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IEVADS  

Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk tekstā –Stratēģija) ir izstrādāta 
pašvaldības teritorijai laika periodam līdz 2030. gadam. Stratēģijas izstrāde notiek paralēli 
Rugāju novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izstrādei,  tādējādi novada 
pašvaldība jau ir noteikusi īstermiņa mērķus un prioritātes, vīziju un uzdevumus 7 gadu 
periodam. Telpiskās attīstības perspektīvā noteiktas pašvaldības teritorijas attīstības vadlīnijas. 
Grafiski attēlo novada svarīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās 
ilgtermiņa izmaiņas. Novada attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, 
teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus) izstrādā saskaņā ar Stratēģiju.  
Stratēģija  tika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Latgales 
stratēģijā noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes. Stratēģija ietver pašreizējās 
situācijas īsu raksturojumu, novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, telpiskās attīstības 
perspektīvu un stratēģijas ieviešanas uzraudzību.  
Ilgtermiņa attīstības redzējums ietver Rugāju novada vīziju, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa 
prioritātes, ekonomisko specializāciju.  
Vīzija - nākotnes redzējums, vēlamā situācija novadā 2030. gadā.  
Stratēģiskie mērķi – tiek noteikti pamatojoties uz vīziju un veicina tās sasniegšanu. Tie ir 
pamats prioritāšu noteikšanai un nākotnē veicamo darbību identificēšanai. Lai izvērtētu 
stratēģisko mērķu sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, tiek izmantoti teritorijas attīstības 
rādītāji.  
Ilgtermiņa prioritātes – tiek izvirzītas, lai veicinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu. Rugāju 
novada ilgtermiņa attīstības prioritātes ir pieejama kvalitatīva vispārējā, interešu un 
mūžizglītība, attīstīta daudzveidīga un stabila uzņēmējdarbības vide, ciemu un citu vietu 
attīstība.  
Ekonomiskā specializācija - attēlo novada ekonomiskās attīstības pamatus un virzienus.  
Telpiskās attīstības perspektīvā tiek aprakstīta un grafiski attēlota novada turpmākā teritorijas 
telpiskā struktūra, kurā ietverti svarīgākie esošās telpiskās struktūras elementi un vēlamās 
ilgtermiņa izmaiņas.  
Stratēģijas ieviešanas uzraudzība nepieciešama, lai konstatētu, kā tiek sasniegti izvirzītie 
stratēģiskie mērķi. Stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšanai tiek izmantoti galvenie 
indikatori un to plānotais ilgtermiņa attīstības virziens 2030. gadā. Novadā 2020.gadā un 
2027.gadā jānovērtē progress stratēģisko mērķu sasniegšanā, jāaktualizē un jāizvērtē rādītāji un 
to dinamika stratēģijas realizēšanas laikā. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Attēls 1:  
Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu hierarhija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls 2:  
Stratēģijas struktūra  
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RUGĀJU NOVADS 2013 

ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS un SASNIEDZAMĪBA  
Rugāju novads atrodas ES Austrumu pierobežas zonā, Latvijas 
Republikas ziemeļaustrumu daļā uz Vidzemes- Latgales robežas. 
Rugāju novads robežojas ar Vidzemes reģiona Gulbenes un Lubānas 
novadu un Latgales reģiona Balvu novadu.  
 
Tuvākais nacionālās nozīmes centrs ir Rēzekne. Tuvākie reģionālie 
attīstības centri ir Balvi, Gulbene, Alūksne, Madona. 
 
Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes ceļi P27 Smiltene- Gulbene un 
P36 Rēzekne- Gulbene. Jāatzīmē, ka saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, autoceļš P36 Rēzekne- Gulbene 
ir nacionālās nozīmes transporta koridors.  

 

 

TERITORIĀLAIS SADALĪJUMS   
Rugāju novadu veido divas teritoriāli administratīvās vienības: Rugāju un 
Lazdukalna pagasts. Novada kopējā platība ir 512,86 km

2
.  

 
Rugāju novadā ciema statuss ir piešķirts 3 ciemiem: Rugājiem, Benislavai un 
Skujetniekiem, kuros dzīvo 35% no visiem novada iedzīvotājiem. Iedzīvotāju 
skaits 2013.gada sākumā 2596, iedzīvotāju blīvums- 5,04 iedz./km

2
. 

 
Rugāji ir novada administratīvais centrs.  

  

 

PASĀKUMU TRADĪCIJAS  

IEDZĪVOTĀJU VECUMSTRUKTŪRA NOVADĀ 2013  
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ZEMES IZMANTOŠANAS STRUKTŪRA 

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS 
Dabas liegumi aizņem 14,5% no Rugāju novada teritorijas. 
Daļa no dabas lieguma „Lubāna mitrājs”    
Tas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši 
aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Lubāns un zivju dīķi ir viena no 
svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, kā arī  viena 
no piecām labākajām ligzdošanas vietām 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu sugām, 
tajā sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu sugas. Kopumā teritorijā novērotas 
224 putnu sugas, no tām 185 šeit ligzdo. 
Dabas liegums „Pokratas ezers”  
Liegums izveidots peldošā ezerrieksta aizsardzībai. Peldošā  ezerrieksta atradne 
Pokratas ezerā  ir Eiropā vistālāk uz ziemeļiem izvirzītā atradne. 

ŪDENSRESURSI 
Aiviekste un Pededze ir publiskās upes. Pārējās ūdensteces ir mazas un 
vasaras sezonā ūdens krājumi ir niecīgi, nav piemērotas rūpnieciskai 
nozvejai un to rekreatīvais potenciāls ir zems.  
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. 

DERĪGIE IZRAKTEŅI 
Rugāju novada teritorijā atrodas 1 māla atradne (netiek izmantota), 6 smilts atradnes (1 atradne tiek izmantota) un 3 smilts, smilts-
grants atradnes (1 tiek izmantota).  
Lazdukalna pagasta teritorijā atrodas kūdras atradnes, kas ietilpst īpaši aizsargājāmās dabas teritorijās, līdz ar to derīgo izrakteņu 
ieguve 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.  
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   Plašāka informācija par investīciju teritorijām pieejama pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv 

 

 

 

 

 

 

  

GALVENĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARES 
LAUKSAMINIECĪBA 
Rugāju novada tradicionālās lauksaimniecības nozares ir  piena, gaļas lopkopība un graudkopība.  
Attīstītas zemnieku un piemājas  saimniecības. No mājražotājiem iespējams iegādāties laukos 
ceptu maizi, gatavotu sieru, kūpinātas zivis, gaļu, briežu gaļas konservus, medu, konditorejas 
izstrādājumus.  
MEŽSAIMNIECĪBA 
Šobrīd novada teritorijā, nelielos apjomos pārstrādājot kokmateriālu, darbojas četras kokzāģētavas. 
Rugāju novada teritorijas lielu platību aizņem meži, purvi, kuros vasarā bagātīgi ienākas ogu un sēņu 
ražas, un iedzīvotājiem ir lielisks relaksācijas un  atpūtas veids sēņojot, ogojot un atpūšoties 
vienlaikus. Jāatzīmē, ka ogu, sēņu vākšana ir arī viens no finanšui ienākuma avotiem iedzīvotājiem. 
TŪRISMS    
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: 

 Izjādes ar zirgiem un zirgu pajūgā zemnieku saimniecībā „Mežaines” 

 Senlietu privātkolekcija „Saipetnieki” 

 Zemnieku saimniecības “Ābeles”un “Kļavas”  – rudzu maizes cepšanas darbnīcas 

 Brīvdienu māja „Rūķīši” 

 Atpūtas komplekss pie Boževas ezera 

 Staltbriežu dārzs un brīvdienu namiņš Pededzes dabas liegumā, zivju dīķi 
komercmakšķerēšanai 

INVESTĪCIJU TERITORIJAS 

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. 
Rugāju pašvaldība potenciālajiem investoriem piedāvā investīciju teritorijas noteiktai darbības 
nozarei.  
Atpūtas vieta autobraucējiem un kravu pārvadātājiem Kapūnes krustojums 
Nozare 
Transporta un ceļu infrastruktūra 
Īstenošanas vieta 
Rēzekne - Gulbene autoceļa 56. km 
Mērķis 
Autoceļu Gulbene –Rēzekne (P36), 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. 

http://www.rugaji/
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RUGĀJI 
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    

BENISLAVA 
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  

SKUJETNIEKI 
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  
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PAŠVALDĪBAS ĪSTENOTIE PROJEKTI 2009-2012  BIEDRĪBU ĪSTENOTIE PROJEKTI 2009-2012 
IZGLĪTĪBA  BIEDRĪBA „ŪDENSROZE” 
Lazdukalna pagasta Eglaines pamatskolas informatizācija  Mūžu dzīvo, mūžu mācies 

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Rugāju 
vidusskolā 

 BIEDRĪBA „MĒS PASAULĒ” 

Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana  Veļas mazgātavas izveidošana Rugājos 

Karjeras un kompetenču centra „ Kāpnes” izveide Rugāju novada jauniešiem  Es dziedu Latvijā 

Atbalsts Jauniešu iniciatīvu – interešu centra darbības nodrošināšanai Rugāju novadā   Vietējās kopienas iniciatīvu un resursu “Skreine” izveidošana Rugāju novadā 

Skola, kā patvērums un daudzveidīgas izglītības centrs Rugāju novada iedzīvotājiem  BIEDRĪBA „MEDNIEKU, MAKŠĶERNIEKU KLUBS „MIERIŅI”” 

Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistīto 
atbalsta pasākumus 

 Rugāju šautuves teritorijas labiekārtošana 

SPORTS  BIEDRĪBA „SPORTA KLUBS RUGĀJI” 

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

 Bērniem un jauniešiem piemērotas mototrases izveide un aprīkojuma iegāde Rugāju novadā 

Inovāciju un moderno tehnoloģiju ieviešana Rugāju sporta centrā  Publiskās ārtelpas sakārtošana ar laukumiem aktīvai atpūtai, bērnu rotaļām un vides objektiem 
Rugāju novadā 

KULTŪRA   LAZDUKALNA ĢIMEŅU BIEDRĪBA „SAULĪTE”  

Saieta nama būvniecība Lazdukalna pagasta, Beņislavā, Skolas ielā 3  Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Skujetnieki” izveide 

Skolas ēkas daļas rekonstrukcija Rugāju saietu nama izveidošanai   Sprīdis veselībai un dzīvotpriekam 

Lustīgs šur, lustīgs tur  Nāc un darbojies 

Pirmsskolas vecuma bērnu lasītavas modernizēšana – viens no lasīšanas veicināšanas 
elementiem 

 Lieparu kapsētas labiekārtošana 

Inventāra iegāde pasākumu organizēšanai Rugāju bibliotēkā  Mastarīgas kapsētas labiekārtošana 

Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā  Bērnu rotaļu laukuma “Bitītes” labiekārtošana 

Aprīkojuma iegāde Rugāju tautas namam  BIEDRĪBA „RADOŠĀS SADARBĪBAS CENTRS „EGLAINĪTE”  

Aprīkojuma iegāde Rugāju novada Lazdukalna pagasta saietu namam  Rugāju novada Lazdukalna pagasta hokeja laukuma rekonstrukcija 

Inventāra iegāde Lazdukalna bibliotēkas pagasta iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu 
attīstībai un pilnveidošanai 

 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas centra „Lazdukalns” izveide 

ŪDENSSAIMNIECĪBA  Prieka virpulī 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā  BIEDRĪBA „JAUNATNE LAUKU ATTĪSTĪBAI”  

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā  Labvēlīgu apstākļu un perspektīvu radīšana jaunatnes attīstībai laukos 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Skujetnieku ciemā  BIEDRĪBA „VISION” 

SOCIĀLAIS DIENESTS   Dažādosim brīvā laika mirkļus Rugājos 

Rugāju novada sociālās dzīvojamās mājas Liepu ielā 4 renovācija.   SIA „MEŽSĒTAS 97” 

PAŠVALDĪBA  Relaksācijas un informācijas punkta izveide 

Administratīvās kapacitātes paaugstināšana Rugāju novada domē    

Atbalsts Rugāju novada domes kapacitātes stiprināšanai   
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ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBS REDZĒJUMS 
     RUGĀJU NOVADS 2030 

 
Rugāju novada ilgtermiņa attīstības redzējums izstrādāts saskaņā nacionāla un reģionāla līmeņa plānošanas dokumentiem, kuros noteikti lauku telpas attīstības virzieni, risinājumi un 
vēlāmā telpiskā attīstības perspektīva. Nozīmīgākie stratēģiskie resursi ilgtspējīgai lauku attīstībai ir meži, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, derīgo izrakteņu atradnes un ūdeņi. 
Lauku teritoriju attīstība nākotnē būs balstīta galvenokārt uz lauksaimniecību, mežrūpniecību, tūrismu un zivsaimniecību. Ekonomika tiks dažādota, papildinot jau tradicionālās nozares 
ar citiem darbības veidiem, attīstot produkcijas ar augstu pievienotu vērtību ražošanu, kas balstītos uz vietējo dabas resursu apgūšanu. Tiks sabalansētas vides aizsardzības un 
ekonomiskās intereses, veicinot bioloģisku lauksaimniecību, zvejniecību, zivkopību, amatniecību un ekoloģisko tūrismu. Nozīmīga būs dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana, 
kultūras mantojuma saglabāšana un saprātīga apsaimniekošana. Liela uzmanība jāpievērš pakalpojumu centru dzīvotspējai. [Latvija2030, Latgale]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

SM1  
ATTĪSTĪTA UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INFRASTRUKTŪRA 

 

SM2  
CILVĒKA DZĪVES LABKLĀJĪBA 

SM3  
TĪRA VIDE 

IP1  
VEIKSMĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA UN SAKĀRTOTA 

INFRASTRUKTŪRA 
IP2 

PIEEJAMI IZGLĪTĪBAS, SPORTA, KULTŪRAS, VESELĪBAS 

APRŪPES UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

IP3 

ATTĪSTĪTA VIDES KVALITĀTE 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 
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 

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

RV1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA 

RV2 TŪRISMA ATTĪSTĪBA 

RV3 TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

RV4 TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 

RV5 EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE 

RV1 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA, SPORTA UN 

JAUNATNES LIETAS 

RV2 KVALITATĪVA VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE 

PAKALPOJUMI 

RV3 KULTŪRAS ATTĪSTĪBA 

 

RV1 VIDES KVALITĀTES SAGLABĀŠANA UN 

ATTĪSTĪBA 

RV2 DABAS RESURSU IZMANTOŠANA, SASKAŅOJOT 

DABAS VĒRTĪBU AIZSARDZĪBU AR TERITORIJAS 

EKONOMISKO ATTĪSTĪBU 

RĪCĪBAS VIRZIENI 
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. 
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EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA 
 

Izvērtējot Rugāju novada esošo situāciju, noteikta novada turpmākā ekonomiskā specializācija dažādās jomās un teritorijas līmeņos.  

Latgales reģions  Latvija  Eiropa un Pasaule  

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

zivsaimniecība 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 

Apstrādes rūpniecība 

Būvniecība 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 

Automobiļu un motociklu remonts 

Transports un uzglabāšana 

Izmitināšana un ēdinšanas pakalpojumi 

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 

Izglītība 

Veselība un sociālā aprūpe 

Māksla, izklaide un atpūta 

Mājražošana 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

zivsaimniecība 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 

Apstrādes rūpniecība 

Būvniecība 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 

Transports un uzglabāšana 

Izmitināšana un ēdinšanas pakalpojumi 

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 

Izglītība 

Māksla, izklaide un atpūta 

Mājražošana 

Apstrādes rūpniecība 

Transports un uzglabāšana 

Izmitināšana un ēdinšanas pakalpojumi 

Māksla, izklaide un atpūta 

Mājražošana 
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TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

APDZĪVOJUMS UN PAKALPOJUMU CENTRI 
Latgalei raksturīgais tradicionālais apdzīvojums (lauku ciemi un viensētas, viesētu 
grupas) ir latgalisko vērtību un lauku dzīvesveida pamats. Ciemi būs kā papildus centri ar 
ierobežotu funkciju skaitu un apkārtējo lauku teritoriju atbalsta punkti. Tur tiks 
koncentrētas arī ekonomikās aktivitātes un dažādi pakalpojumi. Jārod risinājumi, lai šo 
apdzīvoto vietu iedzīvotājiem būtu nodrošināta pieeja pamata izglītībai, neatliekamajai 
medicīniskajai palīdzībai, lai būtu iespējas saņemt vismaz minimālo ikdienas pakalpojumu 
un preču klāstu, kā arī tiktu nodrošinātas satiksmes iespējas līdz tuvākajam lielajam 
centram. Viensētu un to grupu pastāvēšana atbalstīta, lai tiktu saglabāts tradicionālais 
lauku apdzīvojuma veids, veicināta vienmērīga lauku apdzīvotība, saglabāta kultūrainava 
un tradīcijas. Viensētu loma palielināsies, attīstoties lauku tūrismam, tāpat arī to 
izmantošana par brīvdienu un vasaras mājokli pilsētniekiem.   
 

Saskaņā ar Latgales reģiona noteiktajiem apdzīvojuma centru līmeņa kritērijiem, Rugāji ir 
novada nozīmes centrs, savukārt Benislava un Skujetnieki ir vietējās nozīmes attīstības 
centri. Apdzīvojuma centros  ir noteikts minimālais pakalpojumu klāsts.  
 

 
 Vietējās nozīmes attīstības centros jābūt: 

 vietējās pašvaldības administratīvajiem pakalpojumiem,  

 bērnudārzam vai iespējai izglītības iestādēs nodrošināt 5–6 gadus 
vecu bērnu apmācību, 

 pamatskolai vai nodrošināt transportu bērnu nogādāšanai uz tuvāko 
skolu, 

 bibliotēkai,  

 publiski pieejamam interneta punktam, 

 pirmās nepieciešamības pārtikas un rūpniecības preču veikalam, 

 ģimenes ārsta prakses vietai, 

 pieejamiem neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumiem, 

 centralizētai ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas sistēmai,  

 melnā seguma ceļam līdz novada nozīmes centram vai reģionālas, 
nacionālas nozīmes autoceļam, 

 publiski pieejamām atpūtas teritorijām (estrāde, parks u.c.), 

 sabiedriskajam transportam ar pieturvietu, 

 pieejamiem sociālā darbinieka, policijas iecirkņa inspektora, 
lauksaimniecības konsultanta pakalpojumiem,  

 pasta nodaļai, 

 aptiekai, 

 teritorijai, kas paredzēta ražošanas objektu attīstībai. 

 
 
 
 
 
 

Novada nozīmes attīstības centros līdztekus visam iepriekš minētajam jābūt: 

 vispārējās vidējās izglītības iestādei ar sporta bāzi, 

 bērnudārzam vai citai pirmsskolas izglītības iestādei, 

 interešu izglītības ieguves iespējai (mūzikas, mākslas, sporta skolai), 

 lokālai daudzprofilu vai specializētai slimnīcai vai primārās veselības aprūpes iestādei, 

 sociālās aprūpes dienestam, 

 pieejamiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, 

 ielu apgaismojumam, 

 publiskas tirdzniecības vietai, 

 VUGD postenim, 

 Policijas iecirknim, 

 finanšu pakalpojumiem (bankas filiālei vai bankomātam), 

 naktsmītnēm (viesnīcai, motelim u. tml.), 

 sabiedriskās ēdināšanas iestādei (kafejnīcai, bistro u. tml.),  

 Tūrisma informācijas centram (TIC), 

 būvvaldei, 

 kultūras (tautas) namam, 

 centralizētai ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmai, 

 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atbalsta vietai, 

 pieejamiem  uzņēmējdarbības attīstības un atbalsta konsultantiem, speciālistiem 



                                                                                                  RUGĀJU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030 
 

13 
 

Vispārējās vadlīnijas apdzīvojuma attīstībai un plānošanai  

 Rugāji, Benislava, Skujetnieki jāstiprina kā lauku ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves atbalsta punkti un jāveicina to attīstība. 

 Rugājos, Benislavā, Skujetniekos jāuztur un jāattīsta pakalpojumi, jānodrošina nepieciešamā inženierinfrastruktūra, sakari un komunikācijas.  

 Plānojot jaunas mājokļu teritorijas, jānosaka prasības vides un ainavu aizsardzībai, jāparedz visa nepieciešamā inženierinfrastruktūra, kā arī jānodrošina optimālas 
sasniedzamības iespējas ar sabiedrisko transportu. 

 Plānojot jaunu apdzīvojuma, ražošanas, tūrisma un atpūtas aktivitāšu attīstību, maksimāli jāizmanto esošā infrastruktūra.  

 Jāatbalsta viensētu saglabāšana un attīstība gan zemnieku, gan piemājas saimniecību statusā. 

 

TRANSPORTA KORIDORI UN INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarīgs novada attīstības priekšnoteikums ir iekšējās un ārējās sasniedzamības nodrošināšana. Rugāju 
novadā apdzīvoto vietu sasniedzamības nodrošināšanai galvenā loma ir autoceļiem. Esošais autoceļu 
tīkls ir pietiekami attīstīts un funkcionāls visu attīstības centru sasniegšanai, taču radikāli jāpaaugstina to 
kapacitāte un kvalitāte, rekonstruējot atsevišķus posmus, uzlabojot segumus.  
Novadu šķērso nacionālas- starpreģionālas nozīmes autoceļs P36 Rēzekne- Gulbene, kas nodrošina 
starptautiskos, strapreģionālos un vietējos kravu un pasažieru pārvadājumus.  
Reģionālās nozīmes autoceļi ir valsts autoceļi P47 Balvi- Kapūne, P48 Kārsava- Tilža- Dubļukalns un V842 
Lubāna- Upatnieki.Tie nodrošina labu satiksmi un transporta plūsmu starp novadu nozīmes centriem 
reģionā un arī labu starpreģionu satiksmi.  
Novada nozīmes autoceļi ir valsts vietējas nozīmes autoceļi: 

 V464 Pokrata – Lazdukalns 

 V466 Balvi – Teternieki – Upetnieki 
 V484 Lukstiņi – Teteri 

 V485 Gariesili – Pokrata 

 V488 Rugāji – Ranguči 

 V463 Pāliņi – Gailīši 

 V481 Rūbāni – Primenes 
 V483 Upatnieki- Rugāji, 

kā arī pašvaldības ceļi: 
 Stradi-Ezernieki 

 Rugāji-Tikaiņi 

 Benislava- Blāzma. 

Tiem ir jābūt labā tehniskā stāvoklī un pakārtoti saistītiem ar reģionālas un starptautiskas nozīmes 
autoceļu tīklu. 
Moderna un videi draudzīga indženiertehniskā infrastruktūra veicinās dzīves kvalitātes celšanos, 
uzņēmējdarbības aktivizēšanos, investīciju palielināšanos un līdz ar to darbavietu skaita palielināšanos. 
Rugājos, Benislavā un Skujetniekos pieejama centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija. Sakaru sistēmu 
novadā nodrošina 4 mobilo sakaru torņi. 
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Vispārējās vadlīnijas transporta attīstībai un plānošanai  

 Jānodrošina ciemu un viensētu, viensētu grupu, ražošanas, pakalpojumu u.c. objektu sasniedzamība pa labas kvalitātes autoceļiem. 

 Jārekonstruē reģionālās un novada nozīmes ceļu tīkls. Jāveicona novada un vietējās nozīmes attīstības centru sasniedzamību pa melnā seguma ceļiem.  

 Pie galvenajiem satiksmes koridoriem jāattīsta uzņēmējdarbību atbalstoša infrastruktūra, transporta apkalpes infrastruktūras tīkla uzlabošana. 

 Apbūve jāplāno tādā attālumā no ceļiem, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni, izplūdes gāzēm un citu negatīvo ietekmi. 

 Jāparāda apdzīvoto vietu ielu tīkls atbilstošā mērogā, norādot to kategoriju un prasības tehniskajiem parametriem. 

 Jāparedz veloceliņu tīklu izveide, ielas kājāmgājējiem, pastaigu un tūrisma takas, kā arī jānodrošina pietiekamas teritorijas kājāmgājējiem un veloceliņu tīklu izveidei 

perspektīvā. Tie integrējami kopējā transporta struktūrā.  

Vispārējās vadlīnijas indženiertehniskās infrastruktūras attīstībai un plānošanai  

 Rugājos, Benislavā un Skujetniekos jāparedz nodrošinājums ar vides aizsardzības un sabiedrības veselības prasībām atbilstošu inženiertehnisko infrastruktūru. 

 Jāattēlo galveno inženiertehnisko tīklu un objektu izvietojums un to aizsargjoslas, atbilstoši izstrādes mēroga precizitātei.  

 Inženiertīkli pēc iespējas kompakti jākoncentrē koridoros gar autoceļiem. Plānojot inženiertīklu izvietojumu, jāizvēlas risinājumi ar vismazāko risku gan videi, gan iedzīvotājiem. 

 Jāuzlabo ūdensapgādes un atkritumu apsaimniekošanas sistēma, lai nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvus infrastruktūras pakalpojumus un samazinātu vides piesārņojumu.  

 Jānosaka prasības pieslēgumu veidošanai pie pašvaldības ūdensapgādes un  kanalizācijas sistēmām, veicinot pieslēgumu pie centralizētajām sistēmām skaita paaugstināšanos.  

 Jāparedz mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas sistēmu izveide, nodrošinot augstas kvalitātes infrastruktūru - telekomunikācijas un datu pārraides tīklus.  

 Rugājos, Benislavā, Skujetniekos jānodrošina līdzvērtīga pieeja informācijas un telekomunikāciju pakalpojumiem, tajā skaitā pieeja internetam. 

 Jāveicina platjoslu interneta attīstība.  

 Jāizvirza nosacījumi alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai novada teritorijā.  

 

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU KOMPLEKSI 

 

 

Galvenā prioritāte īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir dabas aizsardzība un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšana. Ņemot vērā šo teritoriju īpašo jūtīgumu, jāsaglabā līdzsvars starp moderno attīstību un vides 

aizsardzību, nosakot līdzsvarotas attiecības starp tradicionālajiem iedzīvotāju nodarbes veidiem un dabas 

aizsardzības interesēm. 

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

Vispārējās vadlīnijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju attīstībai un plānošanai  

 Jāatbalsta maza mēroga lauku attīstība, liekot uzsvaru uz vietējo iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu.  

 Jāatbalsta ekoloģiskā tūrisma attīstība – putnu un dzīvnieku vērošana, ogošana, medību tūrisms, makšķerēšana.  

 Jebkuras saimnieciskās darbības plānošanā jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības plānu 
prasības. Nav pieļaujamas nekādas darbības, kas ir pretrunā ar šo teritoriju izveidošanas mērķiem un dabas 
aizsardzības plāniem, atbilstoši MK 16.03.2010. noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un MK 10.02.2009. noteikumos Nr.135 „Dabas lieguma 
„Lubānas mitrājs” individuālie aizsardzības izmantošanas noteikumi” noteiktajiem aizliegumiem. 
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TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 
Tūrisma attīstības teritorijās par prioritāti uzskatāma ar tūrismu un rekreāciju saistītās darbības un 
infrastruktūras attīstība, kā arī tūrisma resursu – dabas vides, ainavu, kultūrvēsturiskās vides un 
pieminekļu saglabāšana un aizsardzība.  

 
Vadlīnijas tūrisma attīstības teritoriju attīstībai un plānošanai  
 

 Plānojot tūrisma un rekreācijas aktivitātes un infrastruktūras attīstību, jāņem vērā vides 
aizsardzības prasības. 

 Nav pieļaujama vitāli svarīgo tūrisma resursu samazināšana vai degradēšana citu 
izmantošanas veidu rezultātā. 

 

 Izstrādātie velosipēdu maršruti jāintegrē kopējā tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu 
tīklā, nodrošinot naktsmītnes, stāvlaukumus, velosipēdu nomas un remonta pakalpojumus. 

 Nav pieļaujama ainaviski nozīmīgu skatupunktu aizsegšana, aizbūvējot tos ar ēkām, 
apstādot ar kokiem vai aizaudzējot ar krūmiem, kā arī reljefa pārveidošana. Paredzot 
būvniecību ainaviski nozīmīgās vietās un teritorijās, jāveic ainavas analīze un jāievēro 
apbūves noteikumos noteiktās specifiskās prasības projektējamiem būvapjomiem. 

 Pašvaldības saistošajos noteikumos jāparedz prasības un mehānisms, lai novērstu ainavu 
degradāciju, paredzot sodus nesakopto teritoriju un ēku īpašniekiem, uzdodot nojaukt 
sabrukušās vai nelikumīgi uzbūvētās ēkas un būves.  

 Lai Latvijā, Eiropā un pasaulē popularizētu novada unikālās kultūrvēsturiskās, dabas un 
sociālās bagātības, jāizstrādā vienota tūrisma attīstības stratēģija, Rugāju novada 
atpazīstamības zīmols.  

 
MEŽSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

Prioritāte ir mežsaimnieciska izmantošana - mežizstrāde un ar kokapstrādi saistītas ražotnes - koksnes pārstrāde, 
mēbeļu un galdniecības izstrādājumu, būvkonstrukciju ražošana u.c., īpaši veicinot ražošanas uzņēmumu 
veidošanos ar koksnes bezatkritumu izstrādes u.c. inovatīvām tehnoloģijām, kokapstrādes gala produkcijas ar 
augstu pievienoto vērtību ražošanu. 
 
Vadlīnijas mežsaimniecības attīstības teritoriju attīstībai un plānošanai  

 Visā novada teritorijā atbalsīta meža zemju izmantošana medību un dabas tūrismam un rekreācijai, derīgo 
izrakteņu ieguvei, pakalpojumu sniegšanai.  

 Apmežojot mazvērtīgās lauksaimniecības zemes, nav pieļaujama ainavisko skatu perspektīvu un 
kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu aizsegšana.  

 Minimālā jaunveidojamo meža zemju vienību platība - 2 ha.  

 Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonās teritorijās, jāņem vērā 
šo teritoriju normatīvajos aktos, dabas aizsardzības plānos, uzturēšanās režīma noteikumos iekļautās 
prasības.  

 Jārada apstākļi mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un iedzīvotāju rekreācijas vajadzību 
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LAUKSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

Par prioritāti uzskatāma visa veida lauksaimnieciskā darbība - augkopība, dārzeņkopība, augļu un ogu audzēšana, 
lopkopība, lauksaimniecības produktu pārstrāde u.c. Lauksaimnieciskās ražošanas attīstība jāorientē uz augstas 
kvalitātes galaprodukcijas ieguvi. Iespēju robežās ražošana jākoncentrē specializētās un tehnoloģiski modernās 
vienībās ar minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi un ainavu.  
 

Vadlīnijas lauksaimniecības attīstības teritoriju attīstībai un plānošanai 
 Lai saglabātu novada lauksaimniecības zemju resursus, aizliegta īpaši vērtīgo lauksaimniecības zemju 

apmežošana. Teritorijas plānojumā jānosaka kritēriji (auglība ballēs, vienlaidus platības, meliorācijas 
sistēmas, izvietojums u.c.), kuriem izpildoties aizliegta vai atļauta lauksaimniecības zemju nogabalu 
apmežošana.  

 Jāveic pasākumi erozijas un augsnes piesārņojuma mazināšanai, augsnes auglības samazināšanās 
novēršanai.  

 Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta lauksaimniecības zemju konsolidāciju. Minimālā jaunveidojamo 
lauksaimniecības zemju vienību platība - 2 ha, bet atļauta esošo viensētu, ēku un būvju atdalīšana.  

 Tiek atbalstīta lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana atbilstoši noieta tirgus prasībām, jāatjauno 
tehnisko kultūru audzēšana un pārstrāde. Papildus tradicionālajām nozarēm jāattīsta arī bioloģiskā 
lauksaimniecība, specializētā lopkopība, dārzeņkopība, augļkopība u.c., kombinējot ražošanu ar lauku 
tūrismu. 

 Jāatbalsta lauku biznesa vienību kooperatīvu veidošana, lai nodrošinātu ražošanas resursu racionālu izmantošanu, pārdošanas iespēju uzlabošanu, lauku biznesa interešu 

efektīvāku pārstāvniecību brīvā tirgus apstākļos 

 Aizliegta ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana.  

 Visā novada teritoriojā tiek atbalsīta lauku zemju elastīga un daudzveidīga izmantošana - tūrisms un rekreācija, ražošana, derīgo izrakteņu ieguve, dažādu pakalpojumu 

sniegšana.  

 Nav pieļaujama meliorācijas sistēmu sagraušana. Jānodrošina meliorācija sistēmu un polderu hidrotehnisko būvju pilnvērtīga funkcionēšana un to apsaimniekošana, veicot  

rekonstrukciju. Jāsniedz atbalsts lauku saimniecībām meliorācijas un zemes ielabošanas pasākumu veikšanai. 

 Jāplāno biomasas kā atjaunojamā energoresursa ražošana tajās teritorijās, kur lauksaimniecības zemes ir mazāk labvēlīgas pārtikas ražošanai. 

 Jāsniedz atbalsts mazvērtīgu neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošanai. 

  

nodrošināšanai. 

 Jāveicina ilgtspējīga un vietai atbilstoša meža resursu apsaimniekošana un izmantošana, atjaunojot meža 
resursus un apmežojot mazvērtīgās lauksaimniecības teritorijas. 
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RAŽOŠANAS UN DERĪGO IZRAKTEŅU IZSTRĀDES TERITORIJAS 

 
 

 
 
  

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

Vadlīnijas ražošanas un derīgo izrakteņu izstrādes teritoriju attīstībai un plānošanai 
 

 Tiek atbalstīta sapropeļa ieguve, pieguļošajās teritorijās - tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai 
nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu un rūpniecības uzņēmumu izvietošana.  

 Derīgo izrakteņu ieguve atļauta arī lauksaimniecības zemēs un meža zemēs, atbilstoši normatīvo 
aktu un pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu prasībām. Netiek atbalstīta derīgo izrakteņu 
ieguve īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu 
teritorijās, ainaviskajās teritorijās, ciemu un citās blīvās dzīvojamās apbūves teritorijās.  

 Teritorijas plānojumā jāiekļauj nosacījumi derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas atļaušanai vai 
aizliegšanai, karjeru teritoriju rekultivācijai un turpmākajai izmantošanai.  

 Īpaša uzmanība jāpievērš pasākumiem, kas ierobežo trokšņa, putekļu un cita veida piesārņojumu, 
mazina negatīvo ietekmi uz dabas vidi un cilvēku dzīves vidi, satiksmes drošības, pazemes ūdens 
resursiem u.c.  

 Īpaši tiek atbalstīta zinātņietilpīgo un inovatīvo ražošanas uzņēmumu veidošana, bezatkritumu un 
videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, produkcijas ar augstāku pievienoto vērtību ražošana.  

 Vispārīgās un vieglās ražošanas uzņēmumu veidošana tiek atbalstīta visā novada teritorijā, 
turpmākajā plānošanas procesā izvērtējot to vietas un ietekmes  atbilstību un pēc iespējas 
izvairoties no konfliktsituācijas starp ražošanu, dzīvojamo vidi un dabas aizsardzību.  

 Racionāli jāizmanto, jāiesaista apritē un jāattīsta esošā tehniskā infrastruktūra.  
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PROBLĒMU UN RISKA TERITORIJAS 
Par problēmu teritorijām uzskatāmas tās pamestās teritorijas un objekti, kas vairs netiek 
apsaimniekoti un uzturēti. Gan no vides, gan ainaviskā viedokļa lielākoties tās ir degradētas 
teritorijas. Šīs teritorijas ir revitalizējamas un iekļaujamas saimnieciskajā apritē. 
Vadlīnijas problēnu un riska teritoriju attīstībai un plānošanai 

 Jāidentificē problēmu un riska teritorijas, kā arī jāizvirza to izmantošanas un 
apsaimniekošanas nosacījumi. 

 Jāprecizē plūdu riska teritoriju robežas. Jāizstrādā šo teritoriju izmantošanas 
noteikumi un jānosaka ierobežojumi.  

 Plūdu apdraudētajās teritorijās jāparedz īpašs civilās aizsardzības pasākumu 
komplekss. 

 Jānosaka iespējamās plūdu līnijas.  

 Neparedzēt jaunu būvniecību iespējami applūstošās teritorijās bez priekšizpētes 
un speciālu projektu izstrādes, kas nepieciešamības gadījumā paredz drošu 
inženiertehnisko aizsargbūvju izveidi. 

 Neplānot paaugstināta riska teritoriju – polderu izmantošanu apbūvē. 

 Jaunu dzīvojamo apbūvi neplānot upju un ezeru palienēs. 
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IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA 

Lai novērtētu Rugāju novada ilgtspējīgas stratēģijas izvirzītā nākotnes redzējuma īstenošanu, tiek izstrādāta uzraudzības sistēma.  
Uzraudzības sistēmu veido:  

 uzraudzības rādītāju datu bāze (teritorijas attīstības rādītāji) jeb stratēģisko mērķu sasniegšanas progresa novērtējums;  

 Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, kura veic ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzību.  
 
Stratēģisko mērķu sasniegšanu izvērtē pirms jauna ES daudzgadu budžeta perioda – 2020.gadā un 2027.gadā. Lai novērtētu stratēģisko mērķu sasniegšanu, sagatavo Stratēģijas 
ieviešanas ziņojumu.  
Ziņojumā ietver: 

 aktualizētus attīstības indikatoru rādītājus; 

 vērtējumu par stratēģiskā mērķa un prioritāšu sasniegšanas progresu; 

 vērtējumu par telpiskās attīstības perspektīvas ieviešanas progresu; 

 vērtējumu par Stratēģijas atbilstību aktuālajām ekonomikas un sociālo procesu tendencēm un politiskajām nostādnēm; 

 priekšlikumus Stratēģijas grozījumiem, ja nepieciešams. 
 
Teritorijas attīstības radītāji tiek noteikti stratēģiskajiem mērķiem. Tie tiek izvērtēti, lai konstatētu pārmaiņas novadā. Attīstības rādītāji ik gadu datu bāzē jāatjauno un jāsniedz 

novērtējums atbilstoši plānotajam attīstības virzienam. 

Attīstības rādītājs Pašreizējā vērtība/ bāzes gads Plānotais ilgtermiņa attīstības virziens (2030.gads) Datu avots 

Attīstības līmeņa indekss -1,056/2011 Pozitīvs VRAA  

Ekonomiski aktīvo vienību skaits (uz 1000 iedz.) 96,4/2011 Pieaug  CSP 

Uzņēmumu skaits ar apgrozījumu lielāku par 1 milj. LVL 2/2012 Pieaug Lursoft 

Bezdarba līmenis, % 18,4 /2012.g.sākumā Samazinās  Nodarbinātības valsts aģentūra 

Iedzīvotāju skaits 2609/ 2012.g.sākums Pieaug Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde 

Nevalstisko organizāciju skaits 22/2012 Pieaug Valsts ieņēmumu dienests 

Demogrāfiskā slodze 525,7/ 2012.gada sākums Samazinās CSP 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi budžetā uz 1 
iedzīvotāju (Ls) 

117,1 /2011 Pieaug VRAA 
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PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU  

I Sabiedrības iesaiste 

Uzsākot Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam izstrādes procesu, noteikts Sabiedrības līdzdalības plāns. Paziņojums par Sabiedrības līdzdalību publicēts pašvaldības mājas lapā 

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

Sabiedrības iespējas līdzdarboties attīstības programmas izstrādes procesā: 

1)  rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā (22.04.2013.-24.05.2013.) 

2) publiskā apspriešana (26.08.2013.-04.10.2013.) 

II Viedokļu izteikšana  

Lai sekmētu atklātu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, tādējādi paaugstinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm 2013.gada 

aprīlī un maijā tika rīkota rakstiska viedokļu izteikšana par vēlamo Rugāju novada telpiskās attīstības perspektīvu. Iedzīvotāji bija aicināti izteikt viedokli par grafiski attēlotajām novada galvenajām 

funkcionālajām telpām.  

 

III Publiskā apspriešana  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā apspriešana notika no 2013.gada 26.augusta līdz 2013.gada 4.oktobrim.  

Ar izstrādāto Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakciju varēja iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus: 

 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, domes darba laikā, 

 Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu ielā 8, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, pagasta pārvaldes darba laikā, 

 Rugāju bibliotēkā, Kurmenes ielā 36, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570, bibliotēkas darba laikā, 

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

 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-4577, bibliotēkas darba laikā, 

 Tikaiņu bibliotēkā, "Tikaiņi", Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4577, bibliotēkas darba laikā. 

 Rugāju novada pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tika organizēta: 

 2013.gada 3.oktobrī, plkst 10:00 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 6-10, Skujetniekos, Rugāju novadā, LV-4577 

 2013.gada 3.oktobrī, plkst 12:00 Saietu namā, Skolas ielā 3, Benislavā, Rugāju novadā, LV-4577, 

 2013.gada 3.oktobrī, plkst 18:00 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570Publiskās apspriešanas ierosinājumi Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030.gadam 1.redakcijai.  

Nr. Iesniedzējs Priekšlikums Noraidīts/Atbalstīts 

1.  Latvijas Republikas 
Veselības ministrijas 
Veselības inspekcija 

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa neiebilst projekta 
risinājumam.  

 

2.  Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļas Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju kompleksi apakšnodaļā Visās aizsargājamās teritorijas aizliegts 
15.lpp.lūdzam sniegt korektu informāciju atbilstoši MK 16.03.2010. 
noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un MK 10.02.2009. noteikumos 
Nr.135 „Dabas liguma „Lubānas mitrājs” individuālie aizsardzības 
izmantošanas noteikumi” noteiktajiem aizliegumiem.  

Ņemts vērā, veiktas izmaiņas tekstā 14.lpp (sadaļa Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
kompleksi).Vispārējās vadlīnijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju attīstībai un 
plānošanai papildināts 3.apakšpunkts un dzēsts 4.apakšpunkts.  

   

http://www.rugaji.lv/
http://www.rugaji.lv/
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Pielikums Nr.1 
Esošie tūrisma un rekreācijas objekti 
Lauku tūrisma mītne „Rūķīši” 
Briežu dārzs SIA „Mežsētas 97”  
Atpūtas komplekss pie Boževas ezera, publiskā peldvieta 
Senlietu privātkolekcija „Saipetnieki” 
Tradicionālā maizes cepšanas un siera siešanas darbnīca z/s „Ābeles”  
Tradicionālā maizes cepšanas darbnīca un kultūras piemineklis z/s „Kļavas” 
Izjādes ar zirgiem z/s „Mežaines”  
Medņu dižakmens 
Bebru gudrības taka 
Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca 
Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīca 
Rugāju Romas katoļu baznīca 
 
 

Pielikums Nr.2 
Potenciālie investīciju objekti 
Kapūnes krustojums 
Blāzma 
Bijusī ferma Tikaiņos 
Bijušais sadzīves pakalpojumu centrs Skujetniekos 
Darbnīcas Rugājos 

 

Pielikums Nr.3 
Problēmu un riska teritorijas 
Degvielas uzpildes stacija Rugājos 
Pesticīdu noliktava 
Mehāniskais sektors Tikaiņos 
Mehāniskās darbnīcas Rugājos 
Ilganču atkritumu izgāztuve 
Mehāniskais sektors Strazdiņos 
Ferma Rimstavās 
Ferma Medņos 
Ferma  Aizstirnē 
Saimnieciskais sektors  Rugājos 
Saimnieciskais sektors Tikaiņos 
Bijusi daudzdzīvokļu ēka Tikaiņos 
Ferma Tikaiņos 
Bijusī dzīvnieku kapsēta  (pretī Čušļu kapiem) 
Bijušajās SIA''Lazdukalns" mehānisko darbnīcu teritorijā 
(urbums) 
Bijušajās SIA "Silaine" mehānisko darbnīcuteritorijā 
(urbums) 
Mājas „Svekeri” (urbums) 
Mājas „Vīksniņi” (urbums 
Mājas „Gariesili” (urbums) 
Skujetnieki (bijusī lopu kapsēta) 
Liepari (bijusī lopu kapsēta) 
Lazdukalns (bijusī lopu kapsēta) 
Silaines (bijušās mehāniskās darbnīcas) 
Lazdukalns (bijušās mehāniskās darbnīcas)  
Liepari (bijušās mehāniskās darbnīcas) 
Bankova (bijusī minerālmēslu glabātava) 
Slavīti (bijusī minerālmēslu glabātava) 
Bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve „Zirgusala” 

 
 
 


