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Ikšķiles novadā 
 
 
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. 
 
PĀRVALDES DARBĀ 
Izstrādāsim novada ilgtermiņa attīstības plānu, balstoties uz profesionāļu un iedzīvotāju 
viedokli par novada attīstības perspektīvām un vajadzībām 
Veidosim kompaktu, profesionālu izpildvaru – profesionālus pašvaldības speciālistus 
Nošķirsim izpildvaras un lēmējvaras funkcijas, padarīsim neiespējamu personīgo interešu 
izmantošanu lēmējvarā 
Panāksim lielāku iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā pašvaldībā 
Panāksim lietderīgu līdzekļu izmantošanu pašvaldībā un izveidosim caurspīdīgu plānošanas un 
atskaitīšanās procesu iedzīvotājiem 
Veidosim ciešu sadarbību ar citiem Latvijas novadiem 
Panāksim novada saglabāšanu, nepievienojot to kādam citam novadam 
 
IZGLĪTĪBĀ 
Veidosim kvalitatīvu, daudzpusīgi attīstošu, uz prasmēm balstītu izglītību 
Veiksim lietderīgas investīcijas izglītības infrastruktūrā 
Veiksim skolēnu transporta optimizēšanu, pielāgojot mācība procesa vajadzībām 
Līdzfinansēsim novada bērnu un jauniešu vasaras nometnes 
Pilnveidosim interešu izglītības programmu kvalitāti un paplašināsim aktivitāšu piedāvājumu 
Atbalstīsim mācību līdzekļu iegādi daudzbērnu un maznodrošinātajām ģimenēm 
Atbalstīsim bērnu ar speciālām vajadzībām izglītību 
 
SOCIĀLAJĀ UN VESELĪBAS JOMĀ 
Veicināsim pieaugušo un jauniešu ārpusskolas un ārpus darba sociālās aktivitātes novadā 
Atbalstīsim veselīgas mikrovides nodrošināšanu bērnu un jauniešu attīstībai, visa veida 
atkarību izplatības samazināšanu 
Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumus 
Iniciēsim infrastruktūru pielāgošanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 
Pilnveidosim atbalsta programmu personām darbspējīgā vecumā 
Nodrošināsim mājas aprūpi un ilgstošas aprūpes pakalpojumus 
Nodrošināsim pieejamu kvalitatīvu primārās veselības aprūpi, veidojot mūsdienām atbilstošu 
doktorātu  
 
 



DROŠĪBĀ 
Uzlabosim Pašvaldības policijas sadarbību ar skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, 
nodrošinot kvalitatīvus drošības pasākumus šajās iestādēs un tām pieguļošajās teritorijās 
Nodrošināsim Pašvaldības policijas preventīvo darbu dažādām mērķauditorijām  
Nodrošināsim Pašvaldības policijas darbu publisko pasākumu satiksmes un sabiedriskās 
kārtības organizēšanā  
 
EKONOMIKĀ, VIDĒ 
Nodrošināsim kvalitatīvu, drošu ceļa un gājēju infrastruktūras plānojumu pašvaldībā 
Attīstīsim Ikšķili kā nozīmīgu tūrisma, aktīvās atpūtas un rekreācijas centriem  
Uzlabosim esošos un izveidosim jaunus bērnu un jauniešu rotaļu, āra trenažieru laukumus 
Rosināsim īpašniekus sakārtot vidi degradējošos objektus 
Izveidosim sabiedriskā transporta kustību, aptverot visu novadu 
Veicināsim un atbalstīsim nepieciešamās ekonomiskās aktivitātes nodarbinātības un darba 
spēju attīstībai 
Attīstīsim un ieviesīsim ideju par skaņas norobežojošās sienas izbūvi ceļa sadaļā, kas skar 
Ikšķiles centru 
Atbalstīsim esošos uzņēmējus un veicināsim jaunu uzņēmēju ienākšanu novadā 
 
KULTŪRĀ 
Veidosim novada identitāti, balstoties uz kultūrvēsturisko mantojumu un vidi 
Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus, pasākumus 
Apzināsim un kartēsim novada kultūrvēsturisko mantojumu. 
Izstrādāsim atbalsta mehānismu radošu procesu attīstībai  
 
SPORTĀ 
Veicināsim, plašam iedzīvotāju skaitam, pieejamu funkcionālu sporta būvju celtniecību 
Atbalstīsim masu sporta veidus, tajā skaitā arī invalīdu sportiskās aktivitātes 
Radīsim iespēju bērnu sporta nodarbībām notikt vecumposmam atbilstošā aktivitāšu laikā 
Atbalstīsim sporta skolu, bērnus, jauniešus, sportistus, trenerus, sporta klubus, sacensības 
Atbalstīsim bērnu un jaunatnes sporta organizāciju pilnveidošanu un attīstību pēc vienlīdzības 
principiem 


