru ietekme 

 Kultūrvēsturiskā mantojuma nepārmantošana 
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VĪZIJA 

Rugāju novads ir uzņēmējdarbībai piemērota, sakopta un pievilcīga vide ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijām,  ar attīstītiem 

pakalpojuma centriem, sakārtotu infrastruktūru, kur dzīvo darbīgi, sabiedriski aktīvi iedzīvotāji.  

SPECIALIZĀCIJA 

Novada specializācija atspoguļo pašvaldības perspektīvās ekonomiskās attīstības iespējas un virzienus. 
 
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.  
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STRATĒĢISKAIS IETVARS 
Stratēģiskais mērķis (SM) ir koncentrēts 
politisku uzstādījumu kopums 
vēlamajām situācijas pārmaiņām 
noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz 
teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, 
un kas kalpo par pamatu prioritāšu 
noteikšanai un turpmāk veicamo 
darbību identificēšanai. 

Ilgtermiņa 
prioritātes (IP) 
ir svarīgākie 
nosacījumi, lai 
sekmētu 
stratēģisko 
mērķu 
sasniegšanu. 

Vidēja termiņa prioritātes (VTP) ir 
svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu 
ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanu. 
Tās tiek noteiktas, izvērtējot 
resursus un iespējas, un ņemot 
vērā ilgtermiņa prioritātes, 
pašreizējās situācijas un SVID 
analīzi. 

Rīcības virzieni (RV) ir konkrētu pasākumu 
kopums, kas izvirzīts noteikto vidēja 
termiņa prioritāšu sasniegšanai. Risināmie 
uzdevumi ir iniciatīvu un rīcību kopums, 
kas ir izvirzīts noteiktu virzienu 
sasniegšanai, nodrošinot savstarpēji un 
kompleksa atbalsta mehānisma izveidi. 
 

 
ATTĪSTĪBAS 
VĪZIJA 

RUGĀJU NOVADS IR UZŅĒMĒJDARBĪBAI PIEMĒROTA, SAKOPTA UN PIEVILCĪGA VIDE AR BAGĀTU KULTŪRVĒSTURISKO 
MANTOJUMU UN TRADĪCIJĀM, AR ATTĪSTĪTIEM PAKALPOJUMA CENTRIEM, SAKĀRTOTU INFRASTRUKTŪRU, KUR DZĪVO 
DARBĪGI, SABIEDRISKI AKTĪVI IEDZĪVOTĀJI.  

STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI (SM) 

SM1 ATTĪSTĪTA UZŅĒMĒJDARBĪBA UN 
INFRASTRUKTŪRA 

SM2 CILVĒKA DZĪVES LABKLĀJĪBA SM3 TĪRA VIDE  

ILGTERMIŅA 
PRIORITĀTE (IP) 

IP1 VEIKSMĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA UN 
SAKĀRTOTA INFRASTRUKTŪRA 

IP2 PIEEJAMI IZGLĪTĪBAS, SPORTA, 
KULTŪRAS, VESELĪBAS APRŪPES UN 
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

IP3 ATTĪSTĪTA VIDES KVALITĀTE 

VIDĒJA TERMIŅA 
PRIORITĀTE (VTP) 

VTP1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

VTP2 IZGLĪTĪBAS, SPORTA, KULTŪRAS, 
VESELĪBAS APRŪPES UN SOCIĀLO 
PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 

VTP3 DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA 
IZMANTOŠANA 

RĪCĪBAS VIRZIENI 
(RV) 

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA  RV1 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA, SPORTA UN 
JAUNATNES LIETAS 

RV1 VIDES KVALITĀTES SAGLABĀŠANA UN 
ATTĪSTĪBA 

 RV2 TŪRISMA ATTĪSTĪBA RV2 KVALITATĪVA VESELĪBAS APRŪPE UN 
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

RV2 DABAS RESURSU IZMANTOŠANA, 
SASKAŅOJOT DABAS VĒRTĪBU AIZSARDZĪBU 
AR TERITORIJAS EKONOMISKO ATTĪSTĪBU 

 RV3 TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBA  

RV3 KULTŪRAS ATTĪSTĪBA 
 

 

 RV4 TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBA 

  

 RV5 EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE  
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VIDĒJĀ TERMIŅĀ SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 

Attīstības rādītājs Bāzes gads Pašreizējā vērtība 
 

2019. g. sasniedzamais 
rezultāts 

Avots 

VTP1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA 

Mājražotāju tirdziņi 2012 0 21 Pašvaldība, uzņēmēji 

Datu bāze par investīcijas objektiem 2012 0 1 Pašvaldība 

Profesionālās izglītības programmas 2012 0 3 Pašvaldība 

Uzlabotu ceļa segumu īpatsvars 2012 15% 50% Pašvaldība 

RV2 TŪRISMA ATTĪSTĪBA 

Tūrisma informācijas centrs 2012 0 1 Pašvaldība 

Uzlabotu ceļa segumu īpatsvars 2012 5% 20% Pašvaldība 

Tūrisma takas un maršruti 2012 1 3 Pašvaldība, uzņēmēji, NVO 

Publiskās peldvietas 2012 3 4 Pašvaldība, uzņēmēji, NVO 

Laivu piestātnes 2012 0 1 Pašvaldība, uzņēmēji, NVO 

Iespieddarbu skaits par Rugāju novadu 2012 1 4 Pašvaldība 

RV3 TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

Trotuāru īpatsvars 2012 30% 50% pašvaldība 

Apgaismotu ielu īpatsvars 2012 10% 50% pašvaldība 

Novada ceļu un ciemu ielu rekonstruētais 
garums, km 

2012 20% 50% Pašvaldība, LVC 

RV4 TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

Jaunuzbūvētā dzīvojamā māja 2012 0 1 pašvaldība 

Rekonstruēta  un jaunizbūvēta kanalizācijas 
un ūdensvada trase, km 

2012 12 19 Pašvaldība 

Vienota lietus novades sistēma (ciemos) 2012 0 3 Pašvaldība 

Interneta pieejas punkti 2012 6 8 Pašvaldība 
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RV5 EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE 

e-paraksta attīstība 2012 1 2 Pašvaldība 
Vienas pieturas aģentūra 2012 0 1 Pašvaldība 
Elektronisko dokumentu vadības sistēmas 
izveide 

2012 0 1 Pašvaldība 

Starptautiskās sadarbības projekti 2012 0  2 Pašvaldība 
Īstenoto PPP projektu skaits 2012 0 1 Pašvaldība 
Apmācības pašvaldības darbiniekiem 2012 1 3 Pašvaldība 

VTP2 IZGLĪTĪBAS, SPORTA, KULTŪRAS, VESELĪBAS APRŪPES UN SOCIĀLO PAKLAPOJUMU ATTĪSTĪBA 

RV1 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA, SPORTA UN JAUNATNES LIETAS 

Stadiona III kārtas būvniecība 2012 0 1 Pašvaldība 

Rugāju novada vidusskolas internāta ēkas un 
katlu mājas rekonstrukcija 

2012 0 1 Pašvaldība 

Mācību telpu modernizācija, bibliotēku 
krājumu papildināšana izglītības iestādēs 

2012 0 2 Pašvaldība 

Energoefektivitātes paaugstināšana izglītības 
iestāžu ēkām  

2012 0 2 Pašvaldība 

Sporta laukuma renovācija Eglaines 
pamatskolā 

2012 0 1 Pašvaldība 

Jauniešu iniciatīvu- interešu centra 
rekonstrukcija, mūzikas un mākslas studijas 
izveide I kārta 

2012 0 1 Pašvaldība 

Tālākizglītības pasākumi iedzīvotājiem 2012 0 3 Pašvaldība 
Brīvprātīgā darba popularizēšanas pasākumi 2012 0 2 Pašvaldība 
Neformālās izglītības piedāvājumu skaits 2012 0 3 Pašvaldība 
RV2 KVALITATĪVA VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

Dienas centra izveide I kārta 2012 0 1 Pašvaldība 
Mobilās brigādes izveide 2012 0 1 Pašvaldība 
Sociālā aprūpes centra paplašināšana 2012 0 1 Pašvaldība 
Jaunu sociālo pakalpojumu skaits 2012 0 2 Pašvaldība 
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RV3 KULTŪRAS ATTĪSTĪBA 

Kultūras centra tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana 

2012 0 1 Pašvaldība 

Novada tradīciju pasākumu saglabāšana un 
attīstīšana 

2012 12 15 Pašvaldība 

Sporta klubu, sportistu atbalstīšana  2012 7 10 Pašvaldība 
Nemateriālā kultūras mantojuma 
dokumentēšana 

2012 0 1 Pašvaldība 

VTP3 DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA 

RV1 VIDES KVALITĀTES SAGLABĀŠANA UN ATTĪSTĪBA 

Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības ēkām 

2012 1 2 Pašvaldība 

Pasākumi par kultūrvidi un dabas ainavu 
saglabāšanu 

2012 0 3 Pašvaldība 

Laukuma izveide elektronisko iekārtu 
atkritumu apsaimniekošanai 

2012 0 1 Pašvaldība 

RV2 DABAS RESURSU IZMANTOŠANA, SASKAŅOJOT DABAS VĒRTĪBU AIZSARDZĪBU AR TERITORIJAS EKONOMISKO ATTĪSTĪBU 

Dabas resursu inventarizācija 2012 0 1 Pašvaldība 
Īpaši aizsargājamo teritoriju 
apsaimniekošanas plāna izstrāde 

2012 0 1 Pašvaldība 
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RĪCĪBAS VIRZIENI UN RISINĀMIE UZDEVUMI 
Risināmie uzdevumi ir iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu īstenošanai, nodrošinot savstarpēji papildinoša un 
kompleksa atbalsta mehānisma izveidi 
 
VIDĒJA TERMIŅA 
PRIORITĀTE (VTP) 

RĪCĪBAS VIRZIENI (RV) UZDEVUMI (U) 

VTP1 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
UN 
INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBA 

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA  U1 Atbalstīt esošos uzņēmējus 
U2 Veicināt jauo uzņēmumu piesaisti 
U3 Uzlabot un izveidot uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru 

RV2 TŪRISMA ATTĪSTĪBA U1 Attīstīt tūrisma infrastruktūru  
U2 Popularizēt novada tūrisma iespējas 

RV3 TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBA  

U1 Attīstīt autotransporta infrastruktūru 
 

RV4 TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA U1 Attīstīt pašvaldības mājokļu kvalitāti 
U2 Veicināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību 
U3 Nodrošināt interneta un mobilo sakaru pārklājumu, kvalitatīvu pārraidi 

RV5 EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE U1 Pilnveidot pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 
U2 Attīstīt pašvaldības, valsts institūciju, NVO un privāto sadarbību un partnerību 
U3 Stiprināt pašvaldības un to iestāžu kapacitāti 

  
 
 

 

VTP2 IZGLĪTĪBAS, 
SPORTA, KULTŪRAS, 
VESELĪBAS APRŪPES 
UN SOCIĀLO 
PAKALPOJUMU 
ATTĪSTĪBA 

RV1 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA, SPORTA UN 
JAUNATNES LIETAS 

U1 Uzlabot izglītības iestāžu un ar to saistīto infrastruktūru 
U2 Nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu izglītības pakalpojumu 
U3 Nodrošināt interešu un mūžizglītības iespējas 

RV2 KVALITATĪVA VESELĪBAS APRŪPE UN 
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

U1 Sniegt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un veselības 
aprūpi 
U2 Attīstīt kvalitatīvu, organizētu sociālo darbu novadā 
U3 Uzlabot sociālo drošību novadā 

RV3 KULTŪRAS ATTĪSTĪBA U1 Veicināt kultūras un atpūtas pasākumu piedāvājuma daudzveidību 
U2 Nemateriālā mantojuma apzināšana un saglabāšana 
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VTP3 DABAS 
RESURSU 
ILGTSPĒJĪGA 
IZMANTOŠANA 

RV1 VIDES KVALITĀTES SAGLABĀŠANA UN 
ATTĪSTĪBA 

U1 Veicināt ēku energoefektivitātes paaugstināšanu 
U2 Veicināt apkārtējās vides saglabāšanu un atjaunošanu 
U3 Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstību 

RV2 DABAS RESURSU IZMANTOŠANA, 
SASKAŅOJOT DABAS VĒRTĪBU AIZSARDZĪBU AR 
TERITORIJAS EKONOMISKO ATTĪSTĪBU 

U1 Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu 
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ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA 
Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības sistēma tiek izveidota, lai sekotu līdzi attīstības programmas ieviešanai un sasniegtu 
definētās prioritātes un novada vīziju. Par Rugāju novada attīstības programmas īstenošanu un uzraudzību ir atbildīga Rugāju novada Attīstības 
un plānošanas nodaļa, ko uzrauga novada domes priekšsēdētājs. Attīstības programmas īstenošanā un uzraudzībā iesaistīti speciālisti no Sociālā 
dienesta, Izglītības pārvaldes, Kultūras nodaļas, Saimnieciskās nodaļas un Finanšu nodaļas. 
 
Attīstības programmas uzraudzības process paredz, ka pašvaldībai jāsagatavo šādi ziņojumi: 

1. ikgadējs uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu; 
2. trīs gadu pārskata ziņojums par attīstības programmas ieviešanu. 

 
Ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrāde 
Ikgadējais uzraudzības ziņojums jāizstrādā gada publiskā pārskata izstrādes ietvaros. 
Ziņojumā jāietver: 

1. novada attīstības rādītāji; 
2. īstenotās rīcības, saskaņā ar Rīcības plānu; 
3. veikto darbību rezultatīvie rādītāji; 
4. veikto darbību novirzes no plānotā; 
5. secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai. 

 
Trīs gadu pārskata ziņojuma izstrāde 
Trīs gadu pārskata ziņojumā tiek analizēti iepriekšējo trīs gadu izstrādes ziņojumu rezultāti. 
Pamatojoties uz attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, ik gadu aktualizē attīstības 
programmas Rīcības plānu un Investīciju plānu, kā arī lemj par attīstības programmas stratēģiskās daļas aktualizācijas nepieciešamību. 
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RĪCĪBAS PLĀNS 2013.-2015. GADIEM  

(U) Uzdevums Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi 
un avoti 

Rezultāti  

VTP1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA 

U1 Atbalstīt esošos 
uzņēmējus 

Vietējo produktu attīstības un 
konkurētspējas uzlabošana/ 
mājražotāju tirdziņu 
popularizēšana 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs, uzņēmēji 

2013-2015 PB Pasākumu 
organizēšana. 
Publikācijas  

U2 Veicināt jauno 
uzņēmumu piesaisti 

Potenciālo investīciju objektu 
saraksta sastādīšana un 
piedāvājums vietējiem un 
ārvalstu investoriem 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
centrs; lauku 
attīstības konsultanti 

2013-2015 PB Iztrādāta datu bāze 

Piedāvājumu 

izstrāde 

investoriem. 

Publikācijas par 
aktuāliem 
piedāvājumiem 

Profesiju apguves iemaņu 
veidošana Eglaines pamatskolā 

Eglaines pamatskola, 
Izglītības pārvalde 

2013-2015 ESFL Izveidota materiālā 
bāze profesiju 
apguvei  

U3 Uzlabot un izveidot 
uzņēmējdarbībai 
nepieciešamo 
infrastruktūru 

Valsts un pašvaldības ceļu, ielu 
seguma uzlabošana uz 
strādājošiem uzņēmumiem 

Saimnieciskā nodaļa 2013-2015 VB Uzlabots ceļa 
segums.  

RV2 TŪRISMA ATTĪSTĪBA 

U1 Attīstīt tūrisma 
infrastruktūru  
 

Rugāju novada Tūrisma 
informācijas centra izveide 
 

Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

2013-2015 PB, ESFL Izveidots Tūrisma 
informācijas centrs. 
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Uzlabot ceļa segumu uz tūrisma 
objektiem 
 
 

Novada pašvaldība, 
VAS Latvijas valsts 
ceļi 

2013-2015 KF, ERAF, ESFL Uzlabota valsts, 
pašvaldības ceļu, 
ielu infrastruktūra, 
veicot asfalta un ar 
grants seguma ceļu 
rekonstrukcijas 

Izveidot tūrisma maršrutus un 
dabas izziņas takas pa novada 
teritoriju 
 
 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs, 
zemes īpašnieki 

2013-2015 PB, ESFL, UB Saglabāta ainaviskā 
vide, veicināta 
teritorijas 
mērķtiecīga 
izmantošana un 
nodrošināta tā 
pieejamība  

Publisko peldvietu ierīkošana pie 
Rugāju ūdenskrātuves  
 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs, 
Saimnieciskā nodaļa, 
peldvietu ierīkotāji 

2013-2015 PB, ESFL, UB Nodrošinātas 
peldvietas un to 
labiekārtojums 
atbilst drošības un 
sanitārajām 
normām  

Laivu piestātņu un laivu ielaišanas 
vietu izveide 

Ezeru 
apsaimniekotāji, 
laivu nomnieki 

2013-2015 PB, UB, ESFL Nodrošināt atpūtas, 
makšķerēšanas 
iespējas novada 
ūdeņos 

Jaunu tūrisma objektu apzināšana 
un iekļaušana tūrisma maršrutos 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs 

2013-2015 PB, ESFL Izveidoti jauni 
tūrisma galamērķi 
un produkti  

Zemnieku saimniecību kā 
apskates objektu pozicionēšana 
ar tūristu līdzdarbošanos 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs 

2013-2015 PB, ESFL Palielināts zemieku 
saimniecību kā 
apskates objektu 
skaits  
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 Atpūtas vietas labiekārtošana 
Skujetniekos pie ūdenskrātuves 

Saimnieciskā nodaļa 2013-2015 PB, ES, VB Labiekārtota atpūtas 
vieta Skujetniekos 
pie ūdenskrātuves 

U2 Popularizēt novada 
tūrisma iespējas 
 

Tūrisma objektu un produktu 
mārketings 
 
 

Lauku un 
uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs 

2013-2015 PB, ESFL Publikācijas, bukleti, 
raksti par Rugāju 
novada tūrisma 
objektiem 

RV3 Transporta infrastruktūras attīstība 

U1 Attīstīt 
autotransporta 
infrastruktūru 

Novada ceļu un ciema ielu 
infrastruktūras attīstība 

Saimniecības nodaļa, 
VAS Latvija valsts ceļi 

2013-2015 KF, ERAF, ESFL, 
PB, VB 

Uzlabota valsts, 
pašvaldības ceļu, 
ciemu ielu 
infrastruktūra 

RV4 Tehniskās infrastruktūras attīstība   

U1 Attīstīt pašvaldības 
mājokļu kvalitāti 

Jaunas daudzdzīvokļu mājas 

būvniecība Rugājos 

I kārta 

Saimnieciskā nodaļa 2013-2015 PB, VP, ESFL Jauna daudzdzīvokļu 
māja  

U2 Veicināt 
ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas sistēmas 
attīstību 

Ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas sistēmas attīstība 
Rugāju ciemā II un III kārta 
 

Saimnieciskā nodaļa 2013-2015 PB, ERAF, VB Veikta esošo 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un 
jaunu pieslēgumu 
izbūve. Ciema 
iedzīvotājiem 
nodrošināta 
kvalitatīva un 
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nepārtraukta ūdens 
piegāde, 
notekūdeņu 
attīrīšana un 
novērsta 
gruntsūdeņu 
piesārņošana.  

Vienotas lietus ūdens novades 
sistēmas projektu izstrādāšana un 
ieviešana Rugājos, Benislavā un 
Skujetniekos 

Saimnieciskā nodaļa 2013-2015 PB, ERAF Samazināta 
nelabvēlīgā ietekme 
uz apkārtējo vidi.  

U3 Nodrošināt 
interneta un mobilo 
sakaru pārklājumu, 
kvalitatīvu pārraidi 

Publisko interneta pieejas punkta 
attīstība 

Novada pašvaldība 2013-2015 PB, UB Modernizēta esošo 
interneta pieejas 
punktu 
infrastruktūra 

RV5 Efektīva publiskā pārvalde 

U1 Pilnveidot 
pašvaldības 
pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību 

E-paraksta attīstība Rugāju 
novada pašvaldībā 

Vispārējā un juridiskā 
nodaļa  

2013-2015 PB Ieviests e-paraksts  

Elektronisko dokumentu vadības 
sistēmas izveide visās Rugāju 
novada pašvaldības iestādēs 

Vispārējā un juridiskā 
nodaļa  

2013-2015 PB Ieviesta elektronisko 
dokumentu vadības 
sistēma  

Vienas pieturas aģentūras izveide  Vispārējā un juridiskā 
nodaļa  

2013-2015 PB Ieviesta Vienas 
pieturas aģentūra 

U2 Attīstīt pašvaldības, 
valsts institūciju, NVO 
un privāto sadarbību un 
partnerību 

Starptautiskā sadarbības 
veicināšana 

Novada pašvaldība, 
NVO, uzņēmēji 

2013-2015 PB, pārrobežu 
programmas 

Palielināts 
starptautisko 
projektu un 
sadarbības partneru 
skaits 
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Atbalsts valsts un privātās 
partnerības veidošanai novadā 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji 

2013-2015 PB, VB, ESFL, UB Realizēti PPP 
projekti 

U3 Stiprināt 
pašvaldības un to 
iestāžu kapacitāti 

Pašvaldības darbinieku apmācība 
un kompetenču paaugstināšana 

Novada pašvaldība 2013-2015 ESF Palielināta 
darbininieku 
kompetence 

VTP2 IZGLĪTĪBAS, SPORTA, KULTŪRAS, VESELĪBAS APRŪPES UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 

RV1 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA, SPORTA UN JAUNATNES LIETAS 

U1 Uzlabot izglītības 
iestāžu un ar to saistīto 
infrastruktūru 
 

Stadiona būvniecības pabeigšana Rugāju sporta centrs 2013-2015 PB, ESFL, ERAF, 
VB 

Izbūvēts stadions 
Rugājos 

Rugāju novada vidusskolas 
internāta ēkas un katlu mājas 
rekonstrukcija 

Rugāju novada 
vidusskola 

2013-2015 PB, ESFL, ERAF, 

VB 

Rekonstruēta 
Rugāju novada 
vidusskolas 
internāta ēka un 
katlu māja  

Mācību telpu modernizācija, 
bibliotēku krājumu papildināšana 
izglītības iestādēs 

Izglītības iestādes 2013-2015 PB, VB, ERAF, 

ESF 

Modernizēts mācību 
inventārs, 
papildināti mācību 
bibliotēkas grāmatu 
skaits 

Izglītības iestāžu ēku 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Izglītības iestādes 2013-2015 PB, ESFL, KPFI Veikta ēku 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Sporta laukuma renovācija 
Eglaines pamatskola 

Eglaines pamatskola 2013-2015 PB, ESF, ERAF, 

VB 

Renovēts sporta 
laukums  
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Jauniešu iniciatīvu-interešu 
centra rekonstrukcija, mūzikas un 
mākslas studijas izveide I kārta 

Izglītības pārvalde 2013-2015 PB, ESFL, ERAF, 

VB 

Rekonstruēts 
Jauniešu interešu-
iniciātīvu centrs un 
izveidota mākslas 
studja  

Hokeja laukuma un tā apkārtnes 
labiekārtošana 

Novada pašvaldība 2013-2015 PB, ES, VB Labiekārots hokeja 
laukums un tā 
apkārtne 

U2 Nodrošināt 
kvalitatīvu un pieejamu 
izglītības pakalpojumu 

Iedzīvotāju tālākizglītības 
pasākumu, projektu 
koordinēšana 

Izglītības iestādes, 
Izglītības pārvalde 

2013-2015 PB Paaugstināta 
pedagogu 
kvalifikācija 

Pasākumu organizēšana saskaņā 
ar IZM un VISC plānu 

Izglītības iestādes, 
Izglītības pārvalde 

2013-2015 PB Organizēta 
olimpiāžu , zinātniski 
pētniecisko darbu, 
eksāmenu norise 

U3 Nodrošināt interešu 
un mūžizglītības 
iespējas 

Brīvprātīgā darba popularizēšana 
dažādās sabiedrības grupās 

Novada pašvaldība 2013-2015 PB Publikācijas, 
pasākumi 

Sekmēt jauniešu un jaunatnes 
darba organizatoru līdzdalību 
pieredzes apmaiņā un neformālās 
izglītības pasākumos 

Novada pašvaldība 2013-2015 PB, EK 
programmas  

Dalība pieredzes 
apmaiņas un 
neformālās izglītības 
pasākumos 

RV2 KVALITATĪVA VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

U1 Sniegt iedzīvotāju 
vajadzībām atbilstošus 
sociālos pakalpojumus 
un veselības aprūpi 
 

Dienas centra izveide un attīstība 
I kārta 

Sociālais dienests 2013-2015 VB, ESFL Izveidots dienas 
centrs dažādām 
mērķu grupām  

Mobilās brigādes izveide Sociālais dienests 2013-2015 VB, PB, ESF Izveidota mobilā 
brigāde kā komadas 
darbs, pilnveidojot 
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aprūpi mājās  

Sociālās aprūpes centra „Rugāji” 
paplašināšana 

Sociālais dienests, 
Sociālās aprūpes 
centrs „Rugāji” 

2013-2015 VB, PB, ESFL Paplašināts sociālās 
aprūpes centra 
„Rugāji” 

Atbalsta nodrošināšana dažādām 
sociālajām grupām 

Sociālais dienests, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2013-2015 PB, VB, ESF Nodrošināts 
psihologa, sociālo 
speciālistu atbalsts 

Sabiedrības veselību veicinošas 
aktivitātes 

Sociālais dienests, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2013-2015 PB, VB, ESF Veiktas aktivitātes 
sabiedrības 
veselības 
veicināšanā 

Ierīkot Skujetniekos sociālos 
dzīvokļus. 

Sociālais dienests 2013-2015 PB, VB, ES Ierīkoti sociālie 
dzīvokļi Skujetniekos 

U2 Attīstīt kvalitatīvu, 
organizētu sociālo 
darbu novadā 

Sociālā dienesta pārvietošana, 
telpu ierīkošana  

Sociālais dienests 2013-2015 PB, VB, ESFL Paplašinātas Sociālā 
dienesta telpas 

U3 Uzlabot sociālo 
drošību novadā 

Māju norāžu zīmju izvietošana uz 

pašvaldības ceļiem uz iedzīvotāju 

dzīvesvietām  

Novada pašvaldība 2013-2015 PB, VB, ES Izvietotas māju 
norādes zīmes 

RV3 KULTŪRAS ATTĪSTĪBA  

U1 Veicināt kultūras un 
atpūtas pasākumu 
piedāvājuma 
daudzveidību 
 

Bibliotēkas telpu un 
materiāltehniskās bāzes 
atjaunošana  

Kultūras nodaļa 

 

2013-2015 PB, VB, ESFL Nodrošināta 
bibliotēku darbība 
un veicināta 
grāmatu lasīšanas 
tradīcija  
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Kultūras centra Rugājos 
celtniecības tehniskās 
dokumentācijas sagatavošana  
 

Kultūras nodaļa, 

Attīstības un 

plānošanas nodaļa 

2013-2015 PB, VB, ESFL  Sagatavots 
tehniskais projekts 
Kultūras centra 
celtniecībai   

Novada tradīciju pasākumu 
saglabāšana 

Kultūras nodaļa 2013-2015 PB Saglabāti un 
veicināti novada 
tradīciju pasākumi  

Atbalstīt sporta klubu, sportistu 
aktivitātes 

Novada pašvaldība 2013-2015 PB Nodrošināts 
sadarbības process 
ar sporta klubiem, 
sportistiem  

U2 Nemateriālā 
mantojuma apzināšana 
un saglabāšana 

Turpināt apzināt un dokumentēt 
nemateriālā kultūras mantojuma 
zinātājus. 
 
 

Kultūras nodaļa, 
NVO, 
Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

2013-2015 PB, LEADER, 
KKF 

Apkopota 
informācija par 
nemateriālā kultūras 
mantojuma 
zinātājiem  

VTP3 DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA  

RV1 VIDES KVALITĀTES SAGLABĀŠANA UN ATTĪSTĪBA 

U1 Veicināt ēku 
energoefektivitātes 
paaugstināšanu 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldības ēkām  

Iestāžu vadītāji 2013-2015 PB, ERAF Siltinātas 
pašvaldības ēkas  

U2 Veicināt apkārtējās 
vides saglabāšanu un 
atjaunošanu 

Iedzīvotāju izglītošana par 
novadam raksturīgo kultūrvidi, 
dabas ainavu saglabāšanas 
popularizēšanu  

Novada pašvaldība 2013-2015 PB, KKF Samazināta dabas 
teritoriju 
iznīcināšana novadā 

U3 Nodrošināt Elektronisko iekārtu atkritumu Saimnieciskā nodaļa, 2013-2015 UB Elektroniskās 
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atkritumu 
apsaimniekošanas 
infrastruktūras attīstību 

apsaimniekošanas sistēmas 
pilnveide 

atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi 

iekārtas un atkritumi 
nonāk atkārtotai 
pārstrādei, 
nenodarot dabai 
kaitējumu  

RV2 DABAS RESURSU IZMANTOŠANA, SASKAŅOJOT DABAS VĒRTĪBU AIZSARDZĪBU AR TERITORIJAS EKONOMISKO ATTĪSTĪBU 

U1 Nodrošināt dabas 
resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu 
 

Dabas resursu apsaimniekošanas 
sistēmas attīstīšana 

Attīstības un 
plānošanas nodaļa, 
VAS Latvijas valsts 
meži, zemju 
īpašnieki, LAD, VZD 

2013-2015 PB Veikta novada 
teritorijā esošo 
mežu platību, dabas 
liegumu, ūdens 
baseinu, 
lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju 
inventarizāciju  

Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju apsaimniekošanas plāna 
izstrāde  
(Pokratas ezers) 

Dabas pārvalde, 
valsts institūcijas 

2013-2015 VB Izstrādāts 
apsaimniekošanas 
plāns 
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1.  Vietējo 
produktu 
attīstības un 
konkurētspējas 
uzlabošana/ 
mājražotāju 
tirdziņu 
popularizēšana 

VTP1 500 500 - - - Pasākumu 
organizēšana. 
Publikācijas. 
 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

2.  Potenciālo 
investīciju 
objektu 
saraksta 
sastādīšana un 
piedāvājums 
vietējiem un 
ārvalstu 
investoriem 

VTP1 300 - 300 - - Iztrādāta datu 
bāze 
Piedāvājumu 
izstrāde 
investoriem. 
Publikācijas par 
aktuāliem 
piedāvājumiem. 
[Rugāju pagasts, 

2013 2015 
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Lazdukalna 
pagasts]  

3.  Profesiju 
apguves 
iemaņu 
veidošana 
Eglaines 
pamatskolā 

VTP1 200 000 50 000 150 000 - - Izveidota 
materiālā bāze 
profesiju 
apguvei 
[Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

4.  Valsts un 
pašvaldības 
ceļu, ielu 
seguma 
uzlabošana uz 
strādājošiem 
uzņēmumiem 

VTP1 1 000 
000 

100 000 700 000 100 000 100
000 

Uzlabots ceļa 
segums. 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

5.  Rugāju novada 
Tūrisma 
informācijas 
centra izveide 
 

VTP1 50 000 15 000 35 000 - - Izveidots 
Tūrisma 
informācijas 
centrs. 
[Rugāju pagasts] 

2013 2015 

6.  Uzlabot ceļa 
segumu uz 
tūrisma 
objektiem 
 

VTP1 200 000 50 000 100 000 50 000 - Uzlabota valsts, 
pašvaldības ceļu, 
ielu 
infrastruktūra, 
veicot asfalta un 
ar grants 
seguma ceļu 
rekonstrukcijas 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 
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7.  Izveidot 
tūrisma 
maršrutus un 
dabas izziņas 
takas pa 
novada 
teritoriju 
 

VTP1 10 000 1000 7000 2000 - Saglabāta 
ainaviskā vide, 
veicināta 
teritorijas 
mērķtiecīga 
izmantošana un 
nodrošināta tā 
pieejamība  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

8.  Publisko 
peldvietu 
ierīkošana pie 
Rugāju 
ūdenskrātuves 

VTP1 10 000 2 000 8000 - - Nodrošinātas 
peldvietas un to 
labiekārtojums 
atbilst drošības 
un sanitārajām 
normām  
[Rugāju pagasts] 

2013 2015 

9.  Laivu piestātņu 
un laivu 
ielaišanas vietu 
izveide 

VTP1 5 000 1 000 4 000 - - Nodrošināt 
atpūtas, 
makšķerēšanas 
iespējas novada 
ūdeņos 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

10.  Jaunu tūrisma 
objektu 
apzināšana un 
iekļaušana 
tūrisma 

VTP1 500 250 250 - - Izveidoti jauni 
tūrisma 
galamērķi un 
produkti  
[Rugāju pagasts, 

2013 2015 
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maršrutos Lazdukalna 
pagasts] 

11.  Zemnieku 
saimniecību kā 
apskates 
objektu 
pozicionēšana 
ar tūristu 
līdzdarbošanos 

VTP1 500 100 250 150 - Palielināts 
zemieku 
saimniecību kā 
apskates 
objektu skaits  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

12.  Atpūtas vietas 
labiekārtošana 
Skujetniekos 
pie 
ūdenskrātuves 

VTP1 3 000 500 2500 - - Labiekārtota 
atpūtas vieta 
Skujetniekos pie 
ūdenskrātuves 
[Lazdukalna 
pagasts]  

2013 2015 

13.  Tūrisma 
objektu un 
produktu 
mārketings 
 

VTP1 1000 500 500 - - Publikācijas, 
bukleti, raksti 
par Rugāju 
novada tūrisma 
objektiem 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

14.  Novada ceļu un 
ciema ielu 
infrastruktūras 
attīstība 

VTP1 1 000 00
0  

100 000 700 000 100 000 100 
000 

Uzlabota valsts, 
pašvaldības ceļu, 
ciemu ielu 
infrastruktūra 
Modernizēts 
valsts ceļu, 
pašvaldības ielu 

2013 2015 
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apgaismojums. 
Uzlabota 
satiksmes un 
sabiedrības 
drošība.   
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

15.  Jaunas 
daudzdzīvokļu 
mājas 
būvniecība 
Rugājos 
I kārta 

VTP1 500 000 100 000 300 000 100 000 - Jauna 
daudzdzīvokļu 
māja s I kārta 
[Rugāju pagasts]  

2013 2015 

16.  Ūdenssaimniecī
bas un 
kanalizācijas 
sistēmas 
attīstība Rugāju 
ciemā II un III 
kārta 
 

VTP1 700 000 150 000 550 000 - - Veikta esošo 
ūdensapgādes 
un kanalizācijas 
tīklu 
rekonstrukcija 
un jaunu 
pieslēgumu 
izbūve. Ciema 
iedzīvotājiem 
nodrošināta 
kvalitatīva un 
nepārtraukta 
ūdens piegāde, 
notekūdeņu 
attīrīšana un 
novērsta 
gruntsūdeņu 

2013 2015 
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piesārņošana.  
[Rugāju pagasts] 
 

17.  Vienotas lietus 
ūdens novades 
sistēmas 
projektu 
izstrādāšana un 
ieviešana 
Rugājos, 
Benislavā un 
Skujetniekos 

VTP1 300 000 50 000 250 000 - - Samazināta 
nelabvēlīgā 
ietekme uz 
apkārtējo vidi.  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

18.  Publisko 
interneta 
pieejas punkta 
attīstība 

VTP1 2 000 1 000 1 000 - - Modernizēta 
esošo interneta 
pieejas punktu 
infrastruktūra 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

19.  E-paraksta 
ieviešana 
Rugāju novada 
pašvaldībā 

VTP1 500 500 - - - Ieviests  
e-paraksts  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

20.  Elektronisko 
dokumentu 
vadības 
sistēmas 
izveide visās 
Rugāju novada 
pašvaldības 

VTP1 1000 1000 - - - Ieviesta 
elektronisko 
dokumentu 
vadības sistēma  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 
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iestādēs 

21.  Vienas pieturas 
aģentūras 
izveide 

VTP1 2000 2000 - - - Ieviesta Vienas 
pieturas 
aģentūra 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

22.  Starptautiskā 
sadarbības 
veicināšana 

VTP1 1000 1000 - - - Palielināts 
starptautisko 
projektu un 
sadarbības 
partneru skaits 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

23.  Atbalsts valsts 
un privātās 
partnerības 
veidošanai 
novadā 

VTP1 1000 1000 - - - Realizēti PPP 
projekti 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

24.  Pašvaldības 
darbinieku 
apmācība un 
kompetenču 
paausgtināšana 

VTP1 1000 - 1000 - - Palielināta 
darbininieku 
kompetence 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

25.  Stadiona 
būvniecības 
pabeigšana 

VTP2 300 000 200 000 - - 100 
000 

Izbūvēts 
stadions Rugājos 
[Rugāju pagasts 
] 

2013 2015 



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

113 
 

26.  Rugāju novada 
vidusskolas 
internāta ēkas 
un katlu mājas 
rekonstrukcija 

VTP2 400 000 100 000 300 000 - - Rekonstruēta 
Rugāju novada 
vidusskolas 
internāta ēka un 
katlu māja  
[Rugāju pagasts] 

2013 2015 

27.  Mācību telpu 
modernizācija, 
bibliotēku 
krājumu 
papildināšana 
izglītības 
iestādēs 

VTP2 90 000 70 000 20 000 - - Modernizēts 
mācību 
inventārs, 
papildināti 
mācību 
bibliotēkas 
grāmatu skaits 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

28.  Izglītības 
iestāžu ēku 
energoefektivit
ātes 
paaugstināšana 

VTP2 390 000 125 000 265 00 - - Veikta ēku 
energoefektivitā
tes 
paaugstināšana 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

29.  Sporta laukuma 
renovācija 
Rugāju novada 
Eglaines 
pamatskola 

VTP2 30 000 10 000 20 000 - - Renovēts sporta 
laukums  
[Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

30.  Jauniešu 
iniciatīvu-
interešu centra 

VTP2 10 000 10 000 - - - Tehniskā 
projekta izstrāde  
[Rugāju pagasts] 

2013 2015 
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rekonstrukcija, 
mūzikas un 
mākslas 
studijas izveide 
 I kārta 

31.  Hokeja 
laukuma un tā 
apkārtnes 
labiekārtošana 

VTP2 90 000 22 500 67 500 - - Labiekārtots 
hokeja laukums 
un tā apkārtne 
[Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

32.  Iedzīvotāju 
tālākizglītības 
pasākumi, 
projektu 
koordinēšana 

VTP2 20 000 5 000 15  000 - - Paaugstināta 
pedagogu 
kvalifikācija 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

33.  Pasākumu 
organizēšana 
saskaņā ar IZM 
un VISC plānu 

VTP2 30 000 15 000 15 000 - - Organizēta 
olimpiāžu , 
zinātniski 
pētniecisko 
darbu, 
eksāmenu 
norise 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

34.  Brīvprātīgā 
darba 
popularizēšana 
dažādās 
sabiedrības 

VTP2 2 000 - 2 000 - - Publikācijas, 
pasākumi 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 
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grupās 

35.  Sekmēt 
jauniešu un 
jaunatnes 
darba 
organizatoru 
līdzdalību 
pieredzes 
apmaiņā un 
neformālās 
izglītības 
pasākumos 

VTP2 2 000 500 1 500 - - Dalība pieredzes 
apmaiņas un 
neformālās 
izglītības 
pasākumos 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

36.  Dienas centra 
izveide un 
attīstība 
 I kārta  

VTP2 10 000 10 000 - - - Tehniskā 
projekta izstrāde 
[Rugāju pagasts] 

2013 2015 

37.  Mobilās 
brigādes 
izveide 

VTP2 35 000 5 000 30 000 - - Izveidota mobilā 
brigāde kā 
komadas darbs, 
pilnveidojot 
aprūpi mājās  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

38.  Sociālās 
aprūpes centra 
„Rugāji” 
paplašināšana 

VTP2 320 000 120 000 200 000 - - Paplašināts 
sociālās aprūpes 
centra „Rugāji” 
[Rugāju pagasts] 

2013 2015 

39.  Atbalsta 
nodrošināšana 

VTP2 30 000 5 000 25 000 - - Nodrošināts 
psihologa, 

2013 2015 
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dažādām 
sociālajām 
grupām 

sociālo 
speciālistu 
atbalsts 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

40.  Sabiedrības 
veselību 
veicinošas 
aktivitātes 

VTP2 20 000 3 000 17 000 - - Veiktas 
aktivitātes 
sabiedrības 
veselības 
veicināšanā 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

41.  Ierīkot 
Skujetniekos 
sociālos 
dzīvokļus. 

VTP2 10 000 2500 7500 - - Ierīkoti sociālie 
dzīvokļi 
Skujetniekos 
[Lazdukalna 
pagasts]  

2013 2015 

42.  Sociālā 
dienesta 
pārvietošana, 
telpu 
ierīkošana  

VTP2 50 000 10 000 40 000 - - Paplašinātas 
Sociālā dienesta 
telpas 
 [Rugāju 
pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

43.  Māju norāžu 
zīmju 
izvietošana uz 
pašvaldības 
ceļiem uz 

VTP2 25 000 5 000 20 000 - - Izvietotas māju 
norādes zīmes 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 
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iedzīvotāju 
dzīvesvietām 

44.  Bibliotēku 
telpu un 
materiāltehnisk
ās bāzes 
atjaunošana  

VTP2 30 000 7 000 23 000 - - Nodrošināta 
bibliotēku 
darbība un 
veicināta 
grāmatu 
lasīšanas 
tradīcija  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

45.  Kultūras centra 
Rugājos 
celtniecības 
tehniskās 
dokumentācijas 
sagatavošana  
 

VTP2 30 000 30 000 - - - Sagatavots 
tehniskais 
projekts 
Kultūras centra 
celtniecībai   
[Rugāju pagasts] 

2013 2015 

46.  Novada 
tradīciju 
pasākumu 
saglabāšana 

VTP2 30 000 20 000 10 000 - - Saglabāti un 
veicināti novada 
tradīciju 
pasākumi  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

47.  Atbalstīt sporta 
klubu, sportistu 
aktivitātes 

VTP2 30 000 20 000 10 000 - - Nodrošināts 
sadarbības 
process ar 
sporta klubiem, 
sportistiem  

2013 2015 
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[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

48.  Turpināt 
apzināt un 
dokumentēt 
nemateriālā 
kultūras 
mantojuma 
zinātājus 
 
 

VTP2 15 000 10 000 5 000 - - Apkopota 
informācija par 
nemateriālā 
kultūras 
mantojuma 
zinātājiem  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

49.  Energoefektivit
ātes 
paaugstināšana 
pašvaldības 
ēkām  

VTP3 100 000 20 000 80 000 - - Siltinātas 
pašvaldības ēkas  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

50.  Iedzīvotāju 
izglītošana par 
novadam 
raksturīgo 
kultūrvidi, 
dabas ainavu 
saglabāšanas 
popularizēšanu  

VTP3 20 00 5 00 15 00 - - Samazināta 
dabas teritoriju 
iznīcināšana 
novadā 
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

51.  Elektronisko 
iekārtu 
atkritumu 
apsaimniekoša
nas sistēmas 
pilnveide 

VTP3 5 000 - - 5 000 - Elektroniskās 
iekārtas un 
atkritumi nonāk 
atkārtotai 
pārstrādei, 
nenodarot dabai 

2013 2015 
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kaitējumu  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

52.  Dabas resursu 
apsaimniekoša
nas sistēmas 
attīstīšana 

VTP3 30 000 5 000 15 000 10 000 - Veikta novada 
teritorijā esošo 
mežu platību, 
dabas liegumu, 
ūdens baseinu, 
lauksaimniecībā 
izmantojamo 
zemju 
inventarizāciju  
[Rugāju pagasts, 
Lazdukalna 
pagasts] 

2013 2015 

53.  Īpaši 
aizsargājamo 
dabas teritoriju 
apsaimniekoša
nas plāna 
izstrāde  
(Pokratas 
ezers)  

VTP3 30 000 10 000 10 000 10 000 - Izstrādāts 
apsaimniekošan
as plāns 
[Rugāju pagasts] 

2013 2015 
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PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU 

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.) 

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 

http://www.rugaji.lv/
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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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Publiskās apspriešanas ierosinājumi Rugāju novada attīstības programmai 2013.-2019.gadam 1.redakcijai.  

Nr. Iesniedzējs Priekšlikums Noraidīts/Atbalstīts 

1.  Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

Pašreizējās situācijas raksturojumā un analīzē pārskatīt valsts nozīmes 
ceļus, nav minēts ceļš V483 Upatnieki- Rugāji. 

Ņemts vērā, veiktas izmaiņas 
tekstā un kartogrāfiskajā 
materiālā 11.lpp. (sadaļa Valsts 
ceļi)  

Tabulā 3 un Attēlā 5 pievienots 
vietējās nozīmes autoceļš  V483 
Upatnieki- Rugāji. 

2.  Latgales plānošanas 
reģions 

Ieteikums precizēt valsts ceļu klasifikāciju, saskaņā ar aktuālajiem 
normatīvajiem aktiem (vairs nav 1.un 2.šķira) 

Ņemts vērā, veiktas izmaiņas 
tekstā un kartogrāfiskajā 
materiālā 11.lpp. (sadaļa Valsts 
ceļi) 

Tabulā 3 un Attēlā 5 aizvietoti 
1.un 2.šķiras autoceļi ar vietējās 
un reģionālās nozīmes 
autoceļiem.  

3.  A/S „Latvijas valsts 
meži” 

15.lpp labot sadaļu par mikroliegumiem, jo mikroliegumu izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.940 
„Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, 
to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”. 

Ņemts vērā, veiktas izmaiņas 
tekstā 15.lpp. (sadaļa Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas) 

Aktualizēti noteikumi, kas 
nosaka mikroliegumu 
izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību.    

4.  A/S „Latvijas valsts 
meži” 

43.lpp. papildināt sadaļu Mežsaimniecība: Valsts mežu apsaimniekošanas 
funkcijas novada teritorijā īsteno A/S „Latvijas valsts meži”.  

Ņemts vērā, veiktas izmaiņas 
tekstā 43.lpp. (sadaļa 
Mežsaimniecība) 
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Papildināts teksts par valsts 
mežu apsaimniekošanas funkciju 
īstenotāju.  

5.  Lauku un 
uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs 

Izņemt Bebru gudrības taku no plānošanas dokumenta sakarā ar tās 
izpostīšanu 2013.gada pavasara plūdos.  

Ņemts vērā, veiktas izmaiņas 
tekstā 46.lpp un kartogrāfiskajā 
materiālā 48.lpp. (sadaļa 
Tūrisms) 

Izņemta informācija par Bebru 
gudrības taku.  

6.  Latgales plānošanas 
reģions 

Investīciju plānā ieteikums pie projektos plānoto darbību rezultātiem 
norādīt mērķteritoriju (pagastu), lai visi gūst pārliecību, ka investīciju 
plāns paredz teritorijas vienmērīgu attīstību. 

Ņemts vērā, veiktas izmaiņas 
tekstā 105.-115.lpp. (sadaļa 
Investīciju plāns) 
Investīciju plānā sadaļa 
Projekta plānotie darbības 
rezultāti papildināta ar 
mērķteritoriju (pagastu).  

7.  Saimnieciskā nodaļa Nepieciešams sakārtot valsts ceļu Pāliņi-Gailīši un Rūbāni–Primenes , kas 
ved uz lielāko novada  uzņēmumu (pēc apgrozījuma) SIA „Silmači”.  

Ņemts vērā, veiktas izmaiņas 
tekstā 97.lpp. un 106.lpp. 
(sadaļa Rīcības plāns, Investīciju 
plāns) 

Papildināta attiecīgā aktivitāte, 
paredzot  valsts un pašvaldības 
ceļu, ielu seguma uzlabošanu uz 
strādājošiem uzņēmumiem.  

8.  Biedrība "RADOŠĀS 
SADARBĪBAS CENTRS 
"EGLAINĪTE"" 

Radošās sadarbībs centru „EGLAINĪTE" pozicionēt kā mājražotāju 
pulcēšanās vietu, amatnieku māju. 

Priekšlikums jau ietverts Rīcības 
plāna un Investīciju plāna 
aktivitātē „Vietējo produktu 
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attīstības un konkurētspējas 
uzlabošana/mājražotāju tirdziņu 
popularizēšana” 97.lpp, 105.lpp. 

9.  Lauku un 
uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs 

Attīstības programmā nepietiekami apskatīta sociālā drošība. 
Nepieciešams sociālās drošības sistēmas pilnveidošanas pasākumi- 
norādes (māju nosaukumu plāksnes) uz iedzīvotāju mājām,lai neatliekamā 
medicīniskā palīdzība un glābšanas dienesti var operatīvi atrast mājas pēc 
adreses.  

Ņemts vērā, noteikts jauns 
risināmais uzdevums 94.lpp., 
103.lpp., 113.lpp. (sadaļa Rīcības 
virzieni un risināmie uzdevumi,  
Rīcības plāns, Investīciju plāns) 
 
Noteikts jauns rīcības uzdevums 
„Uzlabot sociālo drošību 
novadā” un aktivitāte „Māju 
norāžu zīmju izvietošana uz 
pašvaldības ceļiem uz 
iedzīvotāju dzīvesvietām”.  

10.  Sporta organizators 
Jānis Rakstiņš 

Nepieciešams izvērtēt hokeja laukuma labiekārtošanu, sakārtojot ūdens 
sistēmu, izbūvēt asfalta segumu un jumta uzlikšanu. 

Ņemts vērā, noteikta jauna 
aktivitāte 101.lpp., 111.lpp. 
(sadaļa Rīcības plāns, Investīciju 
plāns). 

Noteikta jauna aktivitāte 
„Hokeja laukuma un tā 
apkārtnes labiekārtošana”.   

11.  Saimnieciskā nodaļa Nepieciešams Skujetniekos sakārtot ūdenstilpni, veicot tās tīrīšanu, 
teritorijas labiekārtošu. 

Ņemts vērā, noteikta jauna 
aktivitāte 98. lpp., 107.lpp. 
(sadaļa Rīcības plāns, Investīciju 
plāns) 

Noteikta jauna aktivitāte 
„Atpūtas vietas labiekārtošana 
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Skujetniekos pie 
ūdenskrātuves”.  

12.  Saimnieciskā nodaļa Rugāju novada Eglaimes pamatskolai nepieciešama telpu rekonstrukcija.  Priekšlikums jau ietverts Rīcības 
plāna un Investīciju plāna 
aktivitātē „Mācību telpu 
modernizācija, bibliotēku 
krājumu papildināšana izglītības 
iestādēs”.  

13.  Saimnieciskā nodaļa Izvērtēt  iespēju Skujetniekos ierīkot sociālos dzīvokļus. Ņemt vērā, noteikta jauna 
aktivitāte 102.lpp., 113.lpp. 
(sadaļa Rīcības plāns, Investīciju 
plāns) 

Noteikts jauna aktivitāte „Ierīkot 
Skujetniekos sociālos dzīvokļus”. 

14.  Saimnieciskā nodaļa Lazdukalna bibliotēkas ēkai nepieciešama vienkāršota renovācija.  Priekšlikums jau ietverts 
aktivitātē „Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldības 
ēkām”.  

15.  Kultūras nodaļa Atbalstīt tūrisma attīstību novadā, apzinot jaunus tūrisma objektus, 
apmācot jaunus gidus, veidojot tūrisma maršrutus. Apzināt novada 
iedzīvotāju prasmes, laiveidojot tūrisma maršrutus varētu iekļaut kā 
apskates objektus 

Priekšlikums jau ietverts 
aktivitātē „Jaunu tūrisma 
objektu apzināšana un 
iekļaušana tūrisma maršrutos”.  

16.  Rugāju novada 
Eglaines pamatskola 

Veicināt skolu sadarbību ar Jauniešu centriem.  Priekšlikums ietverts Attīstības 
programmas 1.pielikumā Rugāju 
novada jaunatnes politikas 
attīstības stratēģija 2013.-
2019.gadiem 
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IV Nākotnes pilsētas spēle  

2011.gada 2.-3.novembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju 

radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja LR VARAM Reģionālo forumu ietvaros sadarbībā ar Britu padomi, 

Rugāju novada pašvaldību un biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”. Spēles dalībnieku uzdevums bija rosināt radošus priekšlikumus 

Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.  
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Pielikums Nr.1 

Pievienots kā atsevišķš fails 

 

  



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

128 
 

Pielikums Nr.2 

Rugāju novada pašvaldības ielu saraksts Rugājos 

N.p.k. Ielas nosaukums Garums (km) Seguma veids 

1.  Liepu iela 0,429 Grants (šķembu), melnais segums 

2.  Skolas iela 0,997 Grants (šķembu), melnais segums 

3.  Dzelzceļa iela 0,410 Grants (šķembu) 

4.  Ezera iela 0,380 Melnais segums 

5.  Dzirnavu iela 0,195 Melnais segums 

6.  Parka iela 0,164 Melnais segums 

7.  Lubānas iela 0,504 Grants (šķembu), melnais segums 

8.  Kurmenes iela 1,126 Grants (šķembu), melnais segums 

9.  Meža iela 0,478 Grants (šķembu) 

 

Rugāju novada pašvaldības ielu saraksts Lazdukalna pagastā 

N.p.k. Ielas nosaukums Garums (km) Seguma veids 

10.  Bērzu iela 0,680 Melnais segums 

11.  Upes iela 0,285 Melnais segums 

12.  Vītolu iela 0,325 Grants (šķembu) 

13.  Līvānu iela 0,350 Melnais segums 

 

Rugāju novada pašvaldības Rugāju pagasta A grupas ceļi 

 Ceļa nosaukums Garums (km) Seguma veids 

14.  Vīkšni-Silenieki 5,083 Grants (šķembu) 

15.  Prospekts 3,277 Grants (šķembu) 

16.  Reibāni-Tīrumnieki 1,179 Bez seguma 
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17.  Pērtupe-Mieriņi 2,322 Grants (šķembu) 

18.  Tīrumnieki-Nagļi 2,469 Bez seguma 

19.  Tīrumnieki-Mieriņi 3,069 Bez seguma 

20.  Savienojums 1,660 Grants (šķembu) 

21.  Upatnieki-Vēzis 1,971 Grants (šķembu) 

22.  Upatnieki-Kaņepiene 1,885 Grants (šķembu) 

23.  Silenieki-Akmentiņi 0,856 Bez seguma 

24.  Stradi-Ezernieki 10,038 Bez seguma 

25.  Griestiņi-Kozupe 4,330 Grants (šķembu) 

26.  Kozupe-Akmentači 0,890 Grants (šķembu) 

27.  Daudzenes dzirnavas-

Baldone 

2,932 Grants (šķembu) 

28.  Rugāji-Tikaiņi 7,811 Grants (šķembu) 

29.  Egļusala-Žeivenieki 5,705 Grants (šķembu) 

30.  Rugāji-Circeņi 0,805 Grants (šķembu) 

31.  Rugāji-Popovi 0,990 Grants (šķembu) 

32.  Dekšņu kapu ceļš 1,517 Grants (šķembu) 

33.  Zeltiņi-Ilgaņči-Medņi 11,082 Grants (šķembu) 

34.  Cūksala-Karjers-Čušļi 2,814 Grants (šķembu) 

35.  Cūksalas kapu ceļš 0,707 Grants (šķembu) 

36.  Čušļi-Kraukļeva 3,389 Grants (šķembu) 

37.  Kraukļeva-Mežneicības ceļš 2,608 Grants (šķembu) 

38.  Dubļukalns-Biškāni 1,672 Grants (šķembu) 

39.  Medņi-Biškāni 2,774 Grants (šķembu) 

40.  Aizstirne-Apvadceļš 3,605 Grants (šķembu) 

41.  Rugāji-Foršteja 1,019 Grants (šķembu) 
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42.  Ceļš uz Boževas ezeru 1,162 Grants (šķembu) 

43.  Cūksala-Oparnieki 0,830 Grants (šķembu) 

44.  Griestiņi-rimstavas 1,050 Grants (šķembu) 

45.  Baldones-Cibuļi 1,210 Grants (šķembu) 

46.  Dubļukalna kapu ceļš 1,350 Grants (šķembu) 

47.  Baldones-Cepurnieki 1,500 Grants (šķembu) 

 

Rugāju novada pašvaldības Lazdukalna pagasta A grupas ceļi 

 Ceļa nosaukums Garums (km) Seguma veids 

48.  Beņislava-Blāzma 7,624 Grants(šķembu) 

49.  Ozolnes-Liepari 2,430 Grants(šķembu) 

50.  Drudži-Golvari 2,800 Grants(šķembu) 

51.  Liepari-Liepnīte 3,248 Grants(šķembu) 

52.  Liepari-Lieparu kapi 0,420 Grants(šķembu) 

53.  Rūbāni-Fabriki 2,850 Bez seguma 

54.  Pelnupe-Osa 1,800 Bez seguma 

 

 

 

Rugāju novada pašvaldības Rugāju pagasta B grupas ceļi 

 Ceļa nosaukums Garums (km) Seguma veids 

55.  Klānu ceļš 3,415 Bez seguma 

56.  Grūzīšu kapu ceļš 2,222 Bez seguma 

57.  Ilganči-Strautiņi 0,425 Bez seguma 

58.  Kalnis-Lazdags 2,473 Grants(šķembu) 

59.  Cepurnieku kapu ceļš 1,500 Grants(šķembu) 



 RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. 

131 
 

60.  Mazpokrata-Pokrata 1,795 Bez seguma 

61.  Cūksala-Karjers-Čušļi 1,091 Bez seguma 

62.  Rugāji-Riekstusala 0,552 Grants(šķembu) 

63.  Cūksala-Čakāni 0,950 Bez seguma 

 

Rugāju novada pašvaldības Lazdukalna pagasta B grupas ceļi 

 Ceļa nosaukums Garums (km) Seguma veids 

64.  Kapūne-Klāni 5,100 Grants(šķembu) 

65.  Liepnīte-Klitončiki 2,900 Bez seguma 

66.  Papurne-Zālīši 0,400 Grants(šķembu) 

67.  Primenes-Cirtums 2,928 Grants(šķembu) 

68.  Aizupes apvadceļš 1,400 Bez seguma 

69.  Aizupe-Vārniena 1,300 Grants(šķembu) 

70.  Rūbāni-Galeji 0,520 Bez seguma 

71.  Liepari-Zizlāni 0,462 Bez seguma 

72.  Podnieki-Stērnieki 0,590 Bez seguma 

73.  Pelnupe-Kupči 0,620 Bez seguma 

74.  Vecais dzelzceļš 6,550 Grants (šķembu) 

75.  Stangas-Losevi 1,390 Bez seguma 

76.  Silaines gateris-Liepnīte 6,090 Grants (šķembu) 

77.  Liepnīte-Patmalnieki 5,140 Bez seguma 

78.  Darbnīcas-Roznieki 0,750 Bez seguma 

79.  Gariesili-Drudži 3,470 Grants (šķembu) 

80.  Silenieki-Skubinova 2,865 Bez seguma 

81.  Gailīši-Bankova 1,920 Bez seguma 

82.  Liepnīte-Bikaviņi 1,530 Bez seguma 
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83.  Darbnīcas-Ķirsoni 0,360 Bez seguma 

84.  Švekeri-Slavīti 0,750 Bez seguma 

85.  Stērnieki-Podnieki 0,550 Grants (šķembu) 

86.  Lazdukalns-Saipetnieki 0,500 Bez seguma 

87.  Lielceļš-Bankova 1,200 Bez seguma 

88.  Pilsnieki-Voiti 0,500 Bez seguma 

 

 

Rugāju novada pašvaldības Rugāju pagasta C grupas ceļi 

 Ceļa nosaukums Garums (km) Seguma veids 

89.  Kaņepsala-Grūzīši 1,345 Bez seguma 

90.  Līvāni-Dobenieki 1,532 Bez seguma 

 

 

 

 

Rugāju novada pašvaldības Lazdukalna pagasta C grupas ceļi 

 Ceļa nosaukums Garums (km) Seguma veids 

91.  Kapūne-Jurīši 0,537 Bez seguma 

92.  Kapūne-Paideri 1,013 Grants (šķembu) 

93.  Blāzma-Dreimanova 1,360 Bez seguma 

94.  Lekste-Leoni 0,275 Grants (šķembu) 

95.  Tilžas.c-Zdanoviči 0,534 Bez seguma 

96.  Ozolnes-Vaivodi 0,450 Bez seguma 

97.  Ozolnes-Bērziņi 0,770 Bez seguma 

98.  Silenieki-Lūšubirze 0,720 Grants (šķembu) 
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99.  Vecais Tilžas ceļš 0,998 Grants (šķembu) 

100.  Tilžas ceļš-Grūznis 2,480 Bez seguma 

101.  Zirgusala-Dzelzceļš 0,505 Bez seguma 

102.  Skujetnieki-Pugači 0,345 Grants (šķembu) 

103.  Skujetnieki-Gavari 0,410 Grants (šķembu) 

104.  Skujetnieki-Birkovi 0,310 Grants (šķembu) 

105.  Liepari-Lidlauks 0,820 Melnais segums 

106.  Zirgusala-Ogusala 0,400 Grants (šķembu) 

107.  Pelnupe-Osa 0,400 Bez seguma 

 


