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Politiskās partijas “Reģionu alianse” novada domes deputātu kandidāti par savas 
darbības galveno uzdevumu uzskata konsekventu novada attīstības programmas mērķu 
īstenošanu, tādēļ mūsu programmas prioritātes ir - sakārtota infrastruktūra, izveidoto 
pakalpojumu kvalitātes saglabāšana un tālāka attīstība, tradicionālo vērtību , ģimenes 
un bērnu labklājības atbalstīšana.  

 
Infrastruktūra. 
1. Īstenot kultūras centra pārbūvi. 
2. Piesaistot ES kohēzijas fonda līdzekļus, īstenot kanalizācijas tīklu paplašināšanu 

pilsētā. 
3. Turpinot sadarbību ar VAS “Latvijas valsts ceļi”, sakārtot Rīgas, Iecavas un 

Daugavas ielas. 
4. Izbūvēt gājēju ietvi Zīļu ielā un rekonstruēt tiltu pār Ķekaviņu. 
5. Izmantojot ES fondu līdzekļus, sakārtot lauku ceļus un izveidot ražošanas zonu 

Klapu krogā. 
6. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu apjomu lauku ceļu un pilsētas ielu 

sakārtošanai. 
7. Izveidot Saules parku kā novada vizītkarti. 
8. Izvērtējot apbūves attīstību un gājēju plūsmas, turpināt ielu apgaismojuma tīklu 

paplašināšanu, rekonstruēt ielu apgaismojumu Vanagkalna ielā. 
9. Izmantojot Lauku atbalsta dienesta  finansējumu, turpināt bērnu rotaļu laukumu 

izveidi, pilnveidot  un paplašināt brīvā laika pavadīšanas iespēju infrastruktūru( āra 
trenažieri senioriem un bērniem, skeitparks, sporta spēļu laukumi). 

10. Izveidot tūrisma informācijas punktu un dažādot tūrisma aktivitāšu iespējas. 
11. Pabeigt Ceriņu parka vēsturisko skulptūru  atjaunošanu,   Baltās pils un  

Mercendarbes muižas teritoriju labiekārtošanu. 
12. Izmantojot ES fondu līdzekļus, paaugstināt SAC “Baldone” energoefektivitāti . 
                  
Izglītība, kultūra, sports. 
1. Īstenot kompleksu pasākumu kopumu Latvijas valsts simtgades atzīmēšanai un  

patriotisma noskaņojuma veidošanai. Atbalstīt jaunsargu, skautu kustību, mazpulku 
kustības atjaunošanu un organizēt neformālus pasākumus ar nolūku, veicināt 
lokālpatriotismu. 

2. Veicināt mūsdienīgu tahnoloģiju izmantošanu mācību procesā.   Modernizēt 
mācību iestāžu materiāli tehnisko bāzi. 

3. Atbalstīt dabaszinātņu ievirzes programmas īstenošanu vidusskolā, skolas 
sadarbību ar LU observatoriju. 

4. Ar mērķi paaugstināt zināšanu līmeni un piesaistīt izglītojamos Baldones 
vidusskolai, ieviest diferencētu vidusskolēnu stipendiju sistēmu, izstrādāt nekustāmā 
īpašuma nodokļa atlaižu sistēmu ģimenēm ar bērniem, kuri mācās novada 



vispārizglītojošās mācību iestādēs. 
5. Dažādot interešu izglītības nodarbības bērnu pēcpusdienas centrā “Baltais 

ērglis”, atbalstīt bērnu vasaras nometņu organizēšanu. 
6. Atbalstīt jauniešu dalību dažādās starptautiskās programmās. 
7. Turpināt atbalstīt tradicionālos kultūras pasākumus un pašdarbības kolektīvus, 

veicinot arī jaunu kolektīvu izveidi. 
8. Nodrošināt PII “Vāverīte” darbu arī vasaras mēnešos, labiekārtot iestādes 

teritoriju. 
9.  Risināt Vanagkalnu estrādes infrastruktūras sakārtošanu, lai  aktivizētu tās 

izmantošanu. 
 
Sociālāis darbs, sadarbība ar sabiedrību, drošība. 
1.  Saglabāt esošo sociālo atbalstu sistēmu, līdzfinasējumu aukļu pakalpojumiem, 

brīvpusdienas visiem izglītojamiem, sākot no 5. klases. 
2. Atbalstīt pensionāru biedrības “Sābri” darbību. 
3. Turpināt SAC “Baldone” telpu sakārtošanu un pakalpojumu pilnveidošanu, 

izmantot sociālos tīklus centra sniegto pakalpojumu popularizēšanai. 
4. Izveidot SAC “Baldone” dienas centru dažādu sociālo grupu aktivitāšu 

vajadzībām. 
5. Turpināt paplašināt video novērošanas tīklu, pilnveidot pašvaldības policijas 

materiāli tehnisko bāzi, aktivizēt sadarbību ar iedzīvotājiem sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā. 

6. Pilnveidot pašvaldības saistošos noteikumus, lai efektīvāk varētu cīnīties ar 
agresīviem autobraucējiem, alkohola lietotājiem un vandāļiem. 

7. Sadarbībā ar reģionālo biznesa inkubatoru, nodrošināt vietu, konsultācijas un 
tehnisko aprīkojumu  jaunajiem uzņēmējiem un mājamatniekiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. 

8. Turpināt pilnveidot sadarbību ar uzņēmējiem, veidojot darba grupas un 
konsultatīvās padomes  dažādu pašvaldības attīstības jautājumu risināšanai, rīkojot 
uzņēmēju forumus. 

9. Kopīgi ar uzņēmējiem izzināt tiem nepieciešamos speciālistus un izstrādāt 
nolikumu stipendiju piešķiršanai tiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kas 
mērķtiecīgi apgūst Baldones uzņēmējiem nepieciešamās specialitātes. 

10. Atjaunot sadarbību ar Lērumas komūnu Zviedrijā un meklēt jaunus sadarbības 
partnerus ārzemēs.  

11. Pilnveidot atgriezenisko saikni ar iedzīvotājiem, organizējot diskusiju 
pēcpusdienas, izmantojot sociālos tīklus, organizējot aptaujas. 


