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      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.  
 
     Mēs, LRA Ogres novada saraksta kandidāti, uzņemamies strādāt atbildīgi, 
saimnieciski un profesionāli Ogres novada iedzīvotāju labā.  
 
     Mūsu darbība ir vērsta uz to, lai atbalstu un finansējumu attīstībai vienlīdzīgi 
saņemtu arī Ogres novada lauku teritorijas, ne tikai pilsēta. Tādēļ ir svarīgi, lai 
novada domes deputātu sastāvā būtu pārstāvji no visa novada, ne tikai no Ogres 
pilsētas. Viens no LRA pamatprincipiem ir par taisnīgu pārvaldību, par iespēju 
Latvijas cilvēkiem dzīvot labākā Latvijā.  
 
    Ogres novada iedzīvotājiem – cilvēku cienīgu dzīvi.  
Lai sasniegtu šo mērķi, mēs strādāsim pie sekojošām lietām: 

- Pašvaldība, kā arī tās pakļautībā esošās iestādes strādā iedzīvotāju labā, 
tādēļ ikviens novada iedzīvotājs ir pelnījis pienācīgu un cieņpilnu attieksmi no 
pašvaldības darbinieku puses; 

- Reizi 12 mēnešos organizēta tikšanās Ogres novada iedzīvotājiem ar 
domes amatpersonām, lai risinātu aktuālus jautājumus un problēmas; 

- Ogres novada iedzīvotāju kartes ieviešana. 
Sociālā aizsardzība: 
- Paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu un sociālās palīdzības pieejamību 

novada iedzīvotājiem; 
- Strādāt pie bezpajumtnieku un sociāli neaizsargāto personu atgriešanas 

aktīvajā dzīvē; 
- Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu novada bērnudārzos un skolās; 



- Atbalsts daudzbērnu ģimenēm. 
 
Veselības aizsardzība: 
- Izveidot Ogres novadā ārstniecības un rehabilitācijas iestādi cilvēkiem ar 

atkarības problēmām; 
- Izveidot zobārstniecības pieņemšanas punktu (atkarībā no iedzīvotāju 

skaita) katrā pagastā vai vismaz vienu uz 2 pagastiem. 
Ekonomiskā un saimnieciskā darbība: 
- Pašvaldības budžeta līdzekļu racionāla izmantošana, maksimāli piesaistot  
 
ES finansējumu; 
- Caurskatīt komunālo pakalpojumu tarifus; 
- Ogres novada sabiedriskā transporta izmantošana bez maksas 

pensionāriem, visu grupu invalīdiem un bērniem no 2018.gada 1.janvāra; 
- Ogres novada iedzīvotājiem par 50% samazināta braukšanas maksa 

sabiedriskajā transportā novada robežās; 
- Veicināt Ogres novada attīstības programmā atbalstīto Ogres novada valsts 

ceļu asfaltēšanu (Jugla – Ogre; Suntaži – Laubere; Aderkaši – Meņģele). 
 
Sabiedriskā kārtība un drošība: 
- Brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienības izveide novada lauku teritorijā; 
- Iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. 
 
Izglītība, kultūra un sports: 
- Nodrošināt novada iedzīvotājiem kultūras, mūžizglītības un interešu 

izglītības, kā arī sporta pasākumu pieejamību, finansiāli atbalstot pagastu kultūras 
un izglītības iestāžu darbību; 

- Kultūras pasākumu apmeklēšanai Ogres kultūras centrā piešķirt 
pensionāriem 40% atlaidi ieejas biļetēm; 

- Talantīgo skolēnu atbalsts. 
 
Vides aizsardzība: 
- Efektīvi un racionāli izmantot novada teritorijā pieejamos dabas resursus. 
Aktuālie darbi: 
- Novada struktūrvienību darbības efektivitātes izvērtēšana. 


