
 
 

VIDZEMES PARTIJA- Latvijas Reģionu Apvienība 
priekšvēlēšanu programma 

 
Veidosim novadu nākotnei! 

 
Esam gatavi iedvesmot sabiedrību, lai īstenotu mērķus kopā. Veicināsim 

komunikāciju, apkoposim idejas un popularizēsim pozitīvo pieredzi. 
Mobilizēsimies kopīgam darbam sabiedrībā, ieguldot savas spējas un spēkus 
mērķu sasniegšanai un uzņemoties atbildību par rezultātu. 
Piedāvājam vīziju par rīcību un ilgtermiņa risinājumiem, apzinoties resursus un 
līdzšinējo situāciju. 

• Turpināt sakārtot novada ceļu infrastruktūru– renovēt Gaismas, Dārza, 
Jaunceltnes ielas un Rūpniecības ielas. Turpināt iekšpagalmu labiekārtošanu, 
īpašu uzmanību veltot kvartāliem starp Gaismas, Skolas un Spīdolas ielām, kā arī 
no Bērzu ielas līdz novada vidusskolai. Izveidot velo celiņus Gaismas un 
Jaunceltnes ielās. Atjaunot lauku ceļus Aizkraukles pagasta teritorijā vairāk kā 6 
km kopgarumā. 

• Veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi. Rīkot regulāras informatīvas 
tikšanās un forumus. Izveidot uzņēmējdarbības atbalsta centru. Turpināt  
Pārnovadu uzņēmēju dienas tradīcijas. 

• Stiprināt vietējo kopienu, uzlabojot komunikāciju starp iedzīvotājiem un 
pašvaldību, aktīvi izmantojot sociālos tīklus. Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību, izveidot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas 
centru. Iesaistīt novada iedzīvotājus svarīgu jautājumu risināšanā.  

• Veicināt sabiedrībā piederības apziņu, lokālpatriotismu, rosināt garīgo 
vērtību veidošanos. Izdot grāmatu par Aizkraukles novada vēsturi. Finansiāli 
atbalstīt biedrību projektus, rīkot Nevalstisko organizāciju forumus. 

• Uzlabot mācību vidi novada izglītības iestādēs. Uzbūvēt piebūvi skolas 
ēkai Draudzības krastmalā, pārvietot 1.- 4. klašu audzēkņus no skolas ēkas 
rūpniecības zonā uz skolas ēku Draudzības krastmalā. 

Interešu izglītības centrā piedāvāt plašāku programmu klāstu dažādām 
interesēm un vecumiem. 

• Turpināt piešķirt pabalstus jaundzimušajiem, apmaksāt skolēnu 
brīvpusdienas un ceļa izdevumus gan skolēniem, gan pensionāriem uz 
dārzkopības kooperatīvu „Ziedi”. Attīstīt sociālos pakalpojumus atbilstoši 
nepieciešamībai un pieprasījumam. 

• Organizēt veselības veicināšanas pasākumus– velo braucienus, 
pusmaratonus, aktīvās nodarbības bērniem brīvlaikos, ģimeņu sporta dienas visos 



gadalaikos, pārgājienus, sporta spēles un  informatīvus pasākumus. 
• Atbalstīt slimnīcu jaunu ārstniecības speciālistu piesaistīšanā, veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un dažādošanā, medicīnas 
iekārtu un telpu pakāpeniskā atjaunošanā kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai. 

• Attīstīt sporta un kultūras infrastruktūru, piesaistot projektu līdzekļus, 
nodrošinot daudzveidīgu piedāvājumu dažāda vecuma un interešu auditorijai. 
Atbalstīt un attīstīt tautas mākslu, nodrošināt kolektīvu dalību Vispārējos 
Latviešu Dziesmu un Deju svētkos. 

• Rīkot tradicionālos, ikgadējos pasākumus - Gada notikums, Gada balva 
sportā, Aizkraukles mazulis, Klusie ūdeņi, Baltā galdauta svētki, Muzeju nakts, 
Lielā talka, Novada svētki, Sporta svētki, Kalēju diena Kalna Ziedos, Pagasta 
diena, Tēva diena, Velodiena, Aizkraukles vārda diena, valsts un gadskārtu ieražu 
svētki. Veidot jaunas tradīcijas.  

• Veidot atpazīstamu novada tēlu, popularizējot tūrisma objektus un attīstot 
zīmolus, piedaloties izstādēs un sadarbojoties ar sadraudzības pilsētām. 

• Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, iekārtojot 20. gadsimta otro pusi 
raksturojošu patstāvīgo ekspozīciju. Turpināt darbu pie Aizkraukles pilskalna 
teritorijas sakārtošanas, labiekārtošanas un komunikāciju izbūvēšanas. 

• Atbalstīt māju energoefektivitātes pasākumus saskaņā ar esošajiem 
saistošajiem noteikumiem. Nodrošināt energoaudita izmaksas. Atbalstīt un 
veicināt pašvaldības kapitālsabiedrību iesaisti ēku energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanā daudzdzīvokļu mājās. Paaugstināt komunālo pakalpojumu kvalitāti. 
Uzlabot tehniskās infrastruktūras uzturēšanas kontroles mehānismu. Palielināt 
dalītās atkritumu vākšanas konteineru skaitu un informēt iedzīvotājus par to 
izmantošanu. 

• Labiekārtot Daugavas krastu zonas novada teritorijā, piesaistot projektu 
līdzekļus. Organizēt iedzīvotājus Daugavas krastu sakopšanai. 


