Latvijas Reģionu Apvienības,
Partijas "VIENOTĪBA"
priekšvēlēšanu programma
Stopiņu novadam
Pamatvērtības
LRA un Vienotību vieno apņemšanās saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko reģionu identitāti,
veicināt to attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības.
Mums, Stopiņu novada deputātu kandidātiem, ir mērķis godīgi, profesionāli un ar sirds
degsmi turpināt darbu novada attīstībai. Mūsu nolūks ir nodrošināt labklājību iedzīvotājiem
mūsu novadā caur kvalitatīvas izglītības pieejamību, ekonomisko aktivitāti un sociālo
drošību. Apņemamies nodrošināt visu ciemu līdzsvarotu attīstību, visu jomu
(uzņēmējdarbība, infrastruktūra, izglītība, drošība, sociālā palīdzība, veselība, kultūra,
sports, darbs ar jaunatni u.c.) pakalpojumu pilnveidi, atbildīgi plānojot budžetu un
piesaistot ES finansējumu un investīcijas. Izstrādāsim jauno Attīstības programmu un
Rīcību plānu, iesaistot iedzīvotājus, uzņēmējus un NVO pārstāvjus.
Mūsu prioritāte – sakārtoti ceļi; mūsu vērtība – katrs novada iedzīvotājs, ģimene; mūsu
sadarbības partneris – uzņēmējs; mūsu mērķis - novads kā “zaļa” mājvieta novada
iedzīvotājam; mūsu politiskais spēks – zināšanas, pieredze, atvērtība izaicinājumiem, katra
iedzīvotāja viedokļa uzklausīšana, rūpes, atbalsts un rīcība.
Mūsu apņemšanās
Sociālā drošība un veselība
- nodrošināt esošos sociālos pabalstus un pilnveidot pakalpojumus, reaģējot uz
ekonomiskajām un sociālajām pārmaiņām
- turpināt veidot ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm draudzīgāku sociālo vidi
- atbalstīt PA ‘’Stopiņu Ambulance’’ darbību un attīstību, ģimenes ārstu
privātprakses
- paplašināt veselības aprūpes pakalpojumu klāstu
- pilnveidot aprūpes un rehabilitācijas pasākumus
- aktīvāk iesaistīt iedzīvotājus veselības nostiprināšanas un veselīga dzīvesveida
popularizēšanas projektos
- palielināt pašvaldības dzīvojamo fondu
- atbalstīt NVO darbību, nodrošināt līdzfinansējumu projektiem
- atbalstīt ikdienas darbu dienas centros, īstenot projektus
- attīstīt videonovērošanu ciemos

Attīstība
-

rekonstruēt ceļus atbilstoši Rīcības plānam
noteiktā kārtībā pārņemt privātos ceļus
turpināt ciemu iekšpagalmu ceļu un stāvlaukumu rekonstrukcijas
izbūvēt gājēju tiltiņu pār Piķurgu pie slūžām
izbūvēt gājēju – velo celiņus
attīstīt e-pakalpojumus, tūrismu
atbalstīt uzņēmējus, veicināt jaunu darba vietu rašanos
attīstīt Stopiņu novada ražošanas teritorijas
veidot uzņēmēju konsultatīvo padomi, rīkot regulāras tikšanās
atbalstīt un saliedēt jaunos uzņēmējus
turpināt darbu pie ūdensteču tīrīšanas
piesaistīt ainavu arhitektu vides labiekārtošanai, novada koptēla veidošanai
veikt pašvaldības sabiedrisko ēku renovāciju
uzsākt kanalizācijas sistēmu izbūvi privātmāju ciematos
modernizēt kanalizācijas sūkņu staciju Līčos
izbūvēt attīrīšanas iekārtas Cekulē
rekonstruēt katlu mājas Radiostacijā un Ulbrokā
veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti dzīvojamo māju siltināšanas projektos
izbūvēt apgaismojumu ciemos
nodrošināt kvalitatīvus komunālās saimniecības pakalpojumus
labiekārtot āra tirdziņu vietas
izveidot šķiroto atkritumu vākšanas laukumu

Izglītība, kultūra, sports un jaunatnes lietas
- uzbūvēt Stopiņu novada kultūras centru ar telpām koncertzālēm, novada muzejam,
bibliotēkai, dzimtsarakstu nodaļai
- izbūvēt piebūvi Stopiņu pamatskolai Sauriešos – sporta halle, virtuve, ēdamzāle,
pludmales volejbola āra laukums, klinšu kāpēju siena, āra trenažieri
- nodrošināt visus pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu, Stopiņu pamatskolas un
Ulbrokas vsk. bērnus ar brīvpusdienām
- veidot kopējo elektronisko rindu uz novada PII
- paplašināt PII “Pienenīte” āra teritoriju, izbūvēt sporta laukumu
- veidot attīstošu, izglītojošu un ekoloģisku vidi novada izglītības iestādēs, iesaistot
audzēkņu vecākus un sabiedrību
- veicināt skolēnu piedalīšanos olimpiādēs
- piešķirt stipendijas vidusskolēniem par mācību sasniegumiem
- atbalstīt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas, bibliotēku un muzeja attīstību
- veicināt sporta kompleksa un baseina attīstību
- atbalstīt pašdarbības kolektīvus, sporta komandas, individuālos sportistus un
māksliniekus to attīstībā
- veidot tūrisma un aktīvās atpūtas takas
- labiekārtot sporta laukumus ciemos
- izbūvēt skeitparku pie ezera
- rekonstruēt stadiona futbola laukumu, ieklājot mākslīgo segumu

-

īstenot projektus, piesaistot ES finansējumu
atbalstīt jaunatnes un Jauniešu domes iniciatīvas
turpināt izglītības iestāžu IT attīstību un uzlabot digitālo materiālo bāzi
veicināt novada un reģiona izglītības iestāžu sadarbību dažādās jomās, projektos
atvērt jaunas PII grupas Upeslejās

