
 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Reģionu Apvienības un 

Partijas "VIENOTĪBA" 

priekšvēlēšanu programma 

Ventspils novadam 

 

 

Mēs nemeklējam argumentus, kāpēc nedarīt, bet katrs savā darbā ik dienu rodam 

atbildes uz jautājumiem, KĀ IZDARĪT. Mēs kopā gribam veidot rosīgu un 

sakoptu Ventspils novadu, kurā aug priecīgi un veseli bērni, strādā par savu 

rītdienu droši pieaugušie un pelnītu atpūtu bauda seniori. Mūs vada 

VĒLĒŠANĀS, nevis vēlēšanas, bet vieno zināšanas, prasmes un atbildība par 

katra pagasta attīstību.  

 

KOPĀ STRĀDĀJOT, VĒLAMIES 

 

veidot Ventspils novada cilvēkus vienojošu identitāti,  

darba vietu radīšanai labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, 

laikmetīgu izglītību, 

kultūras un tradīciju bagātību, 

dabas vērtību saglabāšanu, 

palīdzēt tiem, kuri par sevi parūpēties nespēj, 

profesionālu, atklātu un efektīvu pārvaldi, 

modru saimnieka aci katrā pagastā. 

 

KO PIEDĀVĀJAM? 

 

FINANSĒS UN PĀRVALDĪBĀ nebērt naudu caurā maisā!   

 

Budžetu plānot likumā noteikto funkciju kvalitatīvai un iedzīvotājiem ērtai 

izpildei, bet izvairīties no liekiem administratīviem tēriņiem. 

Pārdomāti ieguldīt ilgtspējīgos attīstības projektos. 

Izvērtēt un aktualizēt novada attīstības programmu un rīcības plānu, piesaistot 

nozares speciālistus un iesaistot iedzīvotājus. 

Turpināt darbu pie Eiropas Savienības finansējuma piesaistes. 

Radīt saprotamu ietvaru pašvaldības iestāžu ikgadējā budžeta plānošanai. 

Īstenot aktīvu dialogu ar Latvijas un ES amatpersonām par novadam labvēlīgu 

 



finanšu politiku. 

 

LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ būt atklātiem un vērīgiem!  

 

Iesaistīt iedzīvotājus diskusijās un rosināt konsultatīvu sabiedrisku organizāciju 

izveidi pagastos. 

Būt vidutājiem starp iedzīvotājiem un valsts pārvaldi, aicinot institūciju 

pārstāvjus tikties ar novadniekiem, meklēt risinājumus problēmām un konsultēt 

(valsts autoceļi, sabiedriskais transports, veselības aprūpe, izglītība, drošība u.c.). 

Novada mājas lapu veidot mūsdienīgu un viegli saprotamu, paplašinot 

informāciju tajā. 

Domes un iedzīvotāju sapulces pagastos protokolēt, apkopot priekšlikumus un 

risināmos jautājumus, publiskojot tos novada mājas lapā.  

 

DARBAM UN BIZNESAM būvēt tiltus, ne barjeras!  

 

Pašvaldības un ES fondu finanses infrastruktūras attīstībai virzīt tur, kur ir un top 

uzņēmējs. 

Laiks ir nauda. Sniegt atbalstu komersantiem ar pašvaldību saistītu procedūru 

kārtošanā. 

Īstenot profesionālu novada tēla veidošanu, lai  veicinātu tūrisma biznesa attīstību 

un atbalstītu mājražotājus. 

Turpināt rīkot projektu konkursus mazo un vidējo komersantu atbalstam.  

Kopā ar ideju mentoriem meklēt jaunus risinājumus, kā novada dabas 

daudzveidību, kultūras mantojumu un cilvēku prasmes likt lietā radošo industriju 

attīstībai. 

Rīkot BIZNESA FORUMUS, dodot iespēju vienkopus prezentēt novadā ražoto 

un piedāvātos pakalpojumus, un no ekspertiem iedvesmoties, kā stāties pretī 

pasaules biznesa izaicinājumiem.  

 

IZGLĪTĪBĀ, SPORTĀ UN KULTŪRĀ  ļaut talantiem uzplaukt!  

 

Turpināt ieguldījumus izglītības, sporta un kultūras iestādēs, veidojot tās 

iedzīvotājiem pieejamas un dažādām  interesēm atbilstošas. 

Izstrādāt mācību klašu pilnveides plānu skolās, katru gadu prioritāti nosakot 

konkrētam mācību priekšmetam. 

Veicināt mazo skolu veidošanu par multifunkcionāliem centriem, izvērtējot 

iespēju attīstīt nestandarta pedagoģijā balstītas izglītības programmas.   

Radīt novada kultūras stratēģiju, lai saglabātu mantojumu, veicinātu jaunu 

vērtību rašanos un veidotu pamatu kultūrtūrisma attīstībai. 

Izpētīt lietderību Popes brīvdabas estrādi attīstīt kā reģionālas nozīmes kultūras 

objektu. 

Pārskatīt pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojuma kritērijus.  



Atbalstīt un organizēt dažāda mēroga sporta turnīrus un sacensības. 

Sporta pulciņu treneru finansēšanā ieviest pašdarbības kolektīviem līdzvērtīgu 

pieeju. 

Sniegt atbalstu izglītojošām ekskursijām un paplašināt interešu pulciņu klāstu. 

Atbalstīt jaunatnes aktivitātes pagastos. 

 

SOCIĀLAJĀ UN VESELĪBAS APRŪPĒ palīdzēt un stiprināt! 

 

Vērst uzmanību uz cilvēku, nevis birokrātju. 

Atbalstīt senioru iesaisti sabiedriskajā dzīvē. 

Turpināt atbalstu ģimenēm ar bērniem (brīvpusdienas, ģimeņu godināšanas 

pasākumi u.c.)  

Radīt skaidru izpratni par sociālās palīdzības veidiem un saņemšanas kārtību. 

Atbalstīt ģimenes ārstu prakšu pieejamību pagastos. 

 

VIDES UN KĀRTĪBAS UZTURĒŠANĀ īstenot saimnieka pieeju! 

 

Sekot līdzi pagastu pārvalžu darbam publiskās infrastruktūras uzturēšanā. 

Ierīkot videonovērošanu pagastu aktīvākajās sabiedriskajās vietās. 

Pilnveidot vides tīrības uzraudzību un uzturēšanu pie jūras, upēm un ezeriem.   

Izvērtēt iespēju attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu, optimizējot iestāžu 

administrācijas izvietojumu. 

 

AR SAKNĒM NOVADĀ! 


