
1.Teritoriālais plānojums  

Nodrošināt novada līdzsvarotu attīstību. Saglabāt iedzīvotājiem pakalpojumu 

pieejamības punktus ar centriem Rugājos un Benislavā. Izstrādāt Rugāju novada 

teritorijas plānojumu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu novada teritorijas attīstību un 

investīciju piesaisti. Turpināt darbus pie infrastruktūras sakārtošanas novada ciemos.  

2.Izglītība  

Nodrošināt izglītības pieejamību novadā- saglabāt Rugāju novada vidusskolas statusu 

un citas esošās izglītības iestādes, nodrošināt kvalitatīvu izglītības ieguvi visās 

izglītības programmās, atbalstīt speciālo izglītības programmu pieejamību bērniem ar 

īpašām vajadzībām. Nodrošināt skolēnu nokļūšanu uz skolu, bezmaksas mācību 

ekskursijas, nokļūšanu ārpusskolas pasākumos, konkursos, olimpiādēs, sacensībās. 

Turpināt materiāli stimulēt skolēnus par sasniegumiem. Uzlabot Rugāju sporta centra 

infrastruktūru. Iespēju robežās rast līdzekļus materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 

izglītības iestādēm.  

3. Sociālā palīdzība  

Paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu - ierīkot sociālo dzīvokli Skujetniekos. 

Iesaistīties un realizēt projektu par sociālo pakalpojumu centra izveidi Rugājos- dušas, 

fizioterapeita kabineta, veļas mazgātavas ierīkošanu. Turpināt nodrošināt iedzīvotājus 

ar ilgstošas veselības aprūpes pakalpojumiem. Saglabāt esošos pabalstus - dzimšanas, 

apbedīšanas, represētajām personām, kancelejas piederumu iegādei skolēniem, 

apmaksāt brīvpusdienas novada skolu skolēniem. Nodrošināt zobārstniecības kabineta 

darbību. Realizēt novadā Deinstutionalizācijas procesu iedzīvotājiem ar īpašām 

vajadzībām, projekta ietvaros uzbūvējot atbilstošu infrastruktūru. Realizēt projektu par 

veselīgu dzīves veidu novadā, iesaistot visu vecumu mērķa grupas. Ārkārtas gadījumos 

sniegt materiālu palīdzību mājsaimniecībām. Saglabāt feldšeru punktus.  

4. Novada ekonomiskā attīstība  

Sniegt iedzīvotājiem informāciju par struktūrfondu pieejamajām programmām. 

Piesaistīt ES finanšu līdzekļus projektu realizācijai infrastruktūras sakārtošanai. Rast 

līdzekļus trotuāra un apgaismojuma ierīkošanai Rugāju un Skujetnieku ciemos. 

Realizēt projektu sadarbībā ar vadošo partneri Latgales programmā, degradēto teritoriju 

sakārtošanu novadā, infrastruktūras izbūvi, iesaistot novada uzņēmējus, radot jaunas 

darba vietas. Izveidot novada uzņēmēju konsultatīvo padomi.  

5.Kultūrvide  

Turpināt esošās kultūras tradīcijas novadā. Realizēt projektu - veikt parka estrādes 

rekonstrukciju. Turpināt attīstīt sporta tradīcijas novadā: basketbolu, hokeju, volejbolu, 

futbolu. Saglabāt esošās bibliotēkas, uzturēt interneta pieejas punktus. Atbalstīt Rugāju 

Romas katoļu baznīcas celtniecības pabeigšanu. Atbalstīt visu kristīgo konfesiju 

darbību novadā.  

6.Iedzīvotājiem labvēlīga vide  

Rīkot tikšanos ar iedzīvotājiem, lai uzklausītu vēlmes un vajadzības. Turpināt sakārtot 

un uzturēt kartībā pašvaldībai piederošos ceļus. Rast līdzekļus un turpināt strādāt pie 



pašvaldības īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā, dodot iespēju šos īpašumus 

atsavināt novada iedzīvotājiem no pašvaldības. Rast finansējumu norāžu zīmju 

uzstādīšanai novada teritorijā. Uzturēt kārtībā pašvaldības ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas. Rūpēties par teritorijas sakopšanu novadā. Ierīkot un iekārtot 

skvēru Rugājos. Atbalstīt novada teritorijā esošo kapsētu sakopšanu un uzturēšanu. 

Rūpējoties par pakalpojuma pieejamību lauksaimniekiem novadā, saglabāt lauku 

attīstības speciālista amatu. Veikt pašvaldības ceļu pārbūvi Lauku atbalsta programmas 

ietvaros Lauku attīstībai, turpināt strādāt pie iesāktā projekta par autoceļa Pāliņi - 

Gailīši rekontrukcijas iespējām. Informēt novada daudzdzīvokļu māju īpašniekus par 

ēku siltināšanas projektu, projekta realizācijas gadījumā finansiāli atbalstīt 

energoaudita izdevumus no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vecā dzelzceļa posmā 

ierīkot "zaļo taku", lai veicinātu aktīvu dzīves veidu iedzīvotājiem un tūristiem. Rīkot 

mājražotāju tirdziņus.Turpināt sadarboties ar Ziemeļlatgales biznesa centru, iesaistot 

projektos novada uzņēmējus. Rast līdzekļus no pašvaldības budžeta līdzekļiem, lai 

rīkotu konkursu uzņēmējdarbības uzsākšanai, jaunajiem uzņēmējiem. Lai uzlabotu 

satiksmes drošību Rugājos, pārcelt gājēju pāreju un ierīkot ietvi Liepu ielā. Rūpēties 

par sabiedrisko kārtību novadā. Rast iespēju par projekta līdzekļiem iztīrīt ūdens krātuvi 

Benislavā.  

7.Informācijas un komunikāciju nodrošināšana  

Izdot pašvaldības informatīvo izdevumu "Kurmenīte". Nodrošināt iedzīvotājus ar 

kvalitatīviem sabiedriskā interneta pieejas pakalpojumiem. 

* Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai 

iesniegtajā redakcijā. 


