
                     Reģionu alianses un  

Nacionālā apvienības „Visu Latvijai!” –    

„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

                   priekšvēlēšanu programma 

                 Siguldas novadam 

 

 

KOPIENA 

Izveidosim paaudžu tikšanās vietu Siguldā, sabiedriskos centrus Morē un 

Allažos 

Attīstīsim paaudzes vienojošās tradīcijas 

Nodrošināsim atlaides novadā deklarētajiem 

 

ĢIMENE 

Īstenosim programmu “Siguldas novads-ģimenēm draudzīgs” 

Palielināsim vietas bērnudārzos, līdzfinansēsim bērnu uzraudzību 

Nodrošināsim atlaides daudzbērnu, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm 

Atbalstīsim ģimenes ar bērniem/jauniešiem ar īpašām vajadzībām 

Organizēsim konkursu “Māmiņa.Siguldiete.Uzņēmēja” 

Brīvlaikos nodrošināsim kvalitatīvu skolēnu brīvā laika pavadīšanu 

Paplašināsim, veidosim jaunus rotaļu laukumus 

 

SENIORI 

Renovēsim Siguldas pilsētas un pagasta pensionāru biedrību telpas, izveidosim 

telpas senioriem Morē un Allažos 

Atbalstīsim senioru aktivitātes, paplašināsim kultūras pasākumu pieejamību 

Pilnveidosim senioru sociālo aprūpi 

Nodrošināsim bezmaksas autobusu maršrutus 

 

JAUNATNE 

Izveidosim jauniešu centrus Morē, Allažos un Siguldā 

Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas, neformālo izglītību un Jauniešu domes izveidi 

Iesaistīsim jauniešus uzņēmējdarbībā 

Izveidosim brīvprātīgā darba sistēmu jauniešu pašizaugsmei 

Organizēsim vasaras nodarbinātību 

 

ATBALSTS KOPIENAI 

VESELĪBA 

Veicināsim ģimenes ārstu pieejamību 

Pilnveidosim pacientu aprūpi atveseļošanās periodā 

Attīstīsim slimnīcu – pakalpojumus/pieejamību, piesaistīsim jaunos mediķus 

Nodrošināsim medpunktus Allažos un Morē 

Organizēsim Veselības un sporta nedēļas 



PALĪDZĪBA  

Nodrošināsim atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās 

Palielināsim sociālos pakalpojumus/pieejamību 

Izveidosim sociālo pakalpojumu centru Morē 

Iesaistīsim sabiedrību, draudzes, uzņēmējus un NVO sociālajā atbalstā 

Līdzfinansēsim ēdināšanu daudzbērnu, maznodrošināto, trūcīgo ģimeņu 

bērniem 

Izveidosim grupu māju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 

Attīstīsim sociālos pakalpojumus Stīveros 

Pilnveidosim sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem ar invaliditāti, to 

nodarbinātību 

 

DROŠĪBA 

Nodrošināsim diennakts policijas patruļas novadā 

Palielināsim drošību izglītības iestādēs, policijas sadarbību ar skolām 

Modernizēsim videonovērošanu 

Nodrošināsim bezmaksas velosipēdistu apmācību 

Pilnveidosim glābšanu Gaujas peldvietā 

Atbalstīsim jaunsargu kustību 

 

KOPIENAS ATTĪSTĪBA 

IZGLĪTĪBA 

Modernizēsim/rekonstruēsim novada skolas 

Paplašināsim Mākslu skolas piedāvājumu 

Veicināsim izglītības tehnoloģiju izmantošanu 

Pilnveidosim karjeras izglītību skolās, pilnveidosim interešu izglītību 

Nodrošināsim konkurētspējīgu atalgojumu izglītības iestādēs 

Sadarbosimies ar skolēnu vecākiem 

 

DARBS 

Līdzdarbosimies dzīvojamā fonda palielināšanā, jaunu darbavietu radīšanā 

Atbalstīsim uzņēmējus ar nodokļu atlaidēm un līdzfinansējumu infrastruktūrai 

Atbalstīsim industriālo teritoriju attīstību 

Popularizēsim uzņēmējus ar zīmolu “Radīts Siguldā” 

Attīstīsim biznesa ideju konkursus 

 

KULTŪRA 

Īstenosim daudzveidīgu kultūras piedāvājumu atjaunotajā Kultūras centrā 

Izveidosim mūsdienīgu bibliotēku ar lasītavu, attīstīsim pagastu bibliotēkas 

Pils kompleksā attīstīsim radošo kvartālu 

Izveidosim novadpētniecības muzeju 

Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus un iedzīvotāju iniciatīvas 

Piesaistīsim unikālus kultūras pasākumus 



Pilnveidosim koncertzāles „Baltais Flīģelis” darbu 

Attīstīsim pagastiem raksturīgo kultūras aktivitātes  

 

SPORTS 

Pilnveidosim sporta infrastruktūru 

Izveidosim jaunas programmas Sporta skolā un fiziskās attīstības programmu 

bērniem 

Nodrošināsim bezmaksas sporta nodarbības 

Papildināsim skolu sporta inventāru 

Nodrošināsim sporta infrastruktūru cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 

Izveidosim slidotavu un kalna divriteņu nobraucienu trasi 

Atbalstīsim skolēnus, sportistus un sporta organizācijas 

Atbalstīsim sporta sacensību norisi 

 

KOPIENAS TELPA 

VIDE 

Īstenosim vienotu novada telpiskās plānošanas koncepciju 

Atjaunosim parkus, koku stādījumus, labiekārtosim pilsētvidi 

Atbalstīsim kultūrvēsturisko ēku atjaunošanu 

Pilnveidosim atkritumu apsaimniekošanu 

Sakopsim degradētās un latvāņu invadētās teritorijas 

Izveidosim kolumbāriju, rekonstruēsim Allažu kapliču 

Pilnveidosim Allažu dabas takas 

 

CEĻŠ 

Realizēsim ielu/ceļu atjaunošanas plānu 

Plānveidīgi mainīsim grantēto ielu segumu uz asfaltsegumu/bruģi 

Rekonstruēsim intensīvās satiksmes grants ceļus 

Izbūvēsim gājēju/velo celiņus 

Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu namu infrastruktūras izbūvi 

Izbūvēsim jaunu apgaismojuma un lietusūdens sistēmu 

 

PAŠPĀRVALDE 

Veicināsim iedzīvotāju dalību pašvaldības darbā 

Pilnveidosim pašvaldības pakalpojumus 

Piesaistīsim finanšu līdzekļus novada attīstībai 


