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BEVERĪNAS NOVADA DOMES VĒLĒŠANAS 2017.GADA 3.JŪNIJĀ
Iepazīstinām ar Beverīnas novada domes vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem
un to priekšvēlēšanu programmām

Informācija vēlētājiem
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un
citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai
piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt
reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem
Vēlētāju reģistrā.
Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi
viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā,
kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. 3.jūnija
vēlēšanām katrs vēlētājs ir reģistrēts savā vēlēšanu iecirknī atbilstoši
reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (š.g. 5.martā).
No 22. līdz 24.martam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
sagatavoja un vēlētājiem uz deklarētās dzīvesvietas adresi izsūtīja vēstuli
ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām. Vēstulei ir tikai
informatīva nozīme, tā nav balsošanas dokuments, un savu iecirkni vēlētāji
var noskaidrot arī internetā vai pa tālruni 67049999.
Līdz 16.maijam vēlētāji var izmantot iespēju iecirkni mainīt, izvēloties
jebkuru citu iecirkni savā pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam pieder
nekustamais īpašums. Iecirkni var mainīt elektroniski vai klātienē.

Balsošanas kārtība
Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā ir no plkst 7.00 līdz 22.00.
Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš:
31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00
1.jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00
2.jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29.maija
varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja
vēlētājs vēlēšanu dienā 3.jūnijā atradīsies sava iecirkņa teritorijā. Iesniegums
jānogādā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā esat reģistrēts!
Iecirkņi iesniegumus pieņems: pirmdien, 29. maijā 16.00-20.00; otrdien,
30. maijā 9.00-13.00; trešdien, 31. maijā 17.00-20.00; ceturtdien, 1. jūnijā
9.00-12.00; piektdien, 2. jūnijā 10.00-16.00; vēlēšanu dienā, 3. jūnijā 7.0012.00 (vēlāk saņemti pieteikumi tiks izpildīti, ja vēlēšanu iecirkņa komisijai
būs iespējams ierasties vēlētāja dzīvesvietā līdz iecirkņa slēgšanai plkst.
22.00). Iesniegumu Jūsu vārdā drīkst aizpildīt un vēlēšanu iecirknī nogādāt
arī Jūsu uzticības persona. Iesnieguma veidlapu var saņemt iecirkņa vēlēšanu
komisijā vai izdrukāt no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas. Vēlēšanu
komisija pieņems arī brīvā formā rakstītus pieteikumus kurā jānorāda: vēlētāja
vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai un
kontakttālrunis. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var
aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.
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Balsošanas dokumenti
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas
apliecība.
Dokumentiem nedrīkst būt beidzies derīguma termiņš.

Kā jābalso?
Katrā vēlēšanu iecirknī ir vēlētāju saraksts. Vēlētājam jāparakstās sarakstā
pretī savam vārdam un uzvārdam. Vēlētājam iedos apzīmogotu aploksni un
vēlēšanu zīmju komplektu. Vēlēšanu zīmju komplektā būs 3 vēlēšanu zīmes,
kuras nebūs numurētas, bet būs sakārtotas 2017.gada 27.aprīlī notikušās
pašvaldību vēlēšanu zīmju izlozes secībā: “Kaugurieši”, “Zaļo un Zemnieku
savienība”, “NOVADAM”. 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.

Vēlēšanu novērošana
Tiesības novērot balsošanas norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos
pašvaldību vēlēšanās ir:
1) Politisko partiju, partiju apvienību un vēlētāju apvienību pilnvarotajiem
novērotājiem, kuri attiecīgajā pašvaldībā ir iesnieguši kandidātu sarakstu;
2) Centrālās vēlēšanu komisijas, republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju pilnvarotajiem novērotājiem, tai skaitā Centrālās vēlēšanu
komisijas pilnvarotajiem brīvprātīgajiem novērotājiem;
3) Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu
komisiju locekļiem;
4) plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.
Jāievēro, ka vēlēšanu novērotāji nedrīkst būt attiecīgās domes vēlēšanu
deputātu kandidāti.

Kādi dokumenti nepieciešami novērotājam?
Reģistrētu politisko partiju un partiju apvienību novērotājiem,
ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda partijas, partiju apvienības valdes ar
pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums un personu apliecinošs
dokuments (pase vai personas apliecība).
Ja novērotājs pārstāv nereģistrētu partiju apvienību, novērotājam nepieciešams visu attiecīgo partiju pilnvarojums vai saraksta iesniedzēja parakstīts pilnvarojums, ja apvienībā ietilpstošo partiju valdes devušas saraksta
iesniedzējam atļauju pilnvarot novērotājus.
Vēlētāju apvienību novērotājiem nepieciešams kandidātu saraksta
iesniedzēja pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas
apliecība). Saraksta iesniedzēji (pirmie trīs kandidātu saraksta parakstītāji)
drīkst novērot vēlēšanas, uzrādot pašvaldības vēlēšanu komisijas izsniegtu
izziņu.
Centrālās vēlēšanu komisijas, republikas pilsētu vai novadu vēlēšanu
komisiju novērotājiem, nepieciešams attiecīgās vēlēšanu komisijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personu
apliecība).
Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu
komisiju locekļi vēlēšanas var novērot, uzrādot darba apliecību.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda
darba apliecība un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas
apliecība).

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.
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Vēlēšanu rezultātu aprēķināšana

Novada vēlēšanu komisija vēlēšanu rezultātus aprēķina pēc protokoliem,
ko tā saņēmusi no vēlēšanu iecirkņu komisijām. Beverīnas novada domē
jāievēl 9 deputāti.
Deputātu vietu sadalē pašvaldībā nepiedalās tie kandidātu saraksti, kuri
pašvaldības vēlēšanās saņēmuši mazāk nekā 5% no nodoto balsu kopskaita.
Vēlēšanu rezultātus apstiprina vēlēšanu komisija ar savu lēmumu.
Vēlēšanu rezultāti ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc vēlēšanām izliekami
redzamā vietā novada domes un pagastu pārvaldes informācijas sniegšanas
vietās, kā arī nosūtāmi publicēšanai Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
internetā un pašvaldības izdotajā laikrakstā.
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.

Vēlēšanu iecirkņu adreses un kontakttālruņi
Beverīnas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ineta Niezere 29215189

Beverīnas novada vēlēšanu komisijas sekretāre Signe Zvirbule 29340250
925.vēlēšanu iecirknis Beverīnas novada dome,
“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads
priekšsēdētāja Oksana Fatejeva
29517475
sekretāre Evija Melngalve-Markitāne
26259811
920.vēlēšanu iecirknis Brenguļu pagasta pārvalde,
“Kaimiņi”, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads
priekšsēdētāja Aiga Blumberga
sekretārs Ints Vilks

29227008
29357586

905.vēlēšanu iecirknis Trikātas kultūras nams,
Nākotnes iela 2, Trikātas pagasts, Beverīnas novads
priekšsēdētāja Dace Birkava
sekretāre Inga Boškina

29178165
26519219

Vēlētājs informāciju par vēlēšanām var uzzināt arī internetā, Centrālās
vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv vai pa tālruni 67049999.

Salīdzinoši fakti par pašvaldību vēlēšanām
Gads

Reģistrēto vēlētāju
skaits pašvaldību
vēlēšanās

Pašvaldību
vēlēšanu kopējā
aktivitāte

%

Vēlētāju
apvienību /
partiju skaits

2009

2711

1510

55,70

5

2013

2729

1264

46,32

5

2017

2516

3

2013.gada pašvaldību vēlēšanās reģistrēto vēlētāju skaits un nobalsojušo
vēlētāju skaits:
Brenguļu pagastā no 750 nobalsoja 323 (43,07%)
Kauguru pagastā no 1195 nobalsoja 560 (46,86%)
Trikātas pagastā no 784 nobalsoja 381 (48,60%)
2017.gada pašvaldību vēlēšanām reģistrēto vēlētāju skaits:
Brenguļu pagastā – 732
Kauguru pagastā – 1176
Trikātas pagastā – 758
2017.gada pašvaldību vēlēšanās no 35 deputātu kandidātiem 17 kandidē
pirmo reizi, 11 – jau trešo reizi kopš novadu reformas 2009.gadā.
Dzimums

Kandidātu skaits

Procenti

Vīrieši

22

62,86%

Sievietes

13

37,14%

Kandidātu
skaits

Vecums

Procenti

21-30 gadi

3

8,57%

31-40 gadi

10

28,57%

41-50 gadi

8

22,86%

51-60 gadi

12

34,29%

61-70 gadi

2

5,71%

* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu – 2017. gada 3. jūniju.

Vidējais vecums: 45,4 gadi
Vecākais kandidāts: 61 gadi
Jaunākais kandidāts: 23 gadi
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Kaugurieši
Nr.
Kandidāti
p.k.

Dzimš.
Darba vieta
gads

Ieņemamais amats

Izglītība

1.

Sergejs Melngāršs

1964

Kauguru komunālā
saimniecība

Komunālās saimniecības
vadītājs

Vidējā

2.

Iveta Rambola

1961

J. Endzelīna Kauguru
pamatskola

Direktore

Augstākā

3.

Romāns Vaščenko

1978

Kauguru komunālā
saimniecība

Tehniķis

Vidējā

4.

Aivars Miruškins

1956

Izdienas pensionārs

Augstākā

5.

Ivo Rasa

1980

Inženiertīkla tāmētājs

Augstākā

6.

Didzis Moisejs

1984

Pašnodarbinātais

Augstākā

7.

Arta Sēne

1980

AS Citadele banka

Vecākā kredītu projektu
vadītāja

Augstākā

8.

Jānis Cielēns

1986

SIA Singari

Valdes priekšsēdētājs

Augstākā

9.

Raivo Gailis

1985

SIA SCO Centrs

Būvdarbu vadītājs

Augstākā

10.

Inga Rasa

1977

PII Pasaciņa

Pedagogs

Augstākā

11.

Gvido Vilnis Krūmiņš 1959

Valmieras zobārstniecība

Zobārsts

Augstākā

12.

Salvis Rambols

SIA Woltec

Būvdarbu vadītājs

Augstākā

1987

SIA Sanart

Priekšvēlēšanu programma

• Zivju resursu atjaunošana upēs un ezeros, izstrādājot
vienotu dabas resursu apsaimniekošanas plānu visā
novadā.
• Tūrisma un atpūtas vietu popularizēšana, upju, ezeru
un citu ūdenstilpņu sagatavošana ūdens tūrismam.
• Mūsdienīgas peldvietas ierīkošana Mūrmuižas dzirnavu ezera krastā.

Moto: Mūsu spēks – novada cilvēki!
Programma

1. Vide un infrastruktūra
• Eiropas fondu līdzekļu efektīvāka apguve.
• Ceļu tīkla atjaunināšana pašvaldības teritorijā. Servitūtu un privāto ceļu apsaimniekošanas un uzturēšanas plāna ieviešana.
• Dzīvojamā fonda palielināšana.
• Pārdomāta stratēģija uzņēmējdarbības atbalstam,
nodokļu atvieglojumi, informatīvais atbalsts.
• Atbalsts vietējiem zemniekiem un uzņēmējiem.
• Atbalsts skolēnu nodarbinātībai vasarā.
• Stāvlaukuma izbūve pie PII “Pasaciņa”, gājēju ceļa
turpinājums no PII “Pasaciņa” līdz “Aizupēm”.
• Mūrmuižas “Pagastmājas’” rekonstrukcija, paredzot
ēkas 1. stāvu uzņēmējdarbībai.

2. Sociālā sfēra
• Izveidot atbalsta fondu, lai sniegtu sociālu un
materiālu atbalstu nelaimē nonākušajiem novada
iedzīvotājiem.
• Senioru dzīves kvalitātes uzlabošana un aprūpes
vietu radīšana.
• Aktivitāšu nodrošināšana dažāda vecuma cilvēkiem,
atbalstot ar bezmaksas transportu.
• Sociālā dienesta aktivitātes palielināšana, iesaistot
speciālistus veselības aprūpes, pabalstu programmas
apguvē.

• Brīvpusdienu nodrošinājums obligātā pirmsskolas
izglītības vecuma un 1.-9. klašu skolēniem.
• Ceļa izdevumu apmaksa nokļūšanai uz un no novada
skolām.

3. Novada izglītība, kultūra, sports
• Kvalitatīvas 21.gs. kompetencēm atbilstošas pirmsskolas un pamatizglītības pieejamība. Saturs –
vide – resursi.
• Finansiāls atbalsts interešu izglītībai novada izglītības un kultūras iestādēs.
• Sporta infrastruktūras sakārtošana un attīstība
novadā.
• Materiāls un finansiāls atbalsts novada sportistiem
un komandām.
• Mūžizglītības attīstība novadā, paredzot daudzveidīgākas aktivitātes visa vecuma novada iedzīvotājiem.
• Daudzveidīgāku kultūras pasākumu veidošana visa
gada garumā.
• Novada iedibināto tradīciju, kultūras un sporta
saglabāšana.
• Novada jauniešu dienas centru darbības nodrošināšana, atbalstot jauniešu iniciatīvas.
• Kultūrvēsturisko objektu sakopšana.

4. Pakalpojumu pieejamība
• Novada pārvalžu darba kvalitātes uzlabošana, veicinot darbinieku profesionālo kompetenci.
• Santehniķu, elektriķu un citu saimniecisko speciālistu
pakalpojumu pieejamība caur vienotu datu bāzi.
• Novada apdzīvotās vietās nodrošināt operatīvās
informācijas pieejamību iedzīvotājiem.

5. Drošība
• Efektīva apgaismojuma ierīkošana novada ciematos.
• Veloceliņu ierīkošana novada teritorijā.
• Plašāka pašvaldības pakalpojumu pieejamība drošības
jomā.
• Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas materiāltehniskais nodrošinājums.

Zaļo un Zemnieku savienība
Nr.
Kandidāti
p.k.

Dzimš.
Darba vieta
gads

1.

Cilda Purgale

1957

2.

Evija Jēkabsone

1972

4.

Inguna Kondratjeva

1976

3.

Raisa Jablonska

5.

Inese Veršelo

1980
1964

6.

Aigars Ziemulis

1960

7.

Āris Kaģis

1992

8.

Kristīne Apše

1971

9.

Baiba Meļķe

1977

10.

Andis Zariņš

1968

12.

Mārtiņš Kuplais

1965

11.

Atis Ziemanis

1976

Ieņemamais amats

Izglītība

Beverīnas novada
pašvaldības dome

deputāte

Augstākā

Biedrība “Labāka rītdiena”
SIA “R Chocolate”

valdes priekšsēdētāja

Valmieras Valsts ģimnāzija

ražošanas vadītāja

Augstākā

pedagoģe

Augstākā

SIA “Trikātas doktorāts”
Valsts mežu dienesta Ziemeļvidzemes
virsmežniecība

ģimenes ārste

Vidējā

Augstākā

mežzinis

Augstākā

īpašnieks

Vidējā

izpilddirektore

Augstākā

Pašnodarbināta
mikrouzņēmumā

friziere

Vidējā

SIA “Zariņš & Kaļķis”
SIA “Honest & Rent”

valdes priekšsēdētājs

SIA AGV

autovadītājs

Augstākā

meža tehnikas operators

Vidējā

Z/S “Bērši”

SIA MHK Abuls-Brenguļu
HES

Priekšvēlēšanu programma
Mēs pārstāvam Valsts un Ministru prezidentu
partiju apvienību, visi dzīvojam Beverīnas novadā un
vēlamies, lai katrs novada iedzīvotājs justos piederīgs,
novērtēts un cienīts.

Vidējā

Mūsu prioritātes ir saimnieciskās darbības attīstība,
kvalitatīva pamatizglītība un sociālās garantijas, dzīves
un vides kvalitāte, iedzīvotāju skaita pieaugums novadā,
profesionāla un atvērta pārvaldība, kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana, popularizēšana un jaunu
tradīciju veidošana novada saliedēšanai.

SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
• Turpināsim novada infrastruktūras attīstību un apdzīvoto vietu labiekārtošanu, pašvaldības autoceļu
uzturēšanu un seguma uzlabošanu, izmantojot politisko ietekmi,cīnīsimies par novadam stratēģiski
nozīmīgu valsts autoceļu seguma uzlabošanu un
nomaiņu;
• Atbalstīsim uzņēmējdarbību, liekot uzsvaru uz
jaunu uzņēmumu un pakalpojumu rašanos, amatniecības, mājražošanas, bioloģisko produktu ražošanas
un kultūrvēsturiskā, rekreatīvā un aktīvā tūrisma
attīstību.

IZGLĪTĪBA UN SOCIĀLĀS GARANTIJAS
• Pilnveidosim esošās izglītības iestādes, attīstot
pirmsskolas izglītību un skolas veidojot par daudzfunkcionāliem centriem, kuros līdzās vispārējās
izglītības programmām tiks piedāvāta interešu
izglītība, amata prasmju apgūšana un pieaugušo
izglītošanās;
• Turpināsim izglītības iestāžu renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanu;
• Atbalstīsim pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
jaunu partnerattiecību veidošanu pieredzes apmaiņai
un jaunu iemaņu iegūšanai;
• Saglabāsim un attīstīsim Mūrmuižas Tautas Universitātes darbības formas;
• Sekmēsim sabiedrisko organizāciju darbības aktivizēšanu, iesaistot tās projektu izstrādē un realizēšanā,
atjaunosim pašvaldības dibinātās Beverīnas Kopdarbības asociācijas aktīvu darbību;

4

Beverīnas novada pašvaldības informatīvais speciālizdevums

• Veidosim novada iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu
sociālās aprūpes sistēmu, veicinot jaunu sociālo
aprūpes formu ieviešanu;
• Rūpēsimies par sociāli mazāk aizsargātiem novada
iedzīvotājiem, turpināsim nodrošināt brīvpusdienas
novada izglītības iestādēs;
• Iestāsimies par vienīgā mājokļa neaplikšanu ar
nekustamā īpašuma nodokli.

VIDES KVALITĀTE UN DROŠĪBA
• Strādāsim pie kvalitatīvu komunālo pakalpojumu
nodrošināšanas, izmantojot iekšējo un ārējo finansējumu;
• Iesaistīsimies dzīvojamo māju energoefektivitātes
uzlabojumu programmās un jaunu apbūves iespēju
radīšanā;
• Atbalstīsim novada ūdeņu apsaimniekošanu;
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• Sekmēsim Pašvaldības policijas darba pilnveisošanu sabiedriskās kārtības, satiksmes drošības un
klaiņojošo dzīvnieku samazināšanas jautājumu risināšanā sadarbībā ar valsts policiju.

• Nodrošināsim atvērtu, caurskatāmu un profesionālu
pašvaldības darbību,ieguldot darbinieku izglītošanā,
iesaistot iedzīvotājus svarīgu jautājumu izlemšanā;
• Lai nodrošinātu vienmērīgu visa novada pagastu
attīstību, budžets būs pakārtots novada ilgtermiņa
attīstībai, plānotais budžets un tā izlietojums būs
atklāts, detalizēts un publiski pieejams, aktīvi
izmantosim ES struktūrfondu un valsts atbalsta
programmu finanšu līdzekļus;
• Par novadā notiekošajiem procesiem iedzīvotājus
regulāri informēsim sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis”;
• Turpināsim novada aktīvo iedzīvotāju, uzņēmēju
un biedrību godināšanu.
• Mēs nākam ar jaunām domām un idejām, izmantojot
un turpinot labi iesākto, veidot labāku novadu.
Viss un ikviens mums ir svarīgs un ar atbildību un
uzņēmību atklāti strādāsim mūsu novada iedzīvotāju interesēs.

KULTŪRA UN SPORTS
• Turpināsim atbalstīt un tālāk attīstīt māksliniecisko
pašdarbību visām iedzīvotāju grupām, radīsim profesionālās mākslas pieejamību iedzīvotājiem;
• Izmantosim kultūrvēsturisko mantojumu novada
atpazīstamības veicināšanai;
• Atbalstīsim daudzveidīgas sporta aktivitātes visām
vecuma grupām, attīstot iedibinātās sportisko pasākumu tradīcijas;
• Katrā pagastā pakāpeniski labiekārtosim esošās un
iekārtosim jaunas vietas aktīvai atpūtai dažādām
iedzīvotāju vecuma grupām.

NOVADAM
Priekšvēlēšanu programma
Vēlētāju apvienība “Novadam”.
Stabilitāte un uzsākto darbu turpinājums. Zinoši,
atsaucīgi un sadarbībai ar novada iedzīvotājiem atvērti
pašvaldības darbinieki.

1. Atbalsts uzņēmējdarbībai
Turpināt īstenot atbalsta pasākumus uzņēmējiem,
veidot uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšanai draudzīgu vidi. Pēc iespējas piesaistīsim vietējos
cilvēkresursus pašvaldības funkciju nodrošināšanai, jo
tieši mūsu iedzīvotāji – radošie, uzņēmīgie, aktīvie –
ir mūsu lielākā vērtība.
• Projektu konkurss jauno uzņēmēju atbalstam
• Zemju iznomāšana uzņēmējdarbības vajadzībām
• Atvieglojumi jaunajiem uzņēmējiem (atvieglojumi
nekustamā īpašuma nodoklim un komunālajiem
pakalpojumiem, ja uzņēmējdarbība paredz ražošanu)
• Funkciju deleģēšana vietējiem uzņēmējiem:
- pašvaldības ceļu uzturēšanas koplīgums ar vietējiem uzņēmējiem,
- vairāku zemnieku koplīgums par dārzeņu piegādi
skolām,
- kanalizācijas ūdeņu izvešanas deleģēšana vietējam
uzņēmējam.
• Konsultācijas un informatīvais atbalsts
• Regulāras tikšanās ar novada uzņēmējiem

2. Pievilcīga un droša dzīves vide
Sekmēt apdzīvotību novadā, piedāvājot kvalitatīvus
dzīves apstākļus un atbalstu ar infrastruktūru saistītu
jautājumu risināšanā. Ikvienam saimniekam savi
īpašumi visupirms pašam jāuztur labā kārtībā, tad pašvaldība neliegs savu atbalstu un praktisku palīdzību.
Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības justies droši savā
dzīvesvietā un tās apkārtnē un neciest no mazāk apzinīgu kaimiņu patvaļas vai pat ļaunprātīgas rīcības.
Saimniekosim savā novadā savstarpēji sadarbojoties,
un ar cieņpilnu attieksmi vienam pret otru.
• Pagaidu mājokļu piedāvājums jaunajām ģimenēm
• Servitūtu ceļu apsaimniekošanas programma
• Atbalsts nevalstisko organizāciju aktivitātēm
• Pašvaldības telpu pieejamība iedzīvotājiem saturīgai
brīvā laika pavadīšanai (skolu sporta zāles, telpas
kultūras un saieta namos)
• Palīdzība apkures sistēmu izbūves un siltināšanas
darbu veikšanai daudzdzīvokļu mājās
• Atbalsts viensētām asenizācijas pakalpojuma
saņemšanā
• Pašvaldības ceļu stāvokļa uzlabošana – turpināt
pašvaldības ceļu remontus, pēc iespējas vairāk
piesaistot dažāda veida vietējos resursus, ieguldot
vismaz 100 000 eiro gadā.
• Videonovērošana sabiedriski nozīmīgos punktos
• Veiksmīgas un godprātīgas saimniekošanas labās
prakses, iedzīvotāju iniciatīvu popularizēšana novadā
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3. Sociālie pakalpojumi
Uzlabot pakalpojumus sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām un paplašināt klāstu ar jauniem pakalpojumiem.
• Vientuļo senioru aprūpes vietu, pusceļa māju izveide
• Sociālā dzīvojamā fonda atjaunošana un uzlabošana,
piesaistot novada uzņēmējus
• Dušas un veļas istabu darbības nodrošināšana katrā
pagastā
• Zāļu, briļļu, protēžu iegādes un slimnīcas pakalpojumu izdevumu segšana personām no sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām arī turpmāk
• Atbalsts novadā esošajām ģimenes ārstu praksēm

4.Izglītība atbilstoši ikvienas ģimenes
nepieciešamībai
Nodrošināt izglītības saņemšanas iespēju atbilstoši
katras ģimenes vajadzībām.
• Izglītības un mācību vides kvalitātes celšana novada
skolās, piesaistot nepieciešamo personālu
• Praktisko dzīves iemaņu apgūšana mājturības stundās,
atbilstošu programmu izstrāde
• Saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana novadu skolās līdz 17.00 (interešu izglītība,
dienas centrs)
• Skolēnu-skolotāju-vecāku sadarbības veicināšana,
iniciatīvu atbalstīšana
• Neformālās izglītības piedāvājums pieaugušajiem

Ieņemamais amats

Izglītība

Domes priekšsēdētājs

Augstākā

Valmieras sektora vadītājs

Augstākā

Projektu vadības
speciāliste

Augstākā

Brenguļu pagasta
saimniecības daļas
vadītājs

Vidējā

Apsardzes daļas inspektors

Augstākā

īpašnieks, lauksaimnieks

īpašnieks

Trikātas amatierteātra
vadītāja
Students

Nekustamo īpašumu
speciāliste
Valdes loceklis

Vidējā

Vidējā
Augstākā
Vidējā
Augstākā
Augstākā

5.Bagātīga kultūras dzīve
Nodrošināt kvalitatīvi sagatavotu, daudzveidīgu
kultūras pasākumu piedāvājumu.
• Jaunrade – vietējo pašdarbības kolektīvu aktivitāšu
prioritāte
• Iedzīvotāju lokālpatriotisma vecināšana, balstoties
uz vēsturisko atmiņu
• Novada pagastu vēstures materiālu apkopošana un
publicēšana
• Plašai publikai piemērotu maksas kultūras pasākumu
organizēšana novadā, īstenojot nepieciešamās mārketinga aktivitātes
• Kultūras pasākumu izmaksu atdeves analīze turpmāko aktivitāšu plānošanas vajadzībām – izmaksām
jābūt samērojamām ar apmeklētību, neveiksmes
gadījumā jāmeklē citi radoši risinājumi
• Pašvaldības īpašumā esošā kultūras mantojuma
saglabāšana un mūsdienu vajadzībām piemērota
izmantošana.
Beverīnas novada pašvaldības informatīvais
speciālizdevums “Beverīnas Vēstis”.
Tirāža – 1200 eks.
Izdevējs: Beverīnas novada pašvaldības dome,
“Pagastmāja“, Mūrmuiža, Kauguru pagasts,
Beverīnas novads, LV 4224.
e-pasts: pasvaldiba@beverina.lv
Izdevumu sagatavoja Beverīnas novada
vēlēšanu komisija.

