
Mēs, vēlētāju apvienības ”Mūsmājas” deputātu kandidāti, piedaloties pašvaldību 

vēlēšanās apzināmies, ka Rugāju novads ir mūsu mājas, tāpēc mūsu pienākums ir 

rūpēties par tā saglabāšanu, sakārtošanu, attīstību un iedzīvotāju labklājību. Mēs 

ikviens esam gatavi ar savām zināšanām, pieredzi, prasmēm un darbu piedalīties 

novada ekonomiskajā darbībā, vienojot mūsu novada iedzīvotājus kopīgam darbam, jo 

tikai vienots darbs un radošas idejas ir virzošs spēks labklājības nodrošināšanā. 

*Nodrošināsim novada ilglaicīgu un līdzsvarotu attīstību, saimnieciski un ekonomiski 

izmantosim budžeta līdzekļus un resursus pašvaldības funkciju realizēšanai. 

*Veicināsim novadā mūžizglītības attīstību. *Radīsim labvēlīgus apstākļus jaunu 

darbavietu veidošanai, individuālajam darbam, lauksaimnieciskās produkcijas 

ražotājiem, uzņēmējdarbībai. *Nodrošināsim atklātu un saskaņotu novada domes 

darbību, kas vērsta uz iedzīvotāju interešu aizstāvēšanu un atklātību, kā arī informācijas 

pieejamību par novada domes un tās iestāžu darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu. 

*Nodrošināt mācību iestāžu ,sporta un jauniešu centru ,muzeja, bibliotēku, saieta un 

tautas namu saglabāšanu, sekmēt visu iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošanu. 

*Nodrošināt izglītojamo nokļūšanu uz skolām, tam izmantojot novada autobusus, 

atmaksājot biļetes par braucienu sabiedriskajā transportā, atmaksāt transporta 

izdevumus bērnu nokļūšanai uz bērnudārzu. *Nodrošināsim visiem skolēniem 

bezmaksas ēdināšanu. *Saglabāt un dažādot interešu izglītības pulciņus, nodrošināt 

vadītājus ar darba samaksu. *Izveidot bērnu rotaļu laukumu pie Eglaines pamatskolas. 

*Labiekārtot bērnu laukumus un teritoriju Skujetniekos, Lieparos, Benislavā, uzturēt 

kārtībā sporta laukumus. *Saglabāsim un pilnveidosim esošo sociālo pabalstu 

veidus,/ik gadu piešķirsim Veselības pabalstu ikvienam novada iedzīvotājam, 

pamatojoties uz dokumentālu apliecinājumu, neatkarīgi no viņa materiālās situācijas/un 

sociālo pakalpojumu pieejamību. *Nodrošināsim līdzsvarotu un godīgu sociālo 

palīdzību novada iedzīvotājiem, atbalstīsim iedzīvotājus ar zemiem ienākumiem-

daudzbērnu un jaunās ģimenes, bezdarbniekus, represētos, invalīdus, vientuļos 

pensionārus, kā jebkuru, kas dažādu apstākļu pēc nonācis grūtā situācijā. *Saglabāt 

ģimenes ārsta praksi un zobārstniecības kabinetu Rugājos, feldšeru-veselības punktus 

Skujetniekos un Benislavā. *Atbalstīt Sociālās aprūpes centra ”Rugāji” darbību un 

attīstību. *Nodrošināt ar pašvaldības transportu iedzīvotāju nokļūšanai pie ārstiem uz 

konsultācijām. *Realizēt sociālo pakalpojumu centra izveides projektu Rugājos ar 

dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu telpām, masiera un fizioterapeita kabinetiem. 

*Atbalstīsim sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas novada ciemos, sporta 

tradīcijas, novada sporta svētku rīkošanu. *Realizēt Rugāju estrādes rekonstrukcijas un 

parka labiekārtošanas projektu. Atbalstīt kultūras pasākumus. *Sakārtot pašvaldības 

daudzdzīvokļu māju dzīvojamo fondu Skujetniekos ,Tikaiņos Strados. *Atbalstīsim 

vietējos uzņēmējus, lauksaimniekus un zemniekus sniedzot konsultācijas, metodisko 

palīdzību investīciju piesaistē, projektu sagatavošanā. *Atbalstīsim privāto iniciatīvu 

darba vietu radīšanā, sekmēsim novada mazās uzņēmējdarbības un mājražošanas 

attīstību ,nodrošinot ar aktuālo informāciju par pieejamajiem pasākumiem novada, 

Latvijas un ES mērogā. *Finansiāli atbalstīt jauno un esošo lauksaimnieku un uzņēmēju 

attīstības projektus un biznesa idejas. *Uzlabosim novada Uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības centra darbu, regulāri organizējot iedzīvotājiem seminārus un apmācības, kas 

rosinātu apgūt jaunas prasmes, uzsākt mājražošanu, uzņēmējdarbību ,kā arī iesaistīties 

projektu rakstīšanā. *Veicināt lauku tūrisma attīstību novadā, izveidot skaidru tūrisma 

koncepciju. Gādāt par kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanu un saglabāšanu novadā. 



*Realizēt ielu un trotuāru apgaismojuma izbūvi Rugājos un Skujetniekos. Sekmēt arī 

ciematu centru sakārtošanu. *Uzturēt kārtībā realizētās ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas sistēmas. *Sakārtot un regulāri uzturēt kārtībā pašvaldības ceļus, palīdzēt 

tos sakārtot uz uzņēmējiem, un tūrisma saimniecībām ,kā arī uz viensētām, kurās ir veci 

,vientuļi cilvēki un bērni. *Rūpēties un uzturēt kārtībā pagastu teritorijas, kapsētas 

,atbalstīt novada baznīcu un draudžu darbību. *Organizēt konkursu ”Sakoptākā lauku 

sēta” un novada svētkus. *Veicināsim novada NVO darbību, līdzfinansēsim projektus 

un ideju konkursus. *Turpināt izdot avīzi ”Kurmenīte” un uzturēt novada mājaslapu. 


