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1. Rihards Pušmucāns
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Vēlēšanu apgabals: Saulkrastu novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Politiskā partija "Alternative"

 
Priekšvēlēšanu programma:
Partijas programma.
 
Pārskatīt un samazināt Latvijā augstākos tarifus par apkuri un komunālos maksājumus novadā. Iespējams
mainot pakalpojuma piegādātāju, izvēloties to atklātā konkursā vai mainot līguma nosacījumus ar esošo
piegādātāju.
Mazināt atkritumu apsaimniekošanas tarifus, radot konkurenci, ļaujot iedzīvotājiem izvēlēties atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumu pēc saviem ieskatiem nevis domes noteikto uzņēmumu.
Efektīvi piesaistīt un izlietot Eiropas Savienības finansējumu novada attīstībai, infrastruktūras objektu remontam
un būvniecībai. Piemēram, publiski pieejama peldbaseina izveide.
Eiropas Savienības finansējumu izmatot īpaši efektīvi, lai gūtu maksimālu labumu visi novada iedzīvotāji ,jo
nākamajā periodā tas būtiski samazināsies.
Salabot ielas un katastrofālā stāvoklī esošās gājēju ietves ne tikai novada centrā, bet arī nomalē un
iekšpagalmos. Izbūvēt veloceliņus no Zvejniekciema līdz Inčupei, veidojot savienojumus no dzelzceļa stacijām
līdz jūrai.
Labiekārtot novada skvērus un parku, izveidot jaunas dabas takas  kā tūrisma objektus.
Rūpēties par ekoloģisku vidi pilsētā un nepieļaut nepamatotu koku izciršanu.
Ierīkot bērnu laukumus, kuri pašreiz novadā trūkst.
Labiekārtot pludmali ,tādējādi palielinot cilvēku skaitu, kuri vēlēsies atpūsties Saulkrastos un palielinās pilsētas
ieņēmumus.
Labiekārtot esošās auto stāvvietas un radīt jaunas, nodrošinot Saulkrastu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ērtu
piekļuvi pludmalei un citiem objektiem.
Rūpēties par klaiņojošo dzīvnieku labturības jautājumu atrisināšanu, veikt to sterilizāciju un barošanu ar domes
atbalstu un piesaistot privātus fondus.
Nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu un izklaides piedāvājumu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem .
Atbalstīt Saulkrastu uzņēmējus, un piesaistīt uzņēmumus no citurienes ar nodokļu atlaidēm, kā arī radot
pievilcīgu vidi uzņēmuma darbības uzsākšanai.
Radīt konkurenci un izvēles iespējas iedzīvotājiem, atbalstot mazos veikalus un piesaistot jaunas lielveikalu
ķēdes radot konkurenci esošajām. Attīstīt Skultes ostas kapacitāti ,piesaistot jaunas kravas.
Aizsargāt Saulkrastu izglītības un veselības iestādes no slēgšanas un atjaunot to funkcijas.
Radīt pieejamu un kvalitatīvu veselības un izglītības sistēmu Saulkrastu iedzīvotājiem, piesaistot jaunos
speciālistus, radot izvēles iespējas.
Mazināt rindas bērnudārzā. Nodrošināt brīvpusdienas bērnudārzā un skolās visu klašu audzēkņiem.
Pārskatīt domes funkcijas, ietaupot naudu uz nevajadzīgajām  samazināt birokrātiju un korupcijas riskus.
Radīt nodokļu atlaižu sistēmu cilvēkiem, kuri deklarējušies Saulkrastos, šādi palielinot ieņēmumus pilsētas
budžetā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Uzlabot nekustamā īpašuma nodokļu atlaides trūcīgajiem,
mazturīgajiem iedzīvotājiem, īpaši pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm. Izstrādāt jaunas atbalsta
programmas šo iedzīvotāju grupām.
Palielināt sociālo atbalstu un pabalstus novada iedzīvotājiem, kuriem tie ir nepieciešami. Pilsētas robežās
nodrošināt Saulkrastu pastāvīgajiem iedzīvotājiem bezmaksas sabiedrisko transportu, ieviešot Saulkrastnieka
karti.
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Vēlēšanu apgabals: Saulkrastu novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Politiskā partija "Alternative"

 
Vārds, uzvārds: Rihards Pušmucāns
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 07.02.1984.
Dzimums: vīrietis
Tautība: 
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Saulkrastu novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Saulkrastu vidusskola 2002 Vispārējā vidējā izglītība
2. Latvijas Universitāte,Juridiskā fakultāte 2008 Tiesībzinātne

Nr.
p.k. Nodarbošanās vai statuss

1. Juridiskās konsultācijas/Pašnodarbināta persona

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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