
  Vidzemes partijas 

priekšvēlēšanu programma 

Pļaviņu novadam 

 

 
Mēs dzīvojam mūsu Pļaviņu novadā. Mūsu mērķis ir godprātīgi strādāt un attaisnot Jūsu 

uzticību! Mēs iestājamies par novada iedzīvotāju labklājību. Mūsu vidū ir izglītoti 

speciālisti, kas izprot sabiedrībai nozīmīgus procesus, esam iedzīvotājiem ikdienā 

redzami un sastopami un līdz ar to zinām cilvēku patiesās ikdienas problēmas, rūpes un 

vajadzības. 

 

IZGLĪTĪBA 

• Turpināt attīstīt Pļaviņu novada ģimnāziju kā novada izglītības centru, efektīvu un 

atvērtu skolu. 

• Pļaviņu novada ģimnāzijā apgūt profesionālu izglītību, kas veicina labāku reģionālo 

resursu attīstību un sagatavot jaunos cilvēkus pilnvērtīgai dzīvei Latvijā.  

• Piedāvāt bērniem un jauniešiem apgūt dažādas interešu izglītības programmas 

daudzpusīgai savu talantu attīstīšanai. 

• Aktivizēt un dažādot pieaugušo izglītošanās iespējas, piesaistot lektorus, rūpēties par 

mūžizglītības pieejamību visā novada teritorijā. 

 

KULTŪRA UN SPORTS 

• Attīstīt Pļaviņu novada kultūras centru kā daudzfunkcionālu un kvalitatīvu kultūras 

pakalpojumu sniedzēju visiem novada iedzīvotājiem. Veicinot kopīgu tradīciju rašanos, 

strādāsim pie tā, lai veicinātu sadarbību, veidojot kopēju kultūras un sporta nozaru 

attīstību novadā, veicinot sasvstarpējo iedzīvotāju un interešu grupu sadarbību.  

• Izstrādāt projektu un realizēt jauna Tūrisma informācijas centra ēkas celtniecību. 

• Iegādāties un uzstādīt Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zālē daudzfunkcionālo tablo. 

• Nodrošināt muzeju, bibliotēku vērtību saglabāšanu un pieejamību. 

 

SOCIĀLĀ JOMA, VESELĪBAS APRŪPE 

• Sniegt regulāru informāciju par veselības profilakses jautājumiem, par dažādu 

speciālistu izbraukumiem uz novadu.  

• Palielināt vienreizējo pabalstu par bērna piedzimšanu līdz 300,- EUR. 

• Palielināt vienreizējo pabalstu politiski represētām personām līdz 50,- EUR. 

• Piešķirt vienreizējo pabalstu 1 grupas invalīdiem 50,-EUR. 

• Visiem pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un Pļaviņu novada ģimnāzijas 

audzēkņiem novadā nodrošināt brīvpusdienas. 

• Novada nozīmīgākajos svētku pasākumos nodrošināt Pļaviņu novada vietējās nozīmes 

sabiedrisko transporta pakalpojumus bez maksas. 

• Palīdzēt SAC “Pļaviņām” izveidot mobilo brigādi vientuļo novada iedzīvotāju aprūpei 

mājās. 

• Noteikt pašvaldības attīstības programmā medicīnas nozari, kā attīstāmu nozari. Veikt 

izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos “ Par Pļaviņu novada domes palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā “ nosakot izīrējamas dzīvojamās telpas statusu medicīnas 

speciālistiem. 



KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, VIDE UN INFRASTRUKTŪRA 

• Panākt, lai Pļaviņu komunālie pakalpojumi izstrādātu un realizētu daudzdzīvokļu 

mājām siltināšanas projektus ar Domes līdzfinansējumu. 

• Veicināt parku un novada labiekārtošanas projektu realizāciju.  

• Sakārtot ielu tīklu, veicot segumu remontus. Lauku teritoriju ceļiem atjaunot grāvjus 

un noņemt ceļu malu apaugumus. Realizēt visus LAD iesniegtos ceļu atjaunošanas 

projektus un arī turpmāk ņemt aktīvu darbību jaunu projektu realizācijai. 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA, LAUKSAIMNIECĪBA 

• Piedāvāt uzņēmējiem novada pašvaldībai piederošu zemi ar izveidotu infrastruktūru 

uzņēmējdarbības attīstīšanai. 

• Sadarbības un jaunu ideju veicināšanai novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem 

pieredzes apmaiņai rīkot Uzņēmēju dienas. 

 

Paveiksim kopā! Meklēsim, strādāsim, lai sakārtotu un attīstītu mūsu novadu! Nāc un 

pievienojies! 


