
  Latvijas Reģionu Apvienības 
priekšvēlēšanu programma 

Līvānu novadā 
 
	
Latvijas Reģionu Apvienību vieno apņemšanās saglabāt un attīstīt Latgales 
kultūrvēsturiskā reģiona identitāti 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 pārvaldi. Līvānos mēs esam gatavi uzņemties 
savu daļu atbildības un sadarboties ar visiem, tai skaitā arī ar pie varas esošajiem 
spēkiem, kas atbalstīs novada vadības maiņu.  
 
Uzvaras gadījumā atdosim novadu patiesajam saimniekam - iedzīvotājiem.  
 
Pamatvērtība – cilvēks 
 
Atbalsts nepieciešams cilvēkiem, lai viņi Līvānu novadā justos labi, te paliktu un 
strādātu. Tādēļ mūsu prioritāte būs nevis pašvaldības organizētā un celtniecībā 
ieguldītie betona kubikmetri, bet atbalsts katram cilvēkam un viņa iniciatīvām. 
Mēs iestāsimies par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, nešķirojot savējos un 
pretiniekos, un vērsīsimies pret mēģinājumiem ietekmēt cilvēkus viņu piederības 
vai pārliecības dēļ. 
 
Sociālā drošība 
 
Katrs darbaspējīgais ir atbildīgs sabiedrības priekšā, savukārt sabiedrība ir 
atbildīga par tiem, kas paši nespēj sevi pietiekami nodrošināt. 
Palīdzēsim cilvēkiem gūt valsts pabalstu invaliditātes gadījumos un rūpēsimies, 
lai katrs kuram pienākas valsts vai pašvaldības atbalsts to arī saņemtu. Īpašu 
uzmanību veltīsim pensionāriem, sniegsim palīdzību mājās un palielināsim 
aprūpes centra Rožlejas kapacitāti. Sniegsim atbalstu černobiliešiem un citām 
grupām ar īpašām vajadzībām. 
 
Veselība 
 
Veselība ir būtiska katram. Tādēļ stiprināsim medicīnas pakalpojumu sniedzējus  
neatkarīgi no to juridiskā statusa, jo palīdzību iedzīvotājiem sniedz visi - un ne 
tikai pašvaldības īpašumā esošās iestādes. 
Nodrošināsim iedzīvotājiem labāku veselības iestāžu pieejamību ar sabiedrisko 
transportu un sociālā dienesta atbalstu. Neatstāsim iedzīvotāju vienu organizējot 
sev ārstniecisko palīdzību ārpus Līvānu novada.  



Izglītība 
 
Katram bērnam atbilstoši viņa spējām un vajadzībām nodrošināsim iespēju iegūt 
pirmsskolas un pamatizglītību neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa. 
Uzlabosim vidusskolas izglītību un iespējas apgūt profesionālo un cita veida 
speciālo izglītību. Stiprināsim Rudzātu vidusskolu kā lielāko un nozīmīgāko 
objektu lauku vidē. Ieviesīsim skolās programmu latgaliskās identitātes 
stiprināšanai, lai mūsu jaunieši paliktu saistīti ar mums. 
Atbalstīsim pedagogu darba prestiža celšanu, pārveidosim izglītības sistēmu tā, 
lai pakāpeniski celtu skolotāju algas.  
 
Bērnu un jaunatnes lietas 
 
Mūsu uzdevums ir nodrošināt veselīgu un drošu vidi bērnu un jauniešu 
aktivitātēm novadā. Attīstīsim iespējas skolas brīvdienās interesanti pavadīt brīvo 
laiku. 
 
Kultūrvide 
 
Novada kultūrvides pamatā ir katrs radošs cilvēks un pašdarbnieku kolektīvs. 
Veicināsim viņu darbību un sniegsim nepieciešamo administratīvo un finansiālo 
atbalstu. 
Stiprināsim Līvānu novada kultūrvēsturisko nozīmi kā vienu no mūsu 
valstiskuma senatnes centriem. Tādēļ izmantosim Jersikas pilskalnu kā zīmolu 
tūrisma attīstībai un novada atpazīšanai valsts un starptautiskā mērogā. 
Būs finansiāls atbalsts pašdarbības kolektīvu un sporta klubu darbībai. 
 
Sabiedriskā drošība 
 
Esam pārliecināti, ka Valsts policija ir galvenais sabiedrības drošības garants, bet 
pašvaldības inspektori - sabiedriskās kārtības nodrošinātāji ikdienā. 
 
Infrastruktūras attīstība 
 
Uzturēsim pašvaldības ielas, un panāksim kājniekiem un autotransportam drošu 
piekļūšanu pie dievnamiem, pārvaldes, veselības, t.s. Līvānu slimnīcas, izglītības 
un kultūras iestādēm. 
Autoostā, pilsētas un lauku pieturās sakārtosim informācijas materiālus ar vienotu 
ziņu dēli par visiem transportiem. 
Līvānu centrā iestājamies par krustojumu pie domes sakārtošanu un dzelzceļa 
pārbrauktuves aprīkošanu ar barjeru.  
 
 



Uzņēmējdarbība 
 
Radīsim uzņēmējdarbībai jaunu labvēlīgu vidi, ar caurskatāmu atbalstu un bez 
korupcijas, jo godīga konkurence un attīstība ir ekonomiskās izaugsmes pamats. 
Sakārtosim Līvānu dzīvokļu un komunālo saimniecību, atšķirot pašvaldības un 
dzīvokļu īpašnieku jomas, un stiprināsim īpašnieku un īrnieku lomu dzīvojamā 
fonda saglabāšanā un attīstībā. 
 
Kopā mēs varam 
 
Ieceru un apņemšanās īstenošanai vajadzīgs Tavs atbalsts, jo bez vēlmes augt un 
uzlabot savu un citu dzīvi viss paliks kā bijis. Uzdrošināties ir skaisti! 


