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LRA vieno apņemšanās saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko reģionu identitāti, 

veicināt to attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības. LRA ir nelokāma 

pārliecība par Latviju kā Rietumu politiskās un militāri stratēģiskās sadarbības 

sistēmas sastāvdaļu. Mēs piedalāmies pašvaldību vēlēšanās ar mērķi nostiprināt 

atbildīgu un iedzīvotāju interesēs vērstu pārvaldību. Sadarbojoties ar LRA 

Saeimas frakciju, mēs iestāsimies par attīstītiem reģioniem, kur pašvaldībām ir 

plašākas pilnvaras un uz vienotiem principiem balstīta piekļuve finanšu 

resursiem. Mūsu nolūks ir nodrošināt labklājību iedzīvotājiem caur kvalitatīvas 

izglītības pieejamību, uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides un sociālās drošības 

veicināšanu. Mēs dzīvojam un strādājam Madonas novadā un nevēlamies doties 

labākas dzīves meklējumos, arī turpmāk vēlamies būt daļa no novada ļaudīm. 

Mēs vēlamies nopelnīt un uzturēt savas ģimenes šeit, atbalstīt savus vecvecākus. 

Ir pienācis laiks pārstāvēt jaunatni domē, bez jaunās paaudzes novadam nav 

nākotnes.  

 

Sabiedrības attīstība un sociālā joma  

Galvenā prioritāte ir spēcīgas un nesadalītas ģimenes. Vecākiem nav jābrauc 

peļņā, kamēr bērni ar vecvecākiem saimnieko vieni paši. Jāveido ģimeņu atbalsta 

mehānismi - atvieglojumu piešķiršanā mājokļa iegādei, veselības aprūpes, 

izglītības un āpursskolas aktivitāšu pieejamībā, uzņēmējdarbības atbalstā. Tāda 

novada veidošana, kur visas paaudzes jūtas droši un pārliecināti par savu nākotni 

Madonas novadā.  

 

Uzņēmējdarbība 

Lai arī pašvaldība nevar būvēt rūpnīcas un radīt daudz jaunu darbavietu, ir 

jāmeklē veidi, kā atbalstīt mūsu uzņēmējus. Jāstiprina sabiedrības apziņa, ka 

uzņēmējs ir novada ekonomiskās aktivitātes pamats. No tā, cik uzņēmējdarbība 

būs spēcīga, būs atkarīga iedzīvotāju labklājība. Tāpēc jāatbalsta gan stipri un 

spējīgi uzņēmēji, gan iespējas, kas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem palīdzēs 

augt, jāturpina finansējuma piešķiršana jauniem uzņēmumiem. Ir jāveicina 

komunikācija starp jauniem un pieredzējušiem uzņēmējiem, jāizskata iespējas 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

 

Novada budžets un saimniecība 

Novada naudas līdzekļu izlietošanai jābūt saprotamai un pieņemamai. Jābalstās 

uz to, ka ES apjomīgā finansējuma ieplūšana nebūs mūžīga, tāpēc jāvērtē 

iespējas, kā ieņēmumus no investīcījām palielināt ilgtermiņā, jaunu projektu 

ieviešanā jāapzinās, kas vairāk labuma novadam atnesīs arī pēc gadiem. Budžeta 



līdzekļu izmantošanai ir jābūt caurskatāmai un racionālai visa novada 

vienmērīgai attīstībai. Pašvaldības īpašumi jāapsaimnieko efektīvi, ir jābūt 

pieejamai informācijai par tiem. Jāmeklē jauni risinājumi, kā samazināt 

komunālo pakalpojumu izmaksas, jāturpina pilnveidot atkritumu šķirošanu, īpaši 

pagastos. Jāveicina jauno tehnoloģiju, kā piemēram, ūdensskaitītāju nolasīšanas 

sistēmu ieviešanu visā novadā. 

 

Vide un tūrisms 

Saglabājot novada dabas vērtības, jāturpina veidot pievilcīga vide iedzīvotājiem 

un novada viesiem. Tūrisms ir viens no novada ienākumu avotiem. Jāveido jauni 

un moderni bērnu rotaļu laukumi un aktīvās atpūtas vietas, jāpilnveido 

daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, radot sabiedrībai drošu un patīkamu apkārtējo 

vidi. Jāsakārto esošie sienu zīmējumi pilsvētvidē. Jālabiekārto publiskās 

pludmales ne vien Madonā, bet arī pagastos. Jāveic Madonas estrādes 

atjaunošana.  

 

Izglītība, sports un veselība 

Jāatbalsta augstākās izglītības iegūšanas iespējas Madonas novadā. Jārod iespējas 

nodarboties ar pielāgoto sportu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jāturpina 

audzēkņu bezmaksas ēdināšana un transports uz interešu izglītības iestādēm. 

Jāpopularizē veselīgs dzīvesveids un sports sabiedrībā, jo īpaši bērnu un jauniešu 

vidū, atbalstot jaunu sporta veidu izveidi un jau esošo sporta veidu attīstību visā 

novada teritorijā. Jānodrošina pieejamība visiem sportistiem, biedrībām, sporta 

klubiem Madonas un pagastu sporta zālēs un laukumos. Jāpiešķir stipendijas 

talantīgiem bērniem, kā arī jāizveido atbalsta programma studentiem, lai 

veicinātu atgriešanos novadā pēc studiju beigšanas. Jānodrošina efektīva 

veselības pakalpojumu pieejamība izglītības iestādēs, Madonas slimnīcā un 

feldšerpunktos. 


