
  Latvijas Reģionu Apvienības 
priekšvēlēšanu programma 

Priekules novadā 
 
	
Latvijas Reģionu Apvienība (LRA) piedalās 2017. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās ar mērķi 
nostiprināt godīgu, atbildīgu un demokrātisku pārvaldību Latvijas pašvaldībās. LRA iestājas 
par attīstītiem reģioniem, kur pašvaldībām ir plašākas pilnvaras un uz vienotiem principiem 
balstīta piekļuve finanšu resursiem. Lai cilvēki paliktu dzīvot novados, nevis pārceltos uz dzīvi 
Rīgā vai ārpus Latvijas, novadu vadībai jāspēj būt mūsdienīgai. Jāspēj saredzēt visu iedzīvotāju 
vajadzības – gan jauniešu, gan senioru, gan darba ņēmēju, gan uzņēmēju. Priekules novadā ir 
apvienojušies cilvēki, kuri redz sava novada izaugsmi, redz, ka jāmaina pārvaldes veids. Tie ir 
cilvēki, kuri tieši LRA ir saskatījuši kā balstu, kā organizāciju, kas domā citādāk. Organizāciju, 
kas bāzēta uz vērtībām, kuras līdzšinējai varai un daudzviet pašvaldību vadībai ir kļuvušas 
svešas. 
 
Darbības pamatprincipi – godīgums, atklātība un profesionalitāte. 
 
Vīzija - mērķtiecīgi un darbīgi novada iedzīvotāji kopīgiem spēkiem nodrošina sev, savām 
ģimenēm un līdzcilvēkiem stabilu dzīves kvalitāti. 
 
Rīcības programma sekmēs Priekules pilsētas un pagastu teritoriju līdzsvarotu attīstību. 
 

Pārvalde 
 

•  savstarpēja sadarbība visos pārvaldes līmeņos, nodrošinot iedzīvotāju regulāru 
informētību par pašvaldības darbu, organizējot iedzīvotāju sapulces ne mazāk kā divas reizes 
gadā; 

•  amatpersonu pilna atbildība par paveiktajiem darbiem un pieņemtajiem lēmumiem, 
izvērtējot to ietekmi uz teritorijas attīstību; 

•  pārvaldē bez interešu konfliktiem, aizdomīgiem darījumiem un korupcijas; 
•  pārdomāts un izvērtēts novada budžeta līdzekļu izlietojums, taisnīgs finanšu 

sadalījums katram pagastam un Priekules pilsētai; 
•  novada mājas lapas izmantošana sadarbības nostiprināšanai ar iedzīvotājiem, aktuālas 

informācijas apmaiņai. 
 
Izglītība 
 
•  izglītības iestādes tuvu bērnu dzīves vietai; 
•  novada skolu tīkla pārdomāta veidošana saskaņā ar visām ieinteresētām pusēm un 

izpētot ietekmi uz attiecīgās teritorijas attīstību; 
•  skolas atvērtas sabiedrībai un iedzīvotāju mūžizglītībai; 
•  skolas un pirmsskolas izglītības iestādes nodrošinātas ar modernu mācību materiāli 

tehnisko bāzi; 
•  plānveidīgi veikti mācību iestāžu remonti, kas veido kvalitatīvu un pievilcīgu mācību 

vidi;  
•  daudzpusīga interešu izglītība bērnu spēju un talantu attīstībai; 
•  atbilstoša skolotāju izglītība un kvalifikācija, pārkvalifikācija atbilstoši darba 

piedāvājumam; 



•  mazpulku un jaunsargu organizāciju morāla un finansiāla atbalstīšana, veicinot 
jauniešu patriotisko audzināšanu; 

•  sociālā pedagoga un psihologa darba nodrošināšana skolās un pirmsskolas iestādēs. 
 
Kultūra un sports 
 
•  plašs sporta un kultūras pasākumu klāsts, nodrošinot piedāvājumu visām interešu 

grupām; 
•  labi mākslinieciskās  pašdarbības kolektīvi un aktīvs bibliotēku izglītojošais darbs; 
•  interesantas bērnu un jauniešu vasaras nometnes, izmantojot visa veida finansiālu 

atbalstu; 
•  sporta skolas organizēto sporta novirzienu nodrošināšana ar sertificētiem un 

kvalificētiem treneriem; 
•  nevalstisko organizāciju aktīva darbība iedzīvotāju interešu labā. 
 
Veselība un sociālā drošība 
 
•  laba sadarbība starp iedzīvotājiem, sociālo dienestu un pašvaldību; 
•  izveidota aprūpētāju pakalpojuma sistēma; 
•  vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
•  sadarbība ar valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, uzlabojot 

izglītojošo un profilaktisko darbu; 
•  primārās medicīniskās palīdzības pieejamība katrā pagastā; 
•  pašvaldības un Priekules slimnīcas sadarbība jaunu medicīnas speciālistu ienākšanai 

novadā; 
•  dzīvojamā fonda  sakārtošana un uzturēšana atbilstoši valsts programmai. 
 
Uzņēmējdarbība un infrastruktūra 
 
•  vietējo uzņēmēju un mājražotāju  atbalstīšana novada  saimnieciskās attīstības 

veicināšanai; 
•  plašāka tūrisma objektu un piedāvājuma  daudzveidība, tūrisma informācijas centra 

darba aktivizēšana; 
•  jauno uzņēmēju un uzņēmējdarbības atbalsta programmas izstrādāšana; 
•  labas prakses pārņemšana ielu un ceļu sakārtošanā un uzturēšanā; 
•  pagastu ceļu uzturēšanā plānveidīgi veikta grāvju tīrīšana un apauguma noņemšana; 
•  saimnieciska cilvēku un tehnisko resursu plānošana un  izmantošana ceļu uzturēšanā; 
•  ceļu fonda līdzekļu saprātīga izlietošana. 
 
Labiekārtošana 
 
•  novadā skaisti parki un atpūtas vietas iedzīvotāju relaksācijai un brīvā laika 

pavadīšanai; 
•  novada teritorija bez graustiem, īpašnieku atbildības palielināšana. 

 
Novada attīstībai  svarīgs  katra  iedzīvotāja  viedoklis ! 


