
  Latvijas Reģionu Apvienības 
priekšvēlēšanu programma 

Saldus novadam 
 
 
Mēs, centriski politiskās organizācijas “Latvijas Reģionu Apvienība” deputātu 
kandidāti, strādāsim, lai katrs novada iedzīvotājs lepotos, ka dzīvo Saldus novadā. 
Mūsu pamatprincipi – godīgums, atklātība, profesionalitāte. 
Turpināsim veicināt Saldus novada  attīstību. Mēs nesolām neiespējamo, bet  
ekonomiski pamatotu, pakāpenisku un dinamisku  attīstību. 
 
Pamatvērtība – cilvēks 
Pirmajā vietā izvirzām cilvēku un viņa intereses. Mūsu mērķis - turpināt sekmēt tādu 
novada attīstību, kurā cilvēks justos drošs par rītdienu. 
Viena no galvenajām sociālajām vajadzībām ir darbs, par kuru jāsaņem pietiekoša 
atlīdzība,  lai nodrošinātu interešu realizāciju. 
Esam pārliecināti, ka ģimene ir stipras sabiedrības pamats, tādēļ mūsu mērķis ir 
veselīga un pārtikusi ģimene. 
Mēs atbalstām garīgo vērtību saglabāšanu, rūpēsimies, lai valsts un pašvaldība 
izvirzītu izglītību un veselības aizsardzību kā galveno prioritāti. Mēs atbalstām  
amatiermākslas kolektīvu, sporta biedrību un NVO darbību. 
 
Pašvaldības pārvalde 
Mūsu mērķis ir stipra, finansiāli spēcīga, kompetenta, atbildīga  un godīga novada 
pašvaldība. 
Pašvaldībai jāveicina sadarbība ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, citām pašvaldībām un 
starptautiskajiem partneriem. Pašvaldības lēmumiem jābūt saprotamiem, pamatotiem 
un pārskatāmiem. 
Mēs atbalstām tādu pašvaldības darbu, kas nodrošina pilnīgu atklātību par budžeta 
līdzekļu izlietošanu, rada iedzīvotājos interesi, sapratni un informētību. 
 
Izglītība 
Mēs iestājamies par to, lai katram jaunietim nodrošinātu iespējas iegūt izglītību 
neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa. 
Mēs atbalstām pedagogu darba prestiža celšanu, morālo un materiālo stimulēšanu. 
Mēs iestājamies par novada stipendiju fondu talantīgo jauniešu atbalstam,  naudas 
balvām čaklākajiem  skolēniem un brīvpusdienām. 
 
Kultūrvide 
Mēs vēlamies nodrošināt  sakārtotu un mūsdienu prasībām atbilstošu Kultūras namu 
Saldus pilsētā, kā arī pašvaldības atbalstu kultūrizglītības iestāžu darbībai visā novadā. 
Veicināsim kultūras norišu un kultūrvērtību pieejamību ikvienam sabiedrības 
loceklim, paredzot atlaides pensionāriem un maznodrošinātajiem. 
 
Veselības aprūpe 
Pilnveidosim veselības aprūpes pieejamību katram mūsu novada iedzīvotājam. 



Turpināsim atbalstīt ambulatorās rehabilitācijas attīstību,  akciju “Dzīvo vesels!”. 
 
Sociālā drošība 
Pašvaldības sociālo pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtībai jābūt vienkāršai un 
saprotamai. Veicināsim sabiedrisko un privāto organizāciju lomas palielināšanu 
sociālajā jomā. 
Efektīvai sociālās palīdzības sniegšanai jāstiprina valsts, pašvaldības un nevalstisko 
organizāciju sadarbība. Mēs atbalstām personu ar īpašām vajadzībām (invalīdu) 
sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā, pensionārus un maznodrošinātos, 
sociālā riska grupas. 
Atbalstām esošo sociālo māju un dzīvokļu  uzlabošanu un jaunu izveidi. 
 
Uzņēmējdarbība 
Mēs esam pārliecināti, ka uzņēmējdarbības vides attīstība ir Saldus novada 
ekonomiskās izaugsmes pamats. 
Izmantosim valsts un ES programmas investīciju un kredītresursu piesaistei 
uzņēmējdarbības vides  attīstībai, tādējādi risinot nodarbinātības problēmas. 
Lauku vide un lauksaimniecība 
Mēs rūpēsimies par lauku ekonomikas dažādošanu, veicinot alternatīvu ienākumu 
avotu radīšanu, bioloģiskās daudzveidības un lauku ainavas saglabāšanu. Mūsu 
prioritāte ir un būs  vispārējās lauku infrastruktūras uzlabošana – lauku grants ceļi, 
melnais segums Pampāļu ceļam, sakari, ēku apsaimniekošana. 
 
Bērnu un jaunatnes lietas 
Mēs vēlamies nodrošināt veselīgu vidi bērnu un jauniešu attīstībai, visa veida atkarību 
izplatības samazināšanu un izskaušanu jauniešu vidū, interešu izglītības pieejamību 
visā novadā, atbalstu jauniešu nevalstiskajām un sporta organizācijām. 
 
Sabiedriskā drošība 
Valsts policija ir galvenais sabiedriskās drošības garants, bet pašvaldības policija – 
mūsu  saistošo noteikumu ievērošanas nodrošinātāja. Padarīsim efektīvāku 
pašvaldības policijas darbu. 
Atbalstīsim brīvprātīgās organizācijas, kas veicina sabiedrisko drošību novadā. 
Infrastruktūras pilnveidošana un vides saglabāšana 
Mūsu mērķis - panākt ceļu uzlabošanu, nodrošinot, lai katrs iedzīvotājs visīsākajā 
laikā var nokļūt Saldū vai nekavējoši saņemt neatliekamo palīdzību. 
Mēs turpināsim piesaistīt  līdzekļus novada infrastruktūras sakārtošanai. 
Atbalstīsim pasākumus vides sakopšanai. 
Turpināsim informēt  sabiedrību par apkārtējās vides stāvokli un problēmām, tādējādi 
veicinot iesaistīšanos svarīgu lēmumu pieņemšanā.Mūsu uzmanība tiks pievērsta gaisa 
kvalitātes uzlabošanai, atkritumu apsaimniekošanai. 
Kopā mēs varam! 


