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Skrundas novadam 
 
 
Latvijas Reģionu Apvienību vieno apņemšanās saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko 
reģionu identitāti, veicināt to attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības.  
 
Mēs piedalāmies 2017. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās ar mērķi nostiprināt 
godīgu, atbildīgu un demokrātisku pārvaldību Latvijas pašvaldībās. Mēs 
iestājamies par attīstītiem reģioniem, kuros pašvaldībām ir plašākas pilnvaras un 
piekļuve finanšu resursiem. Mūsu nolūks ir iedzīvotājiem visā Latvijā nodrošināt 
labklājību, kas balstīta uz kvalitatīvas izglītības pieejamību, ekonomisko 
aktivitāti un sociālo drošību. Mēs esam ikdienā sasniedzams politiskais spēks, 
regulāri tiekamies ar iedzīvotājiem un uzklausām viņu vajadzības un rūpes, kā arī 
sniedzam atbalstu jaunu ideju īstenošanai. 
 
Pašvaldības pārvalde 
Turpināsim mērķtiecīgu darbu, uzņemoties atbildību par pieņemtajiem 
lēmumiem. Iestājamies par tādiem pašvaldības lēmumiem, kas nodrošina pilnīgu 
atklātību par budžeta līdzekļu izlietojumu un iedzīvotājos rada sapratni par 
ekonomiskajām un sociālajām kopsakarībām novadā. 
 
Izglītība 
Sakārtosim un pilnveidosim novada skolu tīklu, izvērtējot skolēnu vajadzības un 
nodrošinot kvalitatīvas izglītības ieguvi. Visiem pirmsskolas vecuma bērniem 
nodrošināsim iespēju apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi tuvāk dzīvesvietai. 
Turpināsim finansējuma piesaisti pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai 
Skrundā. Atbalstīsim alternatīvās izglītības sistēmas ieviešanu. Papildināsim 
interešu izglītības iespējas ar akreditētām mācību programmām un militāro 
apmācību skolās, kā arī mūžizglītības aktivitātēm visām vecuma grupām. 
 
Infrastruktūra, komunālie pakalpojumi 
Turpināsim uzlabot, sakārtot un labiekārtot novada teritoriju. Ieguldīsim 
līdzekļus ceļu posmu atjaunošanā un uzturēšanā. Atbalstīsim komunālo un ēku 
apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un dzīvojamās apbūves 
teritoriju labiekārtošanu. Veicināsim ēku siltināšanas projektu līdzekļu piesaisti 
visā novada teritorijā. Plānveidīgi sakārtosim tirgus kvartāla infrastruktūru 
Skrundā. Mērķtiecīgi un plānveidīgi apgūsim ES fondu līdzekļus.  
 
Uzņēmējdarbība 
Veicināsim ekonomisko attīstību, aktivizējot sabiedrību un uzņēmējus. 
Nodrošināsim konsultatīvu atbalstu un labvēlīgu vidi ražošanas attīstībai, 



produktu ražošanai un savstarpējai kooperācijai. Attīstīsim sadarbību ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru, Kuldīgas biznesa inkubatoru un citām 
institūcijām, kas veicina darba vietu radīšanu un investīciju piesaisti novadam. 
Turpināsim sadarbību ar AS “Sadales tīkls”, sekmējot apakšstacijas izbūvi Raņķu 
pagastā, lai stabilizētu elektroenerģijas padevi un jaudas palielinājumu novadā. 
 
Kultūrvide un sports  
Iestājamies par līdzsvarotu un kvalitatīvu kultūrvides attīstību visā novadā. 
Atbalstīsim radošās, jaunrades un sporta aktivitātes. Turpināsim sekmēt novada 
amatiermākslas, vēsturisko un patriotisko tradīciju saglabāšanu un 
popularizēšanu. 
 
Sociālā drošība, aprūpe un veselība 
Piedalīsimies Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla aktivitātēs. Saglabāsim un 
uzturēsim pagastos esošos veselības punktus. Nodrošināsim ģimenes ārstu 
prakses. Sekmēsim kvalitatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību un atbalstu 
novada iedzīvotājiem, palīdzību personām ar īpašām vajadzībām, 
maznodrošinātajiem, ģimenēm ar bērniem un sociāli mazaizsargātiem 
iedzīvotājiem. Izvērtēsim individuālas situācijas, kurās iedzīvotājam 
nepieciešams atbalsts. Atbalstīsim saprotamu un vienkāršu sociālo pabalstu 
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību. 
 
Sabiedriskā drošība 
Iestājamies par pašvaldības un valsts policijas darba pilnveidošanu un 
konstruktīvu sadarbību. Palielināsim novērošanas kameru skaitu novadā. 
Veicināsim pašvaldības policijas iesaisti, organizējot izglītojošo darbu mācību 
iestādēs. Izvērtēsim esošo un nepieciešamo ceļa zīmju un elementu aktualitāti 
ceļu satiksmes drošībai. 
 
Lauku vide un lauksaimniecība 
Saglabāsim dabas daudzveidību un ainaviski vērtīgās lauksaimniecības zemes. 
Atbalstīsim konkurētspējīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību, sakārtojot 
infrastruktūru. 
 
Sabiedrības līdzdalība 
Turpināsim sadarbību ar nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām, veicinot 
iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā. Veicināsim teritoriju labiekārtošanu, 
pilnveidojot vides pieejamību ģimenēm ar bērniem. Uzturēsim savstarpējo saikni 
ar novadniekiem Latvijā un citviet pasaulē. Veidosim ar apkārtējām pašvaldībām 
kopīgu interešu teritorijas, vadoties pēc dažādu iedzīvotāju mērķgrupu 
vajadzībām. 
 

Kopā varam! 


