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Mēs esam gatavi un varam strādāt. 
 
Latvijas Reģionu Apvienību vieno apņemšanās saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko 
reģionu identitāti, veicināt to attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības. Tai ir 
nelokāma pārliecība par Latviju kā Rietumu politiskās un militāri stratēģiskās 
sadarbības sistēmas sastāvdaļu. 
Mēs piedalāmies 2017. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās ar mērķi nostiprināt 
godīgu, atbildīgu un demokrātisku pārvaldību Latvijas pašvaldībās. Mēs iestājamies 
par attīstītiem reģioniem, kur pašvaldībām ir plašākas pilnvaras un uz vienotiem 
principiem balstīta piekļuve finanšu resursiem. Mūsu nolūks ir nodrošināt labklājību 
iedzīvotājiem visā Latvijā caur kvalitatīvas izglītības pieejamību, ekonomisko 
aktivitāti un sociālo drošību. Mēs esam ikdienā sasniedzams politiskais spēks, jo 
regulāri tiekamies ar iedzīvotājiem, uzklausām viņu vajadzības un rūpes, kā arī 
sniedzam atbalstu jaunu ideju īstenošanai. 
 
LRA mērķi sakrīt ar uzdevumiem, kas izvirzīti novada attīstības programmā, un mēs 
esam gatavi tos turpināt īstenot, nesolot neiespējamo. Iesaistīsimies jaunās novada 
attīstības programmas  sagatavošanā, organizējot diskusijas ar novada iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem, ņemot vērā viņu priekšlikumus. 
Pamatvērtība ir cilvēks. Uzlabosim apstākļus, lai mūsu novadā cilvēki vēlētos 
dzīvot, strādāt un veidot uzņēmējdarbību. 
 
Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana ir viens no svarīgākajiem pašvaldības 
uzdevumiem. Izglītības iestāžu tīkls novadā ir atbilstošs, tomēr jāturpina ieguldīt 
resursi izglītības sistēmas uzlabošanā, ēku labiekārtošanā un modernizēšanā, 
veidojot to atbilstošu Valsts izglītības sistēmai, respektējot novada iedzīvotāju 
intereses.  
- Neatlaidīgi virzīsimies uz mērķi, lai panāktu Vecumnieku vidusskolas 
piebūves projekta realizēšanu. 
- Turpināsim realizēt profesionālās izglītības ievirzes programmas, atbalstīsim 
interešu un neformālās izglītības programmas, nodrošinot mūžizglītības pieejamību 
novadā. 
- Veiksim pasākumus un piesaistīsim finansējumu mācību iestāžu ēku 
energoefektivitātes uzlabošanai. 
- Strādāsim pie līdzekļu piesaistes Skaistkalnes sporta zāles un Vecumnieku 
vidusskolas sporta kompleksa izbūvei, uzsākot sporta laukuma rekonstrukciju 
Vecumniekos 2017. gadā.  
 
- Izstrādāsim kārtību jauniešu studiju atbalstīšanai, ar mērķi veicināt jauniešu 



atgriešanos novadā piedāvātajās darba vietās. 
 
Kultūrvides nodrošināšana ir svarīgs nosacījums dzīves kvalitātes veidošanā 
novadā, tāpēc: 
- turpināsim atbalstīt māksliniecisko pašdarbību, sportu, tūrismu; 
- kopsim esošās svētku tradīcijas, padarot tās atpazīstamas arī ārpus novada un 
Valsts; 
- strādāsim pie jauniešu interešu centra izveides un nodrošināšanas.  
 
Turpināsim atbalstīt veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību un 
uzlabošanu; 
- paplašināsim mobilās sociālās aprūpes brigādes pakalpojuma pieejamību 
- paplašināsim sociālo pakalpojumu klāstu un pieejamību, piesaistot projektu 
finansējumu izbūvējot un iekārtojot daudzfunkcionālu dienas centru Vecumniekos 
- izmantojot projektu finansējumu un novada līdzfinansējumu veiksim 
iedzīvotāju izglītošanu un veselīga dzīvesveida veicināšanu.  
- turpināsim atbalstīt ģimenes ārstu prakses vietas katrā pagastā. 
 
Uzņēmējdarbība ir novada ekonomikas attīstības pamats;  
- veidosim pašvaldības dialogu ar uzņēmēju biedrību un uzņēmējiem. Sniegsim 
konsultācijas un atbalstu biznesa plānu, investīciju piesaistes projektu sagatavošanai 
uzņēmējdarbības uzsākšanā. 
- turpināsim infrastruktūras uzturēšanas un uzlabošanas pasākumus labvēlīgas 
uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai, sevišķu uzmanību veltot ceļu sakārtošanai 
šīs aktivitātes nodrošināšanai.  
- Veicināsim novada labāko uzņēmēju atpazīstamību un godināšanu. 
- izveidosim novada uzņēmumu mārketinga tēlu, prezentējot to novada 
sadarbības projektos ar citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās. 
- atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas dzīvojamo māju apsaimniekošanas un 
energoefektivitātes pasākumu veikšanā.  
- risināsim jautājumu par Kurmenes pamatskolas ēkas pielietojumu. 
 
Aktivizēsim sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un koordinēsim to 
iniciatīvas realizējamo projektu mērķa sasniegšanai - uzlabot dzīves kvalitāti 
novadā. 
 
Novada pārvaldē turpināsim ievērot demokrātiskus vadības principus, nodrošinot 
visiem saprotamu un pamatotu lēmumu pieņemšanu, sabalansējot to ar finanšu 
iespējām un visa novada iedzīvotāju interesēm. Paaugstinātu uzmanību pievērsīsim 
pieņemto lēmumu un normatīvo aktu izpildes kontrolei, tai skaitā sabiedriskās 
kārtības dienesta darba uzlabošanai. 
 
Ar Jūsu atbalstu mēs to varēsim izdarīt. 


