Beverīnas novada domes
vēlēšanas 2013.gada 1.jūnijā
Iepazīstinām ar Beverīnas novada domes vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem un to priekšvēlēšanu programmām

INFORM¬CIJA V»L»T¬JIEM
Kas var piedalīties balsošanā?
Atbilstoši “Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likumam” tiesības piedalīties pašvaldību
vēlēšanās ir balstiesīgajiem Latvijas un Eiropas Savienības
pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, Eiropas Savienības pilsonim
jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.
Kur jābalso?
Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā,
kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms
vēlēšanu dienas vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Nobalsot var tikai tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju
sarakstā vēlētājs ir reģistrēts.
Lai vēlētāji zinātu, kurā vēlēšanu iecirknī jābalso,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram uz deklarēto
dzīvesvietu pa pastu ir nosūtījusi paziņojumu ar norādi,
kurā iecirknī viņam jābalso un kāds ir viņa vēlētāja numurs. Ja vēlētājs nav saņēmis paziņojumu, pārbaudīt, vai
esat vēlētāju reģistrā un noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni
varat Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā
www.pmlp.gov.lv vai pa uzziņu tālruni par vēlēšanām –
67049999.
Beverīnas novadā ir izveidoti trīs vēlēšanu iecirkņi:
• 925.vēlēšanu iecirknis, adrese “Pagastmāja”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads
• 920.vēlēšanu iecirknis, adrese “Avotkalni”, Brenguļi,
Brenguļu pagasts, Beverīnas novads
• 905.vēlēšanu iecirknis, adrese Trikātas kultūras nams,
Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas
novads.
Kā strādās vēlēšanu iecirkņi?
Vēlēšanu diena ir 2013.gada 1.jūnijs. Šajā dienā
vēlēšanas notiek no 7:00 līdz 22:00.
Ja nevarat nobalsot vēlēšanu dienā, trīs dienas pirms
vēlēšanām notiks iepriekšējā balsošana. Visi vēlēšanu
iecirkņi strādās:
- trešdien, 29.maijā – no 17:00 līdz 20:00,
- ceturtdien 30.maijā – no 9:00 līdz 12:00,
- piektdien 31.maijā – no 10:00 līdz 16:00.
Visi vēlēšanu iecirkņi strādās arī:
- pirmdien, 27.maijā – no 16:00 līdz 20:00 un
- otrdien, 28.maijā - no 10:00 līdz 14:00.
Šajās dienās nobalsot nevarēs, bet vēlēšanu iecirkņos
būs pieejami normatīvie dokumenti par pašvaldību vēlēšanām, informācija par kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām, tiks pieņemti iesniegumi balsošanai dzīvesvietā.
Kā pieteikt balsošanu dzīvesvietā?
Ja vēlētājs veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, pirms vēlēšanām jāaizpilda iesniegums, ka
vēlas balsot dzīvesvietā. Balsošanai dzīvesvietā jāpiesakās no 27.maija līdz 1.jūnija plkst.12.00. Iesnieguma
veidlapas no 27.maija varēs saņemt visos vēlēšanu
iecirkņos un pagastu pārvaldēs. Aizpildītais iesniegums
jānodod savā vēlēšanu iecirknī. Savs vēlēšanu iecirknis ir tas, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām. Iesniegumu uz vēlēšanu iecirkni var nogādāt radinieks, kaimiņš,
aprūpētājs vai cita uzticības persona. Tikai vēlēšanu
dienā – 1.jūnijā vēlētājs varēs balsot savā dzīvesvietā.
Kā jābalso?
Ierodoties vēlēšanu iecirknī, vēlētājam ir jāuzrāda
Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas
apliecība. Dokumentiem nedrīkst būt beidzies derīguma
termiņš.

Beverīnas novadā ir 3516 iedzīvotāji. Balstiesīgo iedzīvotāju skaits ir 2731. Beverīnas novada domes vēlēšanām
reģistrēti 5 vēlētāju apvienību iesniegti deputātu kandidātu saraksti, kuros pieteikti 45 domes deputāta kandidāti.
Beverīnas novada domē jāievēl 9 deputāti.
Katrā vēlēšanu iecirknī ir vēlētāju saraksts. Vēlētājam
jāparakstās sarakstā pretī savam vārdam un uzvārdam.
Zīmogs par piedalīšanos vēlēšanās šoreiz netiks lietots.
Vēlētājam iedos apzīmogotu aploksni un vēlēšanu zīmju
komplektu. Komplektā būs 5 vēlētāju apvienību vēlēšanu
zīmes. Vēlēšanu zīmes nebūs numurētas, bet būs sakārtotas 2013.gada 7.maijā notikušās pašvaldību vēlēšanu
zīmju izlozes secībā: “Beverīnas spēks”; “Vienoti
Beverīnai”; “Abulieši”; “Savieši”, “Kaugurieši”.
Vēlētājs vēlēšanu zīmē var izdarīt atzīmes. Viņš pretī
kandidāta uzvārdam var uzrakstīt “+”, ja īpaši atbalsta
kādu no deputātu kandidātiem. Vēlētājs var izsvītrot deputātu kandidāta vārdu un uzvārdu, ja viņu neatbalsta.
Vēlēšanu zīmē var arī neizdarīt nekādas atzīmes.
Vēlēšanu aploksnē drīkst ielikt tikai vienu vēlēšanu
zīmi. Tai jābūt tā saraksta vēlēšanu zīmei, kuru vēlētājs
grib, lai ievēl. Aploksne jāaizlīmē. Aizlīmētā aploksne
jāiemet vēlēšanu kastē.
Ja vēlētājs pats nespēj atzīmēt kandidātus vai ielikt vēlēšanu zīmi aploksnē, to viņa vietā izdara ģimenes
loceklis vai cilvēks, kuram viņš uzticas. To vēlētāja vietā
nedrīkst darīt cilvēks no vēlēšanu komisijas.
Kas var novērot balsošanas norisi un balsu
skaitīšanu?
Netraucējot vēlēšanu iecirkņa komisijas darbu, balsošanas un balsu skaitīšanas norisi drīkst novērot ne vairāk
kā divi pilnvaroti novērotāji no katras vēlētāju apvienības, kas domes vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu
sarakstu, kā arī centrālās vēlēšanu komisijas un novada
vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas
personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
Novērotājs uzrāda iecirkņa komisijas priekšsēdētājam
personu apliecinošu dokumentu un novada vēlēšanu
komisijas izziņu, kas apliecina, ka persona ir viens no
pirmajiem trim kandidātu saraksta parakstītājiem –
iesniedzējiem. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas minētajām personām ir tiesības iepazīties ar balsu skaitīšanas
protokolu.
Kāpēc jāpiedalās vēlēšanās?
Piedalīšanās vēlēšanās ir viena no demokrātijas izpausmes formām. Latvijas Republikas Satversme nosaka,
ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, kur valsts
suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Katram pilntiesīgam
Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā sasniedzis 18 gadu
vecumu, ir tiesības vēlēt.

Tomēr piedalīšanās vēlēšanās nav tikai tiesības, tas
ir arī pienākums un iespēja mainīt savu dzīvi. Nereti pat
viena vēlētāja balss kļūst izšķirošā tam vai citam deputāta
kandidātam.
Kontakttālruņi
Beverīnas novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Ineta Niezere

m.t.29215189

Beverīnas novada vēlēšanu komisijas
sekretāre Egita Biša

64250961;
m.t.26460272

925.vēlēšanu iecirkņa (Kauguros)
priekšsēdētāja Judīte Bērtulsone

64250791;
m.t.20219358

925.vēlēšanu iecirkņa (Kauguros)
sekretāre Evija Melngalve - Markitāne

m.t.20219358

920.vēlēšanu iecirkņa (Brenguļos)
priekšsēdētāja Aiga Blumberga

64233431;
m.t.29227008

920.vēlēšanu iecirkņa (Brenguļos)
sekretāre Oksana Fatejeva

m.t.29517475

905.vēlēšanu iecirkņa (Trikātā)
priekšsēdētājs Māris Brēža

m.t.26320956

905.vēlēšanu iecirkņa (Trikātā)
sekretāre Dace Birkava

64729355;
m.t.29178165

Vēlētājs informāciju par vēlēšanām var uzzināt arī
internetā Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.
cvk.lv vai pa tālruni 67049999.
Vēlēšanu rezultātu aprēķināšana
Novada vēlēšanu komisija vēlēšanu rezultātus aprēķina
pēc protokoliem, ko tā saņēmusi no vēlēšanu iecirkņu
komisijām.
Deputātu vietu sadalē pašvaldībā nepiedalās tie
kandidātu saraksti, kuri šīs pašvaldības vēlēšanās saņēmuši mazāk nekā 5% no nodoto balsu kopskaita. Vēlēšanu
rezultātus apstiprina novada vēlēšanu komisija ar savu
lēmumu.
Novada domes vēlēšanu rezultāti ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc vēlēšanām izliekami redzamā vietā novada
domes informācijas sniegšanas vietā, kā arī nosūtāmi
publicēšanai www.cvk.lv.
Ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 20 dienas pēc
vēlēšanu rezultātu paziņošanas novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs uzaicina jaunievēlētos deputātus uz pirmo
domes sēdi.
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VËlËt‚ju apvienÏba ØBEVERÃNAS SP»KSø
Nr.

Vārds Uzvārds

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1.

Sandris Brālēns

1970

Beverīnas novada pašvaldība

izpilddirektors

augstākā

2.

Uldis Žentiņš

1964

SIA “Vīnkalnieši”

tehniskais darbinieks

vidējā

3.

Jānis Repsons

1974

SIA “JR4R’’

programmētājs

augstākā

4.

Armands Gumbris

1968

Mazkalnēni

biškopis

augstākā

5.

Linda Riba

1987

Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”

Valmieras Jauniešu domes koordinatore

augstākā

6.

Oskars Soldovers

1969

Ziemeļvidzemes virsmežniecība

mežzinis

augstākā

7.

Ando Krūze

1958

Piemājas saimniecība “Krūzes”

individuālais darba veicējs

vidējā

8.

Māris Zvirbulis

1959

Beverīnas novada pašvaldība

domes priekšsēdētājs

augstākā

9.

Modris Vilnis Eliass

1940

z/s “Svitkas”

īpašnieks

augstākā

10.

Uldis Podnieks

1956

Ziemeļvidzemes reģionālā pārvalde

vecākais inspektors

augstākā

Vēlētāju apvienības “BEVERĪNAS SPĒKS” vēlēšanu programma
Beverīnas novada attīstības pamatos liksim ideju, kura
nāk no mūsu tautas dainām un kuru izmantosim gan
garīgās, gan materiālās labklājības celšanai:
Sauksimies, brālīši,
Viens otru talkā;
Tad mums Dieviņš
Palīdzēs.
Mūsu mērķis: Sekmēt KOPDARBĪBAS idejas praktisko
realizāciju Beverīnas novadā.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, MŪSU kultūras politika būs:
Izmantojot novadā esošos dabas un kultūrvēstures objektus, latviskās tradīcijas, amatniecības un zemkopības
darba darīšanas prasmes un kopīgas talkas, rosināt sabiedrībā patriotismu, darba mīlestību, izpratni par procesiem
dabā, ticību sev un uzticēšanos otram, kura kalpos par
pamatu novada sabiedrības saliedētībai un dos ierosmi
kopdarbībai.
Pasākumi, kurus prioritāri atbalstīsim:
- darba darīšanas prasmju popularizēšanas un apguves
pasākumi;
- valsts svētku pasākumi;
- latviskās dzīvesziņas pasākumi;
- sporta un aktīvā tūrisma pasākumi;
- tautas mākslas kolektīvu darbību novadā;
- novada dziesmu un deju svētki;
- Beverīnas novada svētki;
- pasākumi jauniešiem;
- vispārizglītojoši pasākumi;
Uz to balstīsim MŪSU novada tautsaimniecības struktūru:
Kur priekšroka pašvaldības finansiālajam un administratīvajam atbalstam tiks dota vietējiem ražotājiem un
pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apvienojušies kooperatīvos, biedrībās vai citās kopdarbības formās.
Novadā tiks veidots tāds kooperatīvās ekonomikas mode-

lis, kur galvenais mērķis nav gūt peļņu no kapitāla, bet
gan sabiedrības un biedru ekonomisko, sociālo un kultūras
vajadzību apmierināšana, izmantojot saimnieciskajā darbībā gūtos ienākumus.
Veidojot uz kooperatīvās darbības principiem balstītu ekonomisko modeli novadā, ievērosim šādus pamatprincipus:
- kopdarbības struktūra vienmēr ir atvērta jauniem
biedriem;
- iestāšanās un izstāšanās ir brīvprātīga;
- katram biedram viena balss;
- katram biedram obligāta ekonomiskā dalība, biedra
ienākumi ir proporcionāli ieguldījumam;
- visi kopdarbības dalībnieki sadarbojās savā starpā;
- visi biedri ievēro tikumības principus.

Piedāvāsim iespējas lietderīga brīvā laika pavadīšanai
jauniešiem katrā pagastā.
Izveidosim un uzturēsim novadā sociālās darba vietas, lai
darbs sabiedrības labā, pabalstu saņemšanai būtu obligāts
nosacījums.
Sekmēsim tradicionālo ģimenes vērtību saglabāšanu
sabiedrībā.
Uzturēsim vienotu informatīvo telpu novadā. To īstenosim
ar novada mājas lapas, pagastu informācijas stendu starpniecību, kā arī izvadājot pašvaldības informatīvo izdevumu un citus materiālus visām novada mājsaimniecībām,
vienlaicīgi apzinot un veidojot informatīvo materiālu par
novadā dzīvojošām dzimtām un lauku sētām, padarītiem
labiem darbiem.

Lai to realizētu, īstenosim šādu izglītības politiku:
Katrā pagastā uzturēsim izglītības iestādi un to uzturēšanai piemērosim vienotus principus. Atvēlēsim līdzekļus
novada vēstures mācībai, vasaras nometņu realizācijai,
amatniecības un lauku darbu prasmju apgūšanai.
Rosināsim dārzu iekopšanu pie izglītības iestādēm, kas
kalpos par pamatu skolēnu vispārīgai izpratnei par dabas
norisēm, darba prasmēm un radīs novada bērnos izpratni
par saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.
Veicināsim skolēnu iesaistīšanos novada kultūras, sporta
un izglītojošos pasākumos.
Nodrošināsim skolēnu nokļūšanu uz un no izglītības
iestādes gadījumos, ja sabiedriskā transporta pietura ir
tālāk nekā 2km no skolēna dzīvesvietas, vai tas vispār nav
pieejams.
Saglabāsim brīvpusdienas 1-4 klašu skolēniem, kā arī bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm ar trīs un vairāk
bērniem.

Novada pārvaldība:
Lai sekmētu lēmējvaras un izpildvaras labāku darbu, par
pašvaldības deputātu vienlaicīgi nevarēs būt pašvaldības
darbinieks.
Kvalitatīvākai pašvaldības funkciju izpildei atvēlēsim
līdzekļus pašvaldības darbinieku individuālās kvalifikācijas celšanai.
Rosināsim sabiedrībā diskusiju par optimālāku pašvaldības
administratīvo ēku izmantošanas iespējām sabiedrības
interesēs.
Lai veicinātu saimnieciskās rosības un nodarbinātības jautājumu risināšanu, sekmēsim šādu pārvaldes uzdevumu
deleģēšanu novadā izveidotām kopdarbības organizācijām:
- sniegt finanšu un administratīvās vadības pakalpojumu
novadā reģistrētām biedrībām un kooperatīviem;
- publisko ūdeņu un mežu apsaimniekošana;
- daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana;
- pašvaldības ceļu grāvmalu kopšana un uzturēšana ziemā,
grants ceļu virskārtas atjaunošana un novadā esošo
meliorāciju sistēmu uzturēšana.

Realizēsim šādu sociālo politiku:
Nodarbinātības jautājumu risināšana, būs galvenais sociālās politikas virziens.

VËlËt‚ju apvienÏba ØVIENOTI BEVERÃNAIø
Nr.

Vārds Uzvārds

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1.

Linda Krūmiņa

1971

SIA “Eglītis un Partneri”

tulkotāja

augstākā

2.

Gatis Skujiņš

1981

z/s “Kalnavīteri”

direktors

vidējā

3.

Brigita Avišāne

1979

Trikātas pamatskola

direktore

augstākā

4.

Lelde Vilka

1993

Brenguļu Jauniešu dome

valdes priekšsēdētāja

vidējā

5.

Līga Veikšāne

1981

Trikātas pamatskola

skolotāja

augstākā

6.

Mārīte Muhina

1965

z/s “Sprīdīši”

pārdevēja

vidējā

7.

Mārtiņš Ābele

1977

Valmieras sākumskola

direktora vietnieks IT jomā

augstākā

8.

Māris Skujiņš

1977

z/s “Skujiņas”

direktors

vidējā

9.

Gvido Vilnis Krūmiņš

1959

SIA “Valmieras zobārstniecība”

zobārsts

augstākā

Vēlētāju apvienības “VIENOTI BEVERĪNAI” vēlēšanu programma
Vēlētāju apvienība “Vienoti Beverīnai” pārstāv visus
trīs Beverīnas novada pagastus. Mūsu pārliecība ir vienots un vienmērīgi attīstīts novads. Četru gadu laikā,
kopš pastāv Beverīnas novads ar saviem darbiem esam
centušies veicināt vienotību novadā gan pašvaldības, gan
kopienu līmenī un esam gatavi šo virzienu turpināt.
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Spēcīgu kopienu veido izglītoti iedzīvotāji, tāpēc ar
savu turpmāko darbību centīsimies nodrošināt visiem
novada iedzīvotājiem pēc iespējas plašāku pieeju dažāda
līmeņa izglītības pasākumiem – gan formālajā izglītībā
skolu programmās, gan neformālajā – piedāvājot dažādas
interešu izglītības un sevis pilnveidošanas iespējas, gan

mūžizglītības iespējas pieaugušajiem, un pārveidot skolas
par daudzfunkcionāliem resursu centriem, tā lai tās turpinātu pastāvēt. Tikai izglītota sabiedrība var būt stipra,
savas vēlmes un vajadzības izprotoša un gatava aktīvi
piedalīties to īstenošanā.

BeverÏnas novada domes vËlË¯anas 2013.gada 1.j˙nij‚
Vienīgi paši novada iedzīvotāji var uzlabot savu ekonomisko stāvokli, uzsākot dažāda veida mazo uzņēmējdarbību. Mēs nevaram atļauties gaidīt līdz kā princis baltā
zirgā ieradīsies kāds ārzemju investors, kas uzbūvēs šeit
milzu rūpnīcu un nodrošinās visiem darbavietas. Tāpēc
mēs visiem iespējamiem līdzekļiem, kādi ir pašvaldības
rīcībā, atbalstīsim šādu vietējo mazo uzņēmēju darbības
uzsākšanu, kā arī novadā jau darbojošos uzņēmējus.
Mūsu novadam raksturīgas ir daudzās viensētas, kas

atrodas pietiekami tālu no pagastu centriem un kurās
bieži vien dzīvo vientuļi veci cilvēki, bez iespējas nokļūt
pat līdz veikalam, nemaz nerunājot par iesaistīšanos
sabiedriskās aktivitātēs. Mēs centīsimies meklēt šai problēmai risinājumu, piedāvājot transporta pakalpojumu.
Novada attīstība nākotnē ir tieši atkarīga no tā, cik no
mūsu novadā dzīvojošajiem jauniešiem būs gatavi palikt
uz dzīvi savos dzimtajos pagastos, tāpēc pašvaldības
atbildība ir rūpēties par to, lai jauniešiem būtu pieeja-

mas plašas sevis pilnveidošanas un intelektuālās un
profesionālās attīstības iespējas. Cik vien tas iespējams,
mēs atbalstīsim gan uz novada saliedētību vērstas, gan
katras noteiktās vietas kopienas aktivitāti veicinošas vietējo iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvas.
Mēs uzskatām, ka novada pašvaldība un novada
iedzīvotāji nav divas atsevišķas nometnes, bet gan vienā
komandā strādājoši cilvēki, kuru kopējā rūpe ir pašiem
savas dzīves kvalitātes uzlabošana savā novadā.

VËlËt‚ju apvienÏba ØABULIEÿIø
Nr.

Vārds Uzvārds

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1.

Cilda Purgale

1957

Beverīnas novada pašvaldība

attīstības un nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja

augstākā

2.

Inguna Kondratjeva

1976

Smiltenes ģimnāzija

direktora vietniece metodiskajā darbā, matemātikas skolotāja

augstākā

3.

Inguna Vilka

1968

Beverīnas novada pašvaldība Brenguļu sākumskola

pavārs

vidējā

4.

Aivars Brinģins

1967

Beverīnas novada pašvaldība

komunālās saimniecības tehniķis

vidējā

5.

Valda Timofejeva

1961

z/s “Ozoli”

mājsaimniece

vidējā

6.

Daina Rusmane

1955

Latvijas valsts meži, Sēklas un stādi Strenču
kokaudzētava

augu minerālās barošanas tehniķis

augstākā

7.

Marita Krecere

1957

z/s “Jaunupītes”

īpašniece

vidējā

8.

Ilmārs Ozoliņš

1967

SIA “Diker-2”

valdes loceklis

vidējā

Vēlētāju apvienības “ABULIEŠI” vēlēšanu programma
Mēs visi dzīvojam Beverīnas novadā un vēlamies, lai
tajā justos labi un droši, lai apkārt mums būtu sakopta
vide un mēs būtu lepni par savu novadu.
Mūsu mērķis ir atbildīgi un racionāli izlietot budžeta
līdzekļus nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem
novada iedzīvotājiem.
Mūsu prioritātes ir saimnieciskās darbības attīstības
veicināšana, kvalitatīvas izglītības un sociālo garantiju
nodrošināšana, vides kvalitātes uzlabošana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, popularizēšana un jaunu
tradīciju veidošana novada saliedēšanai.
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ATTĪSTĪBA:
•Pagastu infrastruktūru uzturēšana, dzīvojamo māju
apsaimniekošanas veicināšana, novada autoceļu uzturēšana un pieprasījuma sagatavošana valsts iestādēm par
novada valsts autoceļu noasfaltēšanas nepieciešamību;
•Mazās uzņēmējdarbības atbalstīšana un veicināšana,
liekot uzsvaru uz amatniecību, mājražošanu, bioloģisko
produktu ražošanu, dabas, izglītības un aktīvās atpūtas un
lauku tūrismu;
•Atbalsts saimnieciskām aktivitātēm nodarbinātības
veicināšanai un kopdarbības formu attīstībai;
•Labvēlīgas politikas veidošana jaunu ražošanas
uzņēmumu piesaistīšanai, darbam ar videi draudzīgām
tehnoloģijām.
IZGLĪTĪBA UN SOCIĀLĀS GARANTIJAS:
•Esošo izglītības iestāžu saglabāšana un pilnveidošana
novadā.
•Atbalsts izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai,
jaunu izglītības programmu sagatavošanai un licencēšanai;

•Interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamības un attīstības veicināšana;
•Izglītības iestāžu renovācija un energoefektivitātes
paaugstināšana;
•Izglītības iestāžu apmaiņas braucienu un jaunu
partnerattiecību veicināšana;
•Mūrmuižas Tautas universitātes attīstībai jaunu darbības formu meklēšana;
•Skolu veidošana par mūžizglītības centriem;
•Sabiedrisko organizāciju darbības aktivizēšana;
•Novada iedzīvotāju vajadzībām atbilstošas sociālās
aprūpes sistēmas veidošana, veicinot sociālā dienesta darbu
ieviešot jaunas sociālās aprūpes formas;
•Rūpes par sociāli mazāk aizsargātiem novada iedzīvotājiem,
VIDES KVALITĀTE UN DROŠĪBA
•Ūdenssaimniecības un apkures infrastruktūras sakārtošana kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai izmantojot
iekšējo un ārējo finansējumu;
•Energoefektivitātes uzlabojumi dzīvojamo māju programmās;
•Atbalsts ūdeņu apsaimniekošanas veicināšanai;
•Satiksmes drošības pasākumi pagastu ciemos;
•Ielu apgaismojumu sakārtošana iedzīvotāju drošībai
diennakts tumšajā laikā;
•Klaiņojošo dzīvnieku darbību ierobežošana;
•Pašvaldības policijas darba strukturēšana, sadarbība
ar valsts policiju.

KULTŪRA UN SPORTS
•Novada pagastu iedibināto tradīciju kultūras, sporta un
brīvā laika pavadīšanai saglabāšana un veicināšana atbalstot
pašdarbības kolektīvus, nodrošinot daudzveidīgu kultūras
pasākumu pieejamību un meklējot novada iedzīvotāju
vienotību veicinošas aktivitātes;
•Kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana novada atpazīstamības veicināšanai;
•Bibliotēku un informācijas centru pilnveidošana, papildinot to krājumus, attīstot iespējas izmantot informācijas
tehnoloģijas un interneta pakalpojumus;
•Novadā esošās sporta infrastruktūras pilnvērtīgu izmantošanas aktivizēšana.
KOMUNIKĀCIJA
•Atklātības principu ievērošana novada pārvaldē, akcentējot vienkāršību, pieejamību un vienlīdzīgu attieksmi
pret visiem iedzīvotājiem;
•Informācijas pieejamības nodrošināšana par novadā
notiekošajiem procesiem,;
•Iedzīvotāju iesaistīšana jautājumu risināšanā, kas
būtiski ietekmē viņu labklājības līmeni un novada attīstību;
•Novada iedzīvotāju, uzņēmēju un biedrību godināšana
un motivēšana, kas devuši ieguldījumu novada attīstībā un
Beverīnas novada vārda popularizēšanā.
Vēlētāju apvienības “Abulieši” saraksta deputātu kandidāti, akceptējot šo priekšvēlēšanu programmu, apliecina,
ka ar atbildību par likumdošanas ievērošanu un uzņēmību
atklāti strādās novada iedzīvotāju interesēs.

VËlËt‚ju apvienÏba ØSAVIEÿIø
Nr.

Vārds Uzvārds

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1.

Uģis Lapiņš

1957

Beverīnas novada dome

deputāts

augstākā

2.

Aivars Miruškins

1956

SIA “Zeta23”

mācību projekta vadītājs

augstākā

3.

Raitis Kalniņš

1974

SIA “Cosybed”

valdes loceklis

vidējā

4.

Romāns Vaščenko

1978

Beverīnas novada pašvaldība

Kauguru pagasta saimniecības daļas vadītāja vietnieks

vidējā

5.

Inga Rasa

1977

Valmieras mākslas vidusskola

direktora vietniece izglītības jomā

augstākā

6.

Kaspars Bašķis

1974

VUGD VRB Valmieras daļa

vada komandiera vietnieks

augstākā

7.

Ivo Rasa

1980

SIA IVROSS

valdes priekšsēdētājs

augstākā

8.

Artis Birzleja

1960

z/s “Birzlejas”

īpašnieks

augstākā

9.

Gundega Lapiņa

1960

Beverīnas novada Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēka IC

vadītāja

augstākā
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Vēlētāju apvienības “SAVIEŠI” vēlēšanu programma
Vēlētāju apvienība “Savieši” uzskata, ka Beverīnas
novada pamatvērtība ir tā IEDZĪVOTĀJI, tādēļ mūsu
mērķis ir gādāt, lai iedzīvotāji izjūt, ka pašvaldība ir
VIETĒJO CILVĒKU veidota varas struktūra, kas strādā
IEDZĪVOTĀJU labā.
Novada attīstība:
•iestāsimies par Beverīnas novada izaugsmi, ieguldot
budžeta līdzekļus novada attīstībai nepieciešamos projektos;
•veicināsim dialogu starp pašvaldības vadību, darbiniekiem un iedzīvotājiem jaunu ideju un programmu iedzīvināšanai, balstoties uz izstrādāto Beverīnas novada
attīstības plānu;
•aktīvāk izmantosim iespēju ar projektu palīdzību piesaistīt finansējumu sociālajā, izglītības, kultūras un apkārtējās vides labiekārtošanas jomās;
•apzināsim un izmantosim Beverīnas novada iedzīvotāju
profesionālās zināšanas un prasmes;
•veidosim sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem;
•lai paplašinātu pašvaldības iespējas dot iedzīvotājiem
pēc iespējas vairāk, iestāsimies par pašvaldības saimnieciskā uzņēmuma izveidi, lai darbus novadā veiktu paši
saviem spēkiem;
•atbalstīsim un veicināsim kopdarbību un kooperāciju kā
novada attīstības pamatu.

Laba novada pārvaldība:
•uzlabosim novada pagastu pārvalžu darba kvalitāti un
pakalpojumu pieejamību, veicinot darbinieku profesionālo
kompetenci un darba disciplīnu;
•meklēsim optimālu risinājumu problēmām, kas saistītas
ar dārzkopības sabiedrībām un mazajām apdzīvotajām
vietām;
•darīsim visu iespējamo, lai saglabātu un uzlabotu novada
infrastruktūru, rūpēsimies par pašvaldības īpašumiem;
•uzturēsim pašvaldības ceļus ne tikai valsts piešķirtā
finansējuma ietvaros, bet arī uzlabot to stāvokli, izmantojot novada resursus;
•veicināsim informācijas apmaiņu starp pašvaldību un
iedzīvotājiem, izmantojot visas informācijas aprites
iespējas;
•organizēsim deputātu ikmēneša tikšanos ar iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un sabiedriskām organizācijām;
•nodrošināsim pašvaldības domes sēžu ierakstīšanu un
ierakstu saglabāšanu un pieejamību novada mājas lapā.
Izglītība un kultūra:
•rūpēsimies par pirmsskolas, pamatizglītības un mūžizglītības pieejamību un kvalitāti Beverīnas novadā,
uzturēsim mūsdienīgai informācijas sabiedrībai tik ļoti
aktuālo bibliotēku tīklu;

•sadarbosimies ar novada pensionāru organizācijām, atbalstot viņu iniciatīvas, iesaistot mūžizglītības programmu izstrādē un realizācijā un sekmējot interešu grupu
veidošanos;
•kopīgi ar jauniešiem izstrādāsim Beverīnas novada
Jaunatnes atbalsta politikas stratēģiju;
•atbalstīsim vienotu kultūrpolitiku novadā, saglabājot un
popularizējot novada kultūrvēsturisko mantojumu un radot mūsdienīgu un aktuālu kultūrvidi; rūpēsimies par
kultūrvēsturisko objektu sakopšanu un saglabāšanu;
•iestāsimies par novada pašdarbības kolektīvu pastāvēšanu.
Ģimene un sabiedrība:
•popularizēsim ideju par stipru un paaudzēs vienotu
ģimeni kā pamatvērtībās balstītas sabiedrības nozīmīgāko
sastāvdaļu;
•veicināsim iedzīvotāju riska grupu pašiniciatīvu un pašpalīdzības kustības izveidošanos;
•aktīvi meklēsim iespējas piedalīties valsts un nevalstisko
organizāciju atbalstītajās sociālajās programmās.

VËlËt‚ju apvienÏba ØKAUGURIEÿIø
Nr.

Vārds Uzvārds

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1.

Sergejs Melngāršs

1964

Beverīnas novada pašvaldība

komunālās saimniecības vadītājs

vidējā

2.

Aija Freimane

1971

Latvijas Mākslas akadēmija

docente

augstākā

3.

Iveta Rambola

1961

J. Endzelīna Kauguru pamatskola

direktore

augstākā

4.

Vilnis Laizāns

1980

SIA “Sniega Tehnika”

valdes priekšsēdētājs

vidējā

5.

Jolanta Kalniņa

1970

Jolantas Kalniņas zobārstniecības kabinets

vadītāja

augstākā

6.

Zane Brence

1984

Biedrība “Mēs pa jaunam”

valdes priekšsēdētāja

augstākā

7.

Arta Sēne

1980

DNB banka AS

biznesa klientu darījumu vadītāja

augstākā

8.

Armands Grasis

1965

pašnodarbinātais

vidējā

9.

Didzis Moisejs

1984

metālapstrādes speciālists

augstākā

SIA “Vilgars”

Vēlētāju apvienības “KAUGURIEŠI” vēlēšanu programma
Beverīnas novada iedzīvotāju labbūtībai 2013 – 2017
“Kopā darbošanās un dzīvošana”
Vēlētāju apvienības “Kaugurieši” darbības pamatprincipi
ir godīgums, profesionalitāte, atklātība.
Mūsu mērķis ir rast iespēju katram Beverīnas novada
iedzīvotājam dzīvot un strādāt sakārtotā, drošā un veselīgā
vidē, veicinot iedzīvotāju līdzdarbību savas dzīvesvietas
kultūras un izglītības tradīciju pārmantošanā, saimnieciskās darbošanās un kopdarbības attīstībā.
Mūsu prioritātes:
•Racionāla, saimnieciska un gudra novada pārvaldība visā
Beverīnas novada pašvaldības teritorijā;
•Iedzīvotāju saimnieciskās kopdarbības attīstības veicināšana;
•Pirmsskolas, pamatizglītības un mūžizglītības kvalitātes
stiprināšana, aktīva novada tradīciju un kultūras dzīves
nodrošināšana.
Mūsu pamatvērtība – Beverīnas novada iedzīvotāji un
viņu intereses: kvalitatīva pirmsskolas, pamatizglītības un
mūžizglītības pieejamība, lietderīgas brīvā laika pavadīšana iespējas, droša un veselīga vide, kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība un sakārtota ceļu infrastruktūra nodarbinātības veicināšanai.
Beverīnas novada pārvaldība: draudzīga iedzīvotājiem –
uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un kultūra!
•optimizēt un uzlabot novada pārvalžu darbību kvalitāti,
veicinot darbinieku profesionālo kompetenci, uzlabojot
pašvaldības darbinieku darba vidi;
•nodrošināt regulāras tikšanās ar katra pagasta uzņēmējiem, zemniekiem un iedzīvotājiem – jauniešiem un
senioriem par aktualitātēm un vajadzībām novadā;
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•pašvaldības iestāžu vajadzībām kā prioritāri izvirzīt
Beverīnas novada uzņēmēju pakalpojumu sniegšanu;
•pašvaldības iepirkumos Beverīnas novadā ievērot novada
kopdarbības un sadarbības principus;
•veicināt budžeta līdzekļu ieguldīšanu saimnieciski pamatotos projektos, ierobežojot pašvaldības līdzekļu nelietderīgu izlietošanu;
•apzināt Beverīnas novadā dzīvojošo profesionāļu zināšanas un prasmes, lai iedzīvotāju stiprās puses varētu pielietot novada attīstības lēmumu pieņemšanā un sadarbības
attīstībā;
•izstrādāt ārējā finansējuma piesaistes projektus apkārtējās
vides labiekārtošanai, sociālo pakalpojumu uzlabošanai
un uzņēmējdarbības attīstībai, turpināt darbu pie iesākto
projektu īstenošanas.
Novada vide un infrastruktūra – saimnieciska, kvalitatīva
un droša vide Beverīnā!
•veicināt novada iedzīvotāju kopdarbību un sadarbību;
•veidot sadarbību ar uzņēmējiem, lai nodrošinātu jauniešu
nodarbinātību vasaras brīvlaikā;
•uzturēt novada ceļus braukšanai atbilstošā kvalitātē, pēc
skaidri saprotamiem un konkrētiem kritērijiem noteikt
pašvaldības ceļu remontu secību;
•organizēt skolēnu drošu nokļūšanu uz un no skolas;
•uzlabot satiksmes drošību novada apdzīvotajos ciemos,
izveidojot “guļošos policistus”;
•izveidot un attīstīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību
novadā;
•uzlabot novada pašvaldības policijas pieejamību brīvdienās un nakts stundās;
•turpināt labiekārtot un uzturēt labā kārtībā novada
kapsētas.

Novada izglītības, kultūras, sporta un sociālie pakalpojumi
– pamats iedzīvotāju vēlmei dzīvot Beverīnā!
•izglītības iestādes licencē un piedāvā pieprasījumam un
vajadzībām atbilstošas izglītības programmas un dažādas
interešu izglītības programmas;
•izglītības iestādēm finansējums tiek sadalīts atbilstoši
pēc to īstenotajām programmām;
•mūžizglītības aktivitāšu centri katrā pagastā visa vecuma
iedzīvotājiem kā Mūrmuižas Tautas universitātes laikmetīga tautskola Beverīnā;
•nodrošināt brīvpusdienas novadā dzīvojošiem skolēniem
pēc skaidri zināmiem kritērijiem, prioritāri atbalstot novadā deklarētās daudzbērnu ģimenes;
•saglabāt un veicināt pagastu iedibinātās tradīcijas kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanai, atbalstot novada
pašdarbības kolektīvus, nodrošināt daudzveidīgu kultūras
pasākumu pieejamību pēc rotācijas principiem katrā novada pagastā;
•veicināt novada kultūrvēsturisko objektu sakopšanu un
attīstību, prioritāri attīstot Pekas kalnu un Mūrmuižas
nocietinājuma torni;
•atbalstīt iedzīvotāju sporta aktivitātes, izveidojot sporta
bāzi Kauguru pagastā;
•atbalstīt novada sporta komandas un talantīgākos sportistus, kas deklarēti un dzīvo Beverīnas novadā;
•sociālās krīzes situācijās atbalstīt novada iedzīvotājus
uz līdzdarbības un sadarbības principiem;
•rast iespēju izveidot nepieciešamos sociālos pakalpojumus un atbalstīt veselības veicināšanas pasākumu pieejamību novada iedzīvotājiem.

