
Rugāju novada vēlētāju apvienības "Rugāju novadam būt!” priekšvēlēšanu programma 

Nepieļausim citus variantus: Rugāju novads ir un BŪS! Mēs esam pārliecināti, ka 

Rugāju novads ir vislabākā dzīves, darbošanās vieta Latvijā un novadu raksturo 

enerģiski iedzīvotāji, kuri visos laikos savas spējas ir pierādījuši ar darbiem- 2009.gadā 

esam izveidojuši savu novadu, aktīvi piesaistām ārvalstu finansējumu, mūsu ciemi un 

viensētas tukšojas lēnāk salīdzinot ar kaimiņnovadiem. Bez cilvēkiem nebūs nozīmes 

ne skolām, ne ceļiem, ne kultūrai. Šobrīd daudzi izteikušies, ka nejūt vajadzību būt 

piederīgiem novadam. Sabiedrībā valda uzskats, ka ir radušies draudi mazo novadu 

pastāvēšanai. It kā dzīvot dzīvojam, bet zudusi pārliecība par dzīvi ilgtermiņā. Vēlētāju 

apvienības kandidātus apvieno atziņa, ka mūsu novada izaugsmei nepieciešams jauns 

skatījums uz aktuālām problēmām, kuru risināšana jānosaka kā prioritāte, jo tas tieši 

ietekmē uzņēmēju, darbaspēka un līdz ar to iedzīvotāju skaitu novadā. Kad naudas ir 

maz un problēmu daudz, ir jābūt divkārt uzmanīgiem. Visiem kopā saprotamā veidā 

jāstrādā viena mērķa virzienā. Tāpēc esam apvienojušies, nosakot galvenās darbības 

prioritātes:  

1. Rugāju novada saglabāšana un attīstība:  

• Būsim paši saimnieki savā novadā un nepieļausim novada likvidāciju; • Ar novada 

saglabāšanu saistītos jautājumus risināsim ar entuziasmu, novērtējot visu iesaistīto 

pušu stiprās puses un nodrošinot darbu dalīšanu kvalitatīvam rezultātam.  

2. Uzņēmējdarbības veicināšana:  

• Regulāri uzklausīsim un iedziļināsimies uzņēmēju vajadzībās, veidosim visiem 

saprotamu sadarbības tīklu un uzņēmēju interešu aizstāvību vietējā, reģiona un 

valsts līmenī; • Sakārtosim uzņēmējdarbībai nepieciešamo, kā galveno prioritāti 

nosakot novada ceļu sakārtošanu; • Sniegsim dažāda veida atbalstu, lai ieinteresētu 

cilvēkus darboties laukos; • Veidosim sadarbību starp uzņēmējiem un novada 

skolām, lai ilgtermiņā jaunieši atgrieztos novadā kā jaunie speciālisti.  

3. Novada skolu saglabāšana, nodrošinot kvalitatīvu izglītību:  

• Saglabāsim novada skolas, jo zinām, ka skolas ir Rugāju un Benislavas 

virzītājspēks; • Pierādīsim Izglītības, ka esošais skolu tīkls novadā ir optimāls; • 

Stiprināsim Eglaines pamatskolā speciālās izglītības programmu, nosakot to kā 

galveno attīstības prioritāti; • Nodrošināsim Rugāju novada vidusskolā kvalitatīvu 

izglītību, stiprinot karjeras izglītību kā saikni starp novada uzņēmējiem un 

potenciālo darbaspēku.  

4. Plānveidīga un mērķtiecīga ceļu tīkla sakārtošana:  

• Izstrādāsim un realizēsim ceļu sakārtošanas plānu; • Organizēsim efektīvu novada 

ceļu uzturēšanas tehnikas un resursu izmantošanu.  

5. Dzīvojamā fonda inventarizācija:  

• Veiksim dzīvojamā fonda inventarizāciju, meklējot risinājumus tā sakārtošanai 

un jaunas dzīvojamās platības radīšanai. 

  



6. Pārdomāta resursu pārvaldība un interešu pārstāvniecība:  

• Rēķināsim ilgtermiņā. Nodrošināsim pārdomātu pašvaldības resursu 

pārvaldību, neatliekot aktuālos un neērtos jautājumus; • Ar pašvaldības naudu 

strādāsim atbildīgi un caurspīdīgi; • Iesāktos darbus paveiksim no idejas līdz 

rezultātam, nodrošinot darba kvalitāti un kontroli; • Noteiksim prioritātes 

kultūrā, sportā, tūrismā u.c. jomās, atbalstot kvalitāti; • Nodrošināsim sociālo 

palīdzību, virzot un veicinot darba spējīgo atbalsta saņēmēju atgriešanos darba 

tirgū; • Meklēsim sadarbības iespējas ar citiem novadiem, pārstāvot pašvaldības 

intereses reģionālā un valsts līmenī. 

 

* Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai 

iesniegtajā redakcijā. 


