
  Reģionu alianses 

priekšvēlēšanu programma 

Salaspils novadam 

 

 

 

1. "Reģionu alianse" ir demokrātiska partija, kas savās rindās apvieno 

personības, kuru galvenais mērķis ir Salaspils novada iedzīvotāju intereses, 

sajust vēlmi būt piederīgiem šajā novadā, integrēties tās sociāli ekonomiskajā 

attīstībā un saskatīt labklājības līmeņa augšupejas iespējas un tās sasniegumus 

ikdienas dzīvē. 

2. Deputātu kandidātu pamatprincipi – godīga politika, atvērta pret sabiedrību 

un profesionāla attieksme savu mērķu sasniegšanā. 

 

Pamatvērtība – cilvēks. 

 

1. Mūsu politiskās partijas mērķis ir vērst savu darbību tās vēlētāju un visu 

novada iedzīvotāju interešu aizsardzībai, vajadzību uzklausīšanai un tiesību 

īstenošanai. 

2. Integrēsim jauniešus darba tirgū, pēc iespējas piedāvājot iestādēs un 

uzņēmumos esošās prakses vietas. 

3. Ar pašvaldības atbalstu piedāvāsim interesentiem iesaistīties valsts valodas 

apgūšanā. 

 

Pašvaldības pārvalde. 

 

1. Mūsu komanda sastāv no biedriem, no kuriem katrs ir profesionāls un 

kompetents savā konkrētajā nozarē, kas ļauj ar objektīvāku un atbildīgāku 

pieeju īstenot novada pašvaldības politiskos procesus. 

2. Mēs vēlamies veidot tādu politisku darbību, kas būtu caurskatāma novada 

iedzīvotājiem, racionāli, optimizēti un atbildīgi izlietojot pašvaldības budžeta 

līdzekļus, prioritāri novirzot tos iedzīvotāju vajadzībām, labklājībai un novada 

tautsaimniecības attīstībai. 

 

Izglītība. 

 

1. Padarīsim Salaspils novada izglītības iestādēs interesantāku izglītības procesu 

un konkurētspējīgāku līmeni, lai saglabātu un motivētu vēlēšanos izglītoties 

mūsu novadā, kā arī piesaistītu skolēnus no citiem reģioniem. 

2. Veicināsim pedagogu profesionālā līmeņa pilnveidošanu un materiālo 

stimulēšanu, lai vienlaikus piedāvātu audzēkņiem inovatīvu mācību procesu un 

metodisko pieeju. 

3. Piedāvāsim un nodrošināsim interešu izglītības pieejamību Salaspils mākslas 



un mūzikas skolā, Salaspils sporta skolā un citās izaugsmi pilnveidojošajās 

iestādēs arī bērniem no maznodrošinātām, daudzbērnu un nepilnām ģimenēm. 

 

Kultūrvide. 

 

1. Atbalstīsim pilsētas pašdarbības kolektīvus, veicināsim to sekmīgu 

iekļaušanos Latvijas mēroga un starptautiskajā apritē. 

2. Veicināsim novada iedzīvotāju izpratni par novadā un pilsētā dzīvojošo 

nacionālo un etnisko grupu kultūras vērtībām, radīsim labvēlīgus apstākļus 

kultūru dialogam. 

3. Realizēsim Salaspils brīvdabas un estrādes izveidi, piesaistot pašvaldības un 

citu iespējamo avotu finansējumu. 

 

Sports un tūrisms. 

 

1. Piedāvāsim plašas iespējas novada iedzīvotājiem iesaistīties fiziskajās sporta 

aktivitātēs, darbojoties un izmantojot esošo Salaspils sporta halli, stadionu un 

baseinu. Šajā sasaukumā vēlamies panākt ledus halles projektēšanu un 

būvniecību. 

2. Attīstīsim novadu kā interesantu tūrisma vietu vietējiem iedzīvotājiem un 

tūristiem, padarīsim komfortablu pārvietošanās iespēju gājējiem, 

velobraucējiem un sporta aktivitāšu cienītājiem, kā arī interesentiem ar vēlmi 

apmeklēt Salaspils novada apskates objektus. 

 

Sociālā drošība un veselības aprūpe. 

 

1. Veidosim efektīgu un stabilu sociālās drošības sajūtu un veselības aprūpes 

sistēmu visām iedzīvotāju grupām. 

2. Budžeta iespēju ietvaros veicināsim minimālā ienākuma līmeņa 

paaugstināšanu, atbalstot trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes. 

3. Atbalstīsim un sekmēsim bērnu dzimstību, palielinot materiālo atbalstu bērna 

piedzimšanas gadījumā. 

 

Uzņēmējdarbība. 

 

1. Radīsim uzņēmējiem labvēlīgu vidi un vēlmi uzsākt veikt vai turpināt attīstīt 

savu uzņēmējdarbību Salaspils novadā, kas ir visbūtiskākais priekšnosacījums 

novada ekonomiskajai un tautsaimniecības attīstībai, bezdarba mazināšanai un 

iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanai. 

2. Būsim atvērti dialogam ar uzņēmējiem, lai veicinātu un attīstību Salaspils 

novadā jaunu un esošo ražošanu, pakalpojumu sniegšanu un cita veida 

komercdarbības veikšanu. 

 



Infrastruktūra un komunālā saimniecība. 

 

1. Piesaistīsim papildus resursus ielu, ceļu un pagalmu remontiem, gājēju ceļu 

izbūvei, kā arī perspektīvā dzelzceļa pārbrauktuves tuneļa izbūvei tā drošākai 

šķērsošanai. 

2. Iesaistīsimies attiecību sakārtošanā starp iedzīvotājiem, namu 

apsaimniekotājiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem kvalitatīvāka 

pakalpojumu sniegšanā un optimizētāku izmaksu nodrošināšanā. 

3. Salaspils dzīvojamo māju ciematos ielu sarkanajās līnijās uzsāksim 

privātpersonām piederošo un piekrītošo piebraucamo ceļu sakārtošanas procesu, 

labiekārtošanu, apsaimniekošanu un komunikāciju tīklu uzturēšanu. 

4. Rūpēsimies par Salaspils novada un pilsētas vides sakārtošanu un zaļās zonas 

sakopšanu. 


