Latvijas Reģionu Apvienības
priekšvēlēšanu programma
Dagdas novadam
Latvijas Reģionu Apvienību vieno apņemšanās saglabāt Latgales kultūrvēsturiskā
reģiona identitāti, veicināt tā attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības.
Mēs piedalāmies 2017. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās ar mērķi nostiprināt
godīgu, atbildīgu un demokrātisku pārvaldību Latvijas pašvaldībās. Mēs iestājamies
par Latgales reģiona attīstību. Mūsu nolūks ir nodrošināt labklājību iedzīvotājiem
visā Latgalē 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.
Pamatvērtība – cilvēks un ģimene.
Mūsu mērķis ir sekmēt tādu novada attīstību, kas nodrošinātu cilvēkiem kvalitatīvu
dzīves telpu – sakoptu vidi, kvalitatīvu izglītību un brīvā laika pavadīšanas iespējas,
drošību un sabiedriskā transporta pieejamību, lai radītu iespējas dzīvot atbilstoši
savām vajadzībām un interesēm, mērķtiecīgi pielietojot savas zināšanas un spējas.
Esam pārliecināti, ka ģimene ir stipras sabiedrības pamats, tādēļ mūsu mērķis ir
veselīga un pārtikusi ģimene.
Izglītība
Nosakot, ka izglītības nodrošināšana ir viena no galvenajām pašvaldības prioritātēm,
nodrošināsim atbilstošu finansējumu izglītības iestāžu darbībai un interešu izglītības
daudzveidībai. Nodrošināsim katram bērnam, atbilstoši viņa spējām un vajadzībām,
iespēju iegūt pirmsskolas un pamatizglītību, neatkarīgi no ģimenes materiālā
stāvokļa.
Atbalstīsim pedagogu darba prestiža celšanu, morāli un materiāli stimulējot
profesionālā līmeņa izaugsmi.
Kultūrvide
Kultūra cieši saistās ar kvalitatīvu dzīves vidi, veicinot kultūras norišu un
kultūrvērtību pieejamību novadā ikvienam novada iedzīvotājam, neatkarīgi no
dzīvesvietas un materiālā stāvokļa.
Lai saglabātu mantotās kultūras un garīgās vērtības, vitālu un daudzveidīgu kultūras
dzīvi, iespēju robežās atbalstīsim novada pašdarbnieku kolektīvus un sportisko
aktivitāšu rīkotājus.

Sociālā drošība
Mūsu nostāja ir, lai katrs darbaspējīgais ir atbildīgs sabiedrības priekšā, savukārt
sabiedrība ir atbildīga par tiem, kas paši nespēj sevi pietiekami nodrošināt.
Par sociālās politikas prioritāti izvirzīsim palīdzības sniegšanu krīzē nonākušiem
cilvēkiem un nodrošināsim atbalsta iespējas sociāli neaizsargātajām ģimenēm,
atbalstīsim personu ar īpašām vajadzībām sociālo rehabilitāciju un integrāciju
sabiedrībā.
Pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanas kārtība būs vienkārša, saprotama
palīdzības prasītājiem un vērsta uz sadarbību, iesaistot prasītāju savas problēmas
risināšanā, kā arī pārskatāma sociālās palīdzības organizētājiem un sociālā nodokļa
maksātājiem.
Uzņēmējdarbība
Radīsim uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, jo uzskatām, ka uzņēmējdarbības vides
attīstība ir ekonomiskās izaugsmes pamats. To nodrošināsim, atjaunojot un izbūvējot
pašvaldības autoceļu infrastruktūru un attīstot ūdenssaimniecības infrastruktūru.
Pēc iespējas vienkāršosim un iespējami ātri risināsim administratīvos procesus
pašvaldības kompetencē esošajās jomās.
Bērnu un jaunatnes lietas
Mūsu uzdevums ir nodrošināt veselīgu un drošu vidi bērnu un jauniešu aktivitātēm
novadā.
Nodrošināsim jaunu un modernu rotaļu laukumu izbūvi, āra vingrošanas laukumu
izbūvi lielākajos ciemos un stadiona rekonstrukciju.
Nodrošināsim daudzveidīgas iespējas nodarbībām sporta un pašdarbības jomā, kā
arī dažādos interešu pulciņos.
Sabiedriskā drošība
Veicināsim sabiedriskās kārtības aktīvāku uzraudzību un preventīvu pasākumu
īstenošanu.
Infrastruktūras attīstība
Nodrošināsim pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, turpmākajos četros
gados pakāpeniski nodrošināsim pašvaldības ielu asfaltēšanu un apgaismošanu, kā
arī grants ceļu seguma uzlabošanu visos novada ciemos.
Sadarbībā ar Satiksmes ministriju turpināsim aktīvu darbību, lai panāktu gājēju un
veloceliņu izbūvi vietās, kur tiek radīts apdraudējums cilvēka veselībai un dzīvībai,
tādējādi nodrošinot kājāmgājēju un velosipēdistu kustību.

