
Dzīvošanai labvēlīgs novads  

Skola, ģimenes un bērni  

Mūsu novadā tas nav ne prestižs, ne arī kāds uzņēmums ar daudzām darba vietām, kas 

rada dzīvot vērtu vidi – tā ir skola. Tikai ar skolu mēs novadā noturēsim ģimenes, 

jauniešus, kultūru un dzīvību. Tikai ar skolu mēs radīsim vidi, kurā cilvēki vēlas dzīvot, 

bet uzņēmēji radīt uzņēmumus un darba vietas. Ja Latvijas valdība to nav sapratusi, tad 

pašvaldībai tas jāsaredz kā pienākums pret novada iedzīvotāju, darīt visu – ja 

nepieciešams, ejot līdz pat Eiropas Savienības tiesai, lai saglabātu skolas mūsu novadā. 

Jārīkojas ir tagad! Mums ir japierāda, ka mūsu skolas ir dzīvotspējīgas un kvalitatīvas. 

Jāsaglabā un jāpaaugstina skolas reitings. Vienlaicīgi ir jāpaaugstina skolotāju algas 

līdz šai profesijai cienīgam atalgojuma līmenim.  

Novada pensionāri 

Mēs nevaram veidot pozitīvu un atbildīgu Rugāju novada tēlu, ja esam aizmirsuši par 

mūsu novada vecāko paaudzi. Lai atvieglotu kaut nedaudz pensionāru dzīvi attālajos 

lauku apvidos, mans mērķis ir izveidot pašvaldības finansētu kurjera pakalpojumu. ŠĪ 

pakalpojuma sniedzējs regulāri apbraukās visus vientuļos pensionārus lauku apvidos 

un piegādās tiem pasūtītās pirmās nepieciešamības preces un zāles. Iesim pa priekšu 

visiem novadiem ar pozitīvu piemēru!  

Atklātība un taisnīgums  

Kā deputāts nepieļaušu pašvaldībai piederošo mežu atdošanu par „sviestmaizi” šauram 

interešu lokam. Tajā vietā pašvaldība pati veiks ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kuras 

rezultātā novadam būs ilglaicīgi regulāri ienākumi. Es iestāšos par to, lai pašvaldības 

pasūtījumus gūst nevis tie uzņēmumi, kas pieder pie šaurā interešu loka, bet gan tie, kas 

rīkojas sociāli atbildīgi, maksā algas un nodokļus. Es rūpēšos par to, lai pašvaldības 

noslēgtie līgumi ar piegādātājiem un būvniekiem būtu izdevīgi un patiešām novada 

iedzīvotāju interesēs.  

Darbs 

Kāpēc uz mūsu novadu nav atnācis neviens ārvalstu investors, lai celtu šeit ražotni un 

radītu kvalitatīvas darba vietas? Mans mērķis, kā novada deputātam, būs tiešā veidā 

uzrunāt un pārliecināt potenciālus investorus Vācijā un Austrijā, ka var ieguldīt 

līdzekļus tieši mūsu novadā, ražotņu un darba vietu radīšanai. Pārliecināt viņus, ka pie 

mums netiks radīti mākslīgi šķērsļi kukuļa izspiešanai. Korupcija mūsu valstī ir 

visslielākais šķērslis ekonomiskai izaugsmei. Cīnīšos par atklātību mūsu novadā.  

Es iestāšos par to, lai pašvaldības izsludinātajos darba vietu konkursos nefigurētu vieni 

un tie paši trīs uzvārdi un vakance tiktu piešķirta pēc godīgiem un taisnīgiem principiem 

– pretendentam, kurš pārliecinoši var aprakstīt savu pieredzi, pamatojumu, kāpēc tiecas 

pēc šī amata, savus konkrētos ilgtermiņa mērķus. 

 

* Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai 

iesniegtajā redakcijā. 


