
 

 

Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” 

Priekšvēlēšanu programma 

BROCĒNU NOVADA 2017. gada pašvaldību vēlēšanās 

 

 Mēs, partijas “Latvijas Reģionu apvienība” deputātu kandidāti, strādāsim, lai 

katrs novada iedzīvotājs ir lepns, ka dzīvo, strādā Brocēnu novadā, jūtas saprasts un 

drošs par nākotni. 

Mūsu mērķis ir finansiāli spēcīga, racionāla un par saviem iedzīvotājiem atbildīga 

novada pašvaldība. Veidot pievilcīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un ilgtspējīgai 

attīstībai. 

Atbalstam vispārcilvēcisko garīgo vērtību saglabāšanu, atbalstot visas novadā 

darbojošās konfesijas. 

Pašvaldības pārvalde 

Par saviem iedzīvotājiem atbildīga novada pašvaldība, kuras lēmumiem jābūt 

saprotamiem. Atbalstām tādu pašvaldības darbu, kas nodrošina pilnīgu atklātību par 

budžeta līdzekļu izlietojumu. Mūsu komanda ir par racionālu, izvērtētu, ekonomiski 

pamatotu, attīstību veicinošu politikas veidošanu. 

Izglītība 

Iestājamies par to, lai ikkatram novada bērnam ir dota iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību 

pēc iespējas tuvāk savām mājām. Atbalstam pedagogu morālo un materiālo 

stimulēšanu, lai celtu izglītības sniegšanas kvalitāti, tai pat laikā izvērtējot racionālu, 

efektīvu līdzekļu izlietošanu novada izglītības iestādēm. Atbalstīsim skolu kā kopienas 

attīstības resursu. Esam par mūžizglītības iespēju atbalstīšanu novadā. Uzskatām, ka 

ir nepieciešama jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būve vai piebūves veidošana 

pie esošajām ēkām, lai nodrošinātu pieejamību un iespēju apmeklēt to ikvienam 

Brocēnu novada bērnam. 

Sports un kultūrvide 

Uzskatām, ka bērniem, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas pašvaldības teritorijā, ir jādod 

iespēja pilnvērtīgi izmantot visas dotās novada iespējas, realizējot savu talantu gan 

sportā un mākslā, gan citās radošās aktivitātēs neatkarīgi no dzīvesvietas un materiālā 

stāvokļa. Mūsu priekšlikums ir racionāli nodrošināt ikvienam novada bērnam iespēju 

nokļūt no pagastu centriem uz interešu izglītības un sporta nodarbību vietām 

Brocēnos. 

 



 

Sociāla drošība un veselība 

Mums ir svarīgs ikviens novada iedzīvotājs, turpināsim pilnveidot sociālo jomu 

Brocēnu novadā, atbalstot personas ar īpašām vajadzībām, pensionārus un 

maznodrošinātas personas, radot efektīvu palīdzības sistēmu gan vienkāršās, gan 

sarežģītās situācijās. Mūsu mērķis ir atbalstīt jaunās novada ģimenes ar bērniem, kas 

ir mūsu novada nākotne. Uzskatam, ka veselības aprūpei ir jābūt pieejamai ikkatram 

novada iedzīvotājam, pacientu interesēs atbalstot mediķus pagastos. 

Uzņēmējdarbība 

Atbalstot uzņēmējdarbību novadā, mēs atbalstam vienu no galvenajām vajadzībām 

iedzīvotājiem – nodrošinājumu ar darbavietu. Mūsu komandas cilvēkiem ir plaša 

pieredze uzņēmējdarbības jomā, kas var sniegt atbalstu, konsultējot, izvērtējot 

saimniecisko un finanšu darbību. Ir svarīgi maksimāli izmantot Eiropas Savienības 

programmas investīciju piesaistei, uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai. 

Nodrošināsim Brocēnu novada pašvaldības speciālistu iesaisti projektu realizācijā, lai 

veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.  

Atbalstīsim, lai novada lauksaimniecība būtu konkurētspējīga un ilgtspējīga, vispārējās 

lauku infrastruktūras uzlabošanu un lauku ainavas saglabāšanu. 

Bērnu un jaunatnes lietas 

Atbalstam jauniešu aktīvu iesaisti pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā. Turpināt 

atbalstīt iniciatīvas, sniedzot iespēju realizēt vēlmes un ieceres ar pašvaldības 

organizētajiem projektu konkursiem. Uzskatām, ka novada bērniem un jaunatnei ir 

jānodrošina veselīgas atpūtas un izklaides iespējas, izmantojot mums apkārt esošo 

infrastruktūru un vidi. Nodrošināt bērnu un jaunatnes nevalstisko un sporta 

organizāciju atbalstu, pilnveidošanu un attīstību. 

Infrastruktūras pilnveidošana  

Pievērsīsim uzmanību papildus resursu piesaistei ielu un ceļu remontiem, efektīvi 

plānojot izlietot gan esošo budžetu ceļu uzturēšanai, gan papildus veicinot darbu pie 

Eiropas Savienības fondu un programmu līdzekļu piesaistes, jo katram iedzīvotājam ir 

jānodrošina iespēja droši un laikā nokļūt pašvaldības centrā, pagastu centros, jebkuros 

laika apstākļos no jebkuras novada vietas. Tuvākajā laikā ir jāuzsāk darbs pie Liepu 

un Lielcieceres ielu rekonstrukcijas. 

 

“Pārmaiņas, kurām jātic!” 

 

 


