
  Vidzemes partijas 

priekšvēlēšanu programma 

Rūjienas novadam 

 

 
Rūjienas novada iedzīvotāji! 

Jums ir dota iespēja noteikt, kas veidos mūsu novada nākotni, kāda būs dzīves kvalitāte 

mūsu novadā. Kopā mēs varam un spējam turpināt radoši strādāt, realizēt iesāktās un 

uzsākt jaunas idejas, tālredzīgi plānot mūsu kopējo līdzekļu lietderīgu izlietojumu un 

novada attīstību.  Lai idejas kļūtu par darbiem un vēlmes par īstenību, esam izveidojuši 

izglītotu, vispusīgu un pieredzējušu komandu. 

 

Izglītība: 

Turpināsim attīstīt Rūjienas vidusskolu kā spēcīgāko vidusskolu Ziemeļvidzemē, kurā 

iespējams saņemt kvalitatīvu vidējo izglītību un pedagogu cienīgu atalgojumu.  

Pilnveidosim skolēnu un pedagogu motivācijas programmu. 

 

Bērni un jaunieši: 

Nodrošināsim  kvalitatīva pirmskolas izglītību un interešu izglītību. Pilnveidosim 

mūzikas, mākslas un sporta skolas. 

Mūsu skolēniem ir un būs iespēja doties apmaiņas programmās uz Vāciju un Japānu,  

piedalīties starptautiskās sacensībās un konkursos. Turpināsim atbalstīt Rūjienas 

multifunkcionālo jauniešu  iniciatīvu centru un Sākumskolas bērnu aktivitāšu centru. 

 

Mūžizglītība: 

Mēs esam par izglītību visas dzīves garumā, kas paver iespēju ikvienam pilnveidoties 

un iegūt jaunas zināšanas. Mūsu pieredze Tautskolas izveidē un pašvaldības sadarbībā 

ar nevalstiskajām organizācijām ir kā paraugs citiem – mēs turpināsim šo sadarbību. 

 

Reliģija: 

Cienām un respektējam tradicionālās reliģijas. Ir uzcelta kapliča, aktīvi esam 

iesaistījušies baznīcas jumta un torņa atjaunošanā.  

 

Sociālā aizsardzība: 

Ir izveidots Sociālo pakalpojuma centrs un profesionāla sociālā dienesta komanda. 

Turpināsim iesāktos atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, invalīdiem un 

pensionāriem, pilnveidosim sociālo pakalpojumu piedāvājumu. 

 

Veselība: 

Strādāsim pie tā, lai Rūjienā tiktu saglabāti Vidzemes reģionālās slimnīcas speciālistu 

sniegtie pakalpojumi. Veidosim ciešāku sadarbību ar ģimenes ārstu praksēm. Esam 

uzsākuši darbu projektā ,,Veselīga pašvaldība”, kur veselības uzlabošanas pasākumos 

varēs iesaistīties ikviens novada iedzīvotājs.  

 

Drošība: 

Esam izveidojuši pašvaldības policiju, atbalstām brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas 



pagastos. Turpināsim sadarboties ar valsts institūcijām. Izveidota laba sadarbība starp 

blakus esošām pašvaldībām ārkārtas situāciju risināšanā. Turpināsim rūpēties par 

novada iedzīvotāju drošību. 

 

Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana: 

Iedzīvotājiem tiek nodrošināta interesanta un dažāda kultūras dzīve. Ir būtiski uzlabota 

pasākumu norišu vietu infrastruktūra un uzsākta Rūjienas estrādes rekonstrukcija. Arī 

turpmāk organizēsim novada kultūras telpu, sabalansējot gan mākslinieciski 

augstvērtīgus, gan izklaides pasākumus, mērķtiecīgi iesaistot visu paaudžu cilvēkus. 

Esam izveidojuši Amatniecības centru un turpināsim to pilnveidot. 

 

Mūsu cilvēki: 

Mēs lepojamies ar mūsu cilvēkiem, atbalstot materiāli labākos skolēnus, kolektīvus un 

sportistus. Turpināsim atbalstīt visas aktīvās iedzīvotāju grupas, dodot iespēju aktīvi 

piedalīties sabiedriskajā dzīvē. 

 

Sports: 

Mēs mērķtiecīgi atbalstīsim gan profesionālo sportu, gan iedzīvotāju iniciatīvas dažādu 

aktīvā sporta veidu attīstīšanai. Ir radīta ļoti laba sporta infrastruktūra, aktīvi darbojas 

sporta klubs, ir uzsākta peldbaseina projektēšana un strādāsim pie šī projekta  

realizēšanas. 

 

Tūrisms un vide: 

Strādāsim pie tādas dzīves telpas izveides, kurā ikviens varētu baudīt mazpilsētas mieru 

sakoptā un estētiski vērtīgiem vides objektiem bagātā dzīves telpā, saglabājot un kopjot 

harmonisku tradīciju, mākslas un kultūras mantojumu.  

Turpināsim atbalstīt projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”.  

 

Infrastruktūra un ceļi: 

Uzlabosim ceļu posmus Jeru, Lodes, Vilpulkas un Ipiķu pagastos. Ieplānoti Raiņa, 

Brīvības, Valdemāra u.c. ielu posmu uzlabošanas darbi. Ir iesākti darbi pie vecās 

slimnīcas ēkas atjaunošanas, Amatu sētas izveides Rīgas ielā 8  un Automodelisma 

centra izveidošanas. Turpināsim parku labiekārtošanu, centrālās katlu mājas 

rekonstrukciju. 

Veidosim novadu ainaviski skaistu, lielu uzmanību pievēršot apstādījumiem un puķu 

dobēm. 

 

Uzņēmējdarbība un NVO: 

Esam atbalstījuši un atbalstīsim apmācību organizēšanu uzņēmējiem un zemniekiem, 

mājražotājiem un saimnieciskā darba veicējiem. Būsim atvērti kopīgu projektu 

realizēšanā piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Atbalstīsim mājražotājus, 

kooperatīvus, biedrības, mednieku kolektīvus u. c. sociāli aktīvās grupas. Izmantojot 

pašvaldības starptautisko un sadraudzības pilsētu sadarbību, palīdzēsim vietējiem 

uzņēmējiem un zemniekiem pieredzes apmaiņas gūšanā un kontaktu dibināšanā. 

Turpināsim strādāt pie ES finansējuma piesaistes novada attīstībai. 


