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Partijas "Reģionu Alianse" mērķi ir: 
1. Nodrošināt harmonisku Garkalnes novada sociāli ekonomisko attīstību,  
• turpinot realizēt  Garkalnes novada domes veiksmīgi iesāktos darbus un 

projektus,  
• novēršot nepilnības un trūkumus domes izpildvaras un domes 

struktūrvienību darbā,  
• skatot novada iedzīvotāju priekšlikumus un ierosinājumus domes darba 

pilnveidošanā,  
• pamatojoties uz labas pārvaldības, godīguma, atklātības un 

profesionalitātes principiem. 
 
2. Piesaistot investorus un izmantojot ES struktūrfondus, pilnveidot esošās un 

attīstīt jaunas teritorijas, veidot sakārtotu dzīves telpu un tai atbilstošu 
infrastruktūru, nodrošināt vides pieejamību domes  un tās struktūrvienību ēkās. 

Pašvaldības pārvalde. 
Turpināsim izstrādāt un uzlabot pašvaldībai nozīmīgu teritoriju detālos 

plānojumus, apbūves noteikumus un kontrolēsim to izpildi. 
Papildināsim pašvaldības saistošos noteikumus ar prasībām par vides 

pieejamību, labiekārtošanu, drošības un kārtības uzraudzību. 
Nodrošināsim iedzīvotājiem profesionālu apkalpošanu, ātru un atklātu 

pilnvērtīgas informācijas pieejamību un pilnīgu informāciju par pašvaldības 
budžeta izlietojumu.  

Izstrādāsim objektīvus kritērijus sporta budžeta sadalei. 
Nodrošināsim pieejamu un visām iedzīvotāju grupām saprotamu 

komunikāciju ar novada domes un tās struktūrvienību darbiniekiem. Veicināsim 
iedzīvotāju iesaisti komunikācijā ar pašvaldību, izmantojot dažādus 
komunikāciju veidus un kanālus.  

Ieviesīsim e-pakalpojumus un aplikāciju viedierīcēm. 
 
Infrastruktūra un vide. 
Izstrādāsim Domes saistošos noteikumus, kuri noteiktu NĪ nodokļu atlaides. 
Nodrošināsim pašvaldības ciematu ūdens un kanalizācijas sistēmu un 

meliorācijas projektu plānveidīgu izstrādi un būvniecību, piesaistot ES un citu 
fondu finanšu līdzekļus. 

Nodrošināsim decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaiti un apsekošanu. 
Turpināsim strādāt pie gazifikācijas projekta īstenošanas Garkalnes ciematā,  

izvērtēt un veikt pasākumus teritoriju aplūšanas novēršanai palu ūdeņu laikā 



Sužos, Sunīšos, Skuķīšos un Garkalnē.   
Veiksim pasākumus ielu un ceļu kvalitātes nodrošināšanā, ielu apgaismojuma 

ierīkošanā novada ciematos. 
Lai pilnībā realizētu ieceri par apgūto ES fondu līdzekļu nozīmīgumu, 

nodrošināt Lielā un Mazā Baltezera iedzīvotājiem atvieglotus noteikumus ūdens 
un kanalizācijas sistēmu pieslēgumam centrālajiem ūdens-kanalizācijas tīkliem.   

Izstrādāsim un realizēsim apkures un ūdens saimniecības rekonstrukcijas 
projektus, kā arī veicināsim ēku siltināšanu un zemes privatizēšanu zem 
daudzdzīvokļu ēkām. 

Turpināsim labiekārtot un izbūvēt aktīvās atpūtas zonas, bērnu rotaļu un 
sporta laukumus un peldvietas novada ciematos. Panāksim, lai katrā novada 
ciemā būtu brīvi pieejams sporta laukums pašvaldībā dzīvojošajiem 
iedzīvotajiem. 

Sadarbībā ar Rīgas pilsētas Domi, veicināsim Garkalnes veloceliņa 
savienošanu ar galvaspilsētas veloceliņu. 

 
Izglītība, kultūra un sports. 
Veicināsim jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu atvēršanu Garkalnes novada 

ciematos bērniem vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem. 
Turpināsim iesākto darbu pie sporta bāžu projektu realizācijas Upesciemā. 
Realizēsim Berģu skolas celtniecības projektu Upesciemā . 
Nodrošināsim brīvdabas kultūras un izklaides pasākumu organizēšanu visiem 

novada iedzīvotājiem, uzbūvējot  brīvdabas.estrādi. 
Veicināsim ledus halles un sporta kompleksa būvniecības ieceres īstenošanu 

Garkalnes novadā. 
Veicināsim un organizēsim sporta un kultūras pasākumus visām vecuma 

grupām. 
Paplašināsim telpas Upesciema Tautas bibliotēkai un dienas centram. 
  
Veselības un sociālā aprūpe. 
Paplašināsim un pilnveidosim sociālā dienesta un dienas centru darbību. 
Turpināsim darbu pie sociālo māju un pašvaldības īres dzīvokļu kvalitātes 

uzlabošanas.  
Veicināsim ģimenes ārstu prakses vietu darbības un infrastruktūras 

uzlabošanu, nodrošinot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti Garkalnes 
novadā deklarētiem  iedzīvotājiem. 

 
Drošība un kārtība. 
Veiksim grozījumus domes saistošajos noteikumos, kuri ir saistīti ar drošību 

un kārtību. 
Pilnveidosim pašvaldības policijas darbu, nodrošinot iedzīvotājiem tās 

pieejamību visu diennakti. 
Aktualizēsim ieceri par brīvprātīgo ugunsdzēsības depo atvēršanu Garkalnē. 



 
Bērnu un jaunatnes lietas. 
Veicināsim nometņu organizēšanu dažāda vecuma bērnu un jauniešu grupām. 
Ierīkosim bērnu rotaļu laukumus novada ciematos.  
Atbalstīsim novada talantīgos bērnus un jauniešus. 
Izveidosim dažādas aktīvās atpūtas un izklaides vietas jauniešiem (skeitparks, 

slidotavas u.c.) 
Nodrošināsim atbalstu jauniešu inovatīviem projektiem. 


