
Priekuļu novada vēlēšanu
iecirkņi, adreses,

kontakttālruņi, darba laiki
Vēlēšanu iecirkņi darbu uzsāks 29.maijā. Iecirkņos, to darba laikā var iepazī-

ties ar deputātu kandidātu sarakstiem, programmām, ziņām par deputātu kandi-
dātiem, iesniegt iesniegumu par balsošanas organizēšanu vēlētāja atrašanās vietā.

Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura vēlētāju sarakstā esat reģistrēts! Citā iecirknī
balsot nav iespējams. Savu iecirkni vēlētāji var noskaidrot paziņojumā par pašvaldību vēlē-
šanām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnē tiešsaistē  www.pmlp.gov.lv,
darba dienās no plkst.8:00-20:00 pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999
vai Priekuļu novada vēlēšanu komisijā darba dienās pa tālruni 64107872 vai 29194325.

Pašvaldību vēlēšanās organizēta arī balsošana atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri vese-
lības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēša-
nu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā,
no 29.maija līdz 3.jūnija plkst.12.00 jāiesniedz iesniegums vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs
reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīvesvietā var jebkura vēlētāja uzticības persona.

Balsošanas dokuments ir pase vai personas apliecība. Dodoties vēlēt, ieteicams ņemt
līdzi arī paziņojumu par vēlēšanām. Tomēr šis paziņojums nav balsošanas dokuments,
tam ir tikai informatīva nozīme. Ja paziņojumu neesat saņēmis vai tas nozaudēts, tiesī-
bas vēlēt saglabājas. 

Ierodoties iecirknī, uzrādiet pasi vai personas apliecību (identifikācijas karti) un
dodieties pie reģistrācijas galda, kur ir norāde ar Jūsu kārtas numuru vēlētāju sarakstā. 

Lai saņemtu balsošanas dokumentus, parakstieties vēlētāju sarakstā! Vēlēšanu iecir-
kņa darbinieks Jums izsniegs vēlēšanu aploksni un vēlēšanu zīmju komplektu.
Pārbaudiet, vai uz aploksnes ir Jūsu iecirkņa zīmogs, jo tikai apzīmogotas vēlēšanu
aploksnes ir derīgas.

Balsošanai izvēlieties vēlēšanu kabīni vai nodalījumu! Katram vēlētājam ir tiesības
balsot aizklāti un savu izvēli izdarīt pašam. 

Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm izvēlieties vienu – ar to kandidātu sarakstu, par
kuru vēlaties balsot. 

Vēlēšanu zīmē var:
1) ar „+“ atzīmēt kandidātus, kurus īpaši atbalstāt,
2) izsvītrot kandidātus, kurus neatbalstāt (svītrojot vārdu un uzvārdu),
3) neizdarīt nekādas atzīmes.
Aploksni aizlīmējiet un iemetiet vēlēšanu kastē!

INFORMATĪVAIS 
IZDEVUMS

Priekuļu novada domes vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā

2017.gada maijs

Iecirk a Nr. Adrese Kontaktt lru i
375 Liepas pamatskola, R pn cas iela 12, Liepa, 

Liepas pagasts
26346945

377 Tautas nams, „Tautas nams”, M rsn ni, 
M rsn nu pagasts

28339541

379 Prieku u vidusskola, C su prospekts 46, Prieku i, 
Prieku u pagasts

29249293

380 J muižas pirmsskolas izgl t bas iest de, Sporta 
iela 3, J muiža, Prieku u pagasts

26131565, 26608401 

389 Veselavas bibliot ka, „Viesturi”, Veselavas 
pagasts

64107198, 26528188

29.maijs pirmdiena 16:00 – 20:00
30.maijs otrdiena   9:00 – 13:00
31.maijs trešdiena 17:00 – 20:00 Iepriekš j  balsošana
1.j nijs ceturtdiena   9:00 – 12:00 Iepriekš j  balsošana
2.j nijs piektdiena 10:00 – 16:00 Iepriekš j  balsošana
3.j nijs sestdiena   7:00 – 22:00 Balsošanas diena

Saskaņā ar „Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likuma” 24.panta 7.daļu, kas nosaka, ka
vēlēšanu komisija, izlozējot nosaka secību, kādā sakārto-
jamas vēlēšanu zīmes izsniegšanai vēlētājiem, 2017.gada
26.aprīlī Priekuļu novada vēlēšanu komisijas sēdē partiju
pilnvarotie pārstāvji izlozēja vēlēšanu zīmju secību: 

1 - Partija „VIENOTĪBA” 
2 - „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
3 - Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”- 

„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
4 - Partija LATVIJAS ZEMNIEKU 

SAVIENĪBA.
Vēlēšanu zīmes tiek sakārtotas izlozes noteiktajā secī-

bā, taču netiek numurētas.

Novada domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka
atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds vēlēšanu izsludinā-
šanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Priekuļu
novadā šajā dienā bija reģistrēti 8617 iedzīvotāji, no
tiem 6419 vēlētāji un saskaņā ar „Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likuma” 2.pantu
Priekuļu novada domē jāievēl 15 deputāti.  Katrā kandi-
dātu sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim

kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domē ievēlējamo
deputātu skaitu.

Priekuļu novada domes vēlēšanām pieteiktie deputā-
tu kandidāti visi ir Latvijas pilsoņi, uz nevienu kandidā-
tu neattiecas „Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likuma” 9.pantā noteiktie kandidēšanas
ierobežojumi. 

Kopumā pieteikti 56 kandidāti – 21 sieviete, 35 vīrie-
ši. Kandidātu vidējais vecums 44.0 gadi, vecākais kan-
didāts 65 gadi, jaunākais – 20 gadi (kandidātu vecums
tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu – 2017.gada 3.jūniju):

Tiesības kandidēt uz attiecīgās pašvaldības domi ir
personai, kura vēlēšanu dienā ir sasniegusi 18 gadu vecu-
mu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā, uz kuru neattiecas
neviens no „Republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likuma” 9.pantā minētajiem ierobežojumiem un
kura kandidātu saraksta iesniegšanas dienā atbilst vismaz
vienam no šādiem nosacījumiem:

– bez pārtraukuma reģistrēts (-a) dzīvesvietā Priekuļu
novada administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos desmit
mēnešus (49 no 56 pieteiktajiem deputātu kandidātiem
Priekuļu novada domes vēlēšanām); 

– Priekuļu novada administratīvajā teritorijā pieder
likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums
(3 no 56 pieteiktajiem deputātu kandidātiem Priekuļu
novada domes vēlēšanām);

– Priekuļu novada administratīvās teritorijā nostrādā-
jis (usi) (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši
likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz
pēdējos 4 (četrus) mēnešus (4 no 56 pieteiktajiem depu-
tātu kandidātiem Priekuļu novada domes vēlēšanām).

Piezīmes: 
l Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redak-

cijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu
patiesumu atbild deputātu kandidāts. 

l Par pieturas zīmēm, gramatikas kļūdām, teksta stilis-
tiku priekšvēlēšanu programmā atbild saraksta iesnie-
dzējs. 

l Turpmākajā tekstā aiz katra kandidāta vārda un
uzvārda norādīts dzimšanas gads, reģistrētā dzīve-
svieta, izglītības iestāde, beigšanas gads, specialitāte,
darbavieta, amats. 

Priekuļu novada vēlēšanu komisijas kontakttālrunis – 29194325.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:

Deputātu kandidātu saraksti un programmas 

20 gadi 1 41 – 50 gadi 8
21 – 30 gadi 7 51 – 60 gadi 19
31 – 40 gadi 17 61 – 70 gadi 4
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DABA. CILVĒKS. DARBS.

Priekuļu novads ir ar perspektīvu attīstības un rea-
lizēšanās potenciālu novada vides attīstībai, drošī-
bai un stabilitātei katram novada iedzīvotājam.
Esam gatavi uz ilgtermiņa sadarbību novada
vajadzību izzināšanā, izvērtēšanā un realizē-
šanā.

VIDE. INFRASTRUKTŪRA.
Pārdomāta un funkcionāla.

1. Izstrādāta pašvaldības ceļu un ielu atjaunoša-
nas ilgtermiņa stratēģija to pakāpeniskai īsteno-
šanai. 
2. Veicināta valsts ceļu rekonstrukcija (Cēsis-
Priekuļi-Veselava, Liepa-Mārsnēni, Liepa-
Jaunrauna, Mārsnēni- Ķerves). 
3. Līdzfinansēta daudzdzīvokļu māju pagalmu
sakārtošana, bērnu laukumu izveidošana, stāv-
vietu paplašināšana. 
4. Labiekārtotas publiskās vietas- Priekuļu
centrs, Liepas sporta un atpūtas laukumi “Kazu
pļava”, sakārtotas peldvietas (Ninieris, Startu
ezers, Veselavas dīķis). 
5. Izveidots Priekuļu kultūras nama stāvlau-
kums. 
6. Aktivitātes un darbs Jāņmuižas teritorijas
sakopšanā, labiekārtošanā, iesaistot zemes un
ēku īpašniekus. 
7. Atbalsts Jāņmuižas zemes īpašumtiesību
sakārtošanā ar ārvalstu īpašniekiem.
8. Attīstīta Priekuļu biatlona trase sportistiem,
iedzīvotājiem.
9. Nodrošināta iedzīvotāju pieeja pašvaldības
sporta zālēm. 
10. Attīstīta tūrisma informācijas pieejamība
(publiskās kartes, tūrisma mājas lapa, mobilā
lietotne). 
11. Izveidoti multifunkcionāli veloparki (skeit-
parki) Priekuļos un Liepā. 
12. Ierīkotas novada māju norādes. 

IZGLĪTĪBA. KULTŪRA.
Kvalitāte un radošums.

1. Palielināts vietu skaitu bērnudārzos
Priekuļos, Liepā, Mārsnēnos, Veselavā. 
2. Uzlabotas mācību vides novada skolās
(Mārsnēnos, Liepā, Priekuļos). 
3. Atbalsts bērnu un jauniešu izaugsmei izglītī-
bā, kultūrā, mākslā, sportā.
4. Organizēt profesionālo izglītību, mūžizglītī-
bu, kursus, amatu dienas, interešu izglītību
visām vecuma grupām. 
5. Izveidota sistēma izglītības iestāžu vienotai
informācijas un sadarbības koordinēšanai. 
6. Radīts jauno vecāku atbalsta centrs Priekuļos
un Liepā- bērnu pieskatīšana, interešu izglītība,
vecāku apmācības. 
7. Atbalsts Jaunsargu kustībai novada skolās. 

8. Uzbūvētas jaunas estrādes Liepā un
Priekuļos, labiekārtotas esošās estrādes
Veselavā un Mārsnēnos.
9. Turpināsim iesākto vietējās kultūras, vēstures
un vērtību atklāšanu, attīstību. Vēsturisko vērtī-
bu akcentēšana (Veidenbauma muzejs,
Veselavas muiža, Cēsu kaujas).

VESELĪBA. SOCIĀLĀ DROŠĪBA.
Iespējama un pieejama.

1. Nodrošināta pieeja daudzveidīgam sociālā
dienesta atbalstam un palīdzībai. 
2. Attīstīta senioru mājaprūpe.
3. Izveidots dienas centrs personām ar īpašām
vajadzībām.
4. Atbalsts senioru mājas izveidei Veselavas
skolas ēkās. 
5. Veselības dienas (daudzveidīgu veselīga dzī-
vesveida pasākumu organizēšana visā novadā). 
6. Izveidota atbalsta programmu senioriem un
daudzbērnu ģimenēm (atlaides sabiedriskajam
transportam, kultūras un sporta pasākumiem,
nekustamā īpašuma nodoklim). 

UZŅĒMĒJDARBĪBA un SADARBĪBA.
Funkcionalitāte un rezultāts.

1. Sarīkotas regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem.
SARUNAS.IETEIKUMI.RISINĀJUMI.
2. Noorganizēti uzņēmējdarbības attīstības
forumi. 
3. Izveidots attīstības centrs - koprades māja
Priekuļos “Knēžās” (arodu zināšanas, radošās
darbošanās, konsultanti biznesā, ideju laborato-
rija, lekcijas, virtuālais birojs). 
4. “Priekuļu novada māja meklē cilvēku” –
apzināti un atrasti jauni saimnieki novada
pamestajām mājām. 
5. Atbalsts jauniešu iesaistei darba tirgū.
6. Finansiāli atbalstīti nevalstisko organizāciju
un biedrību projekti. 
7. Attīstīts Veselavas tirgus. 
8. Nodrošināta pieeja iedzīvotājiem pašvaldības
sporta zālēm. 
9. Attīstīta tūrisma informācijas pieejamība
(publiskās kartes, (tūrisma mājas lapa, mobilā
lietotne). 
11. Ierīkotas novada māju norādes. 

PAŠVALDĪBA.
Sadarbība un mijiedarbība.

1. Nodrošināta regulāra informācijas, rīcības
mijiedarbība pašvaldībai ar iedzīvotājiem.
2. Līdzdarbība efektīvai un vajadzībām atbilsto-
šai pašvaldības resursu pielietošanai. 
3. Nodrošināta pieejamība informācijai pēc
“vienas pieturas aģentūras” principa.
4. Aizstāvētas pašvaldības intereses valsts
līmenī.

Sociāldemokrātiskā alternatīva Latvijas attīstī-
bai.
Taisnīgums un Saliedētība.
Sabiedrības sašķeltība ir radījusi iespēju varas
monopolam un visatļautībai.
Mēs visi ticam Latvijas nākotnei, ticam mūsu
tautai, ticam sociāldemokrātiskai alternatīvai.

Līdzšinējās labējās politikas rezultātā daudzas
Latvijas ģimenes ir zaudējušas ticību labākas
dzīves iespējai savā dzimtenē. Mēs to centīsi-
mies mainīt!
Latvijas atjaunotni var nodrošināt tikai mūsu
politiskais spēks kas darbojas iedzīvotāju
interesēs.

„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija – 
deputātu kandidātu saraksts:

l Māris Baltiņš (1978, Priekuļu novads, Latvijas Universitāte,
2004, datorzinātnes; SIA „OGN”, valdes priekšsēdētājs;
Priekuļu novada pašvaldība, deputāts; Partija „VIENOTĪBA”
Cēsu nodaļa, vadītājs);

l Guntars Zicāns (1968, Pārgaujas novads, Latvijas Universitāte,
1993, ekonomists; SIA „Vidzemes Betons”, valdes priekšsēdētājs;
Priekuļu novada pašvaldība, deputāts);

l Gvido Sabulis (1970, Priekuļu novads, Priekuļu lauksaimniecības
tehnikums, 1990, tehniķis, mehāniķis; SIA GREEN LINE SERVI-
CES, direktors; SIA DARBA APĢĒRBU SERVISS, konsultants;
Priekuļu novada pašvaldība, deputāts);

l Iveta Liepiņa (1971, Priekuļu novads, LLU, 1996, laukkopības
speciāliste; LU, 2002, izglītības zinātņu maģistrs; RPIVA, 2007,
pirmsskolas un sākumskolas skolotāja; Veselavas pirmsskolas izglī-
tības iestāde, vadītāja);

l Kristīne Rebinova (1982, Priekuļu novads, LLU, 2005, baka-
laura grāds datorvadībā un datorzinātnē; Daugavpils universitā-
te, 2008, profesionālais maģistra grāds izglītībā un vidējās izglī-
tības fizikas un matemātikas skolotāja kvalifikācija; Liepas
pamatskola, direktore);

l Mārīte Raudziņa (1954, Priekuļu novads, LU, 1996, maģistra
grāds pedagoģijā; RPIVA Cēsu filiāle, vadītāja);

l Elīna Krieviņa (1990, Priekuļu novads, Tallinas tehniskā universi-
tāte, 2011, bakalaurs starptautiskās attiecībās; Priekuļu novada
pašvaldība, jaunatnes lietu speciāliste);

l Vita Vilumsone (1988, Priekuļu novads, Valsts Priekuļu lauksaim-
niecības tehnikums, 2008, biroja darba organizācija un vadība;
Priekuļu novada pašvaldība, Mārsnēnu tautas nama vadītāja);

l Pāvels Ribakovs (1989, Priekuļu novads, Latvijas Universitāte,
2012, bakalaurs vadības zinībās, starptautisks bizness; Vidzemes
Augstskola, 2016, maģistrs biznesa vides vadībā; LODE SIA, iepir-
kumu vadītājs);

l Rolands Kļaviņš (1986, Priekuļu novads, Bulduru dārzkopības
vidusskola, 2006, dārznieks; Z/S „Vecpenguri”, īpašnieks; SIA
„Vecpenguri RK”, valdes priekšsēdētājs);

l Modris Jankovskis (1963, Priekuļu novads, RTU, 1986, elektrosa-
karu inženieris; Pestīšanas armijas Skangaļu muiža, direktors);

l Armands Capars (1976, Priekuļu novads, RPIVA, 2001, uzņēmu-
ma vadība; SIA „SINHRO-C AUTO”, valdes priekšsēdētājs;
Priekuļu novada pašvaldība, deputāts);

l Kaspars Skranda (1987, Priekuļu novads, LLU, 2017, agronomi-
jas specialitāte (nepabeigta); SIA „Mārsnēnu upmaļi”, valdes
priekšsēdētājs);

l Juris Čeičs (1981, Priekuļu novads, Banku Augstskola, 2005, baka-
laurs finansists; LIAA Biznesa inkubatoru departaments Valmieras
biznesa inkubators, vecākais projektu vadītājs);

l Mārtiņš Raudziņš (1982, Priekuļu novads, Banku Augstskola,
2004, bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā; SIA „Rok un Būvē”, val-
des loceklis);

l Aleksandrs Golubovs (1979, Priekuļu novads, Policijas akadēmi-
ja, 2003, jurists; IK GAMS, projektu vadība);

l Inga Lingarte (1988, Priekuļu novads, RPIVA, 2010,
Cilvēkresursu vadība, specialitāte- cilvēkresursu vadīšana un biroja
darba organizēšana; pašnodarbinātā);

l Anna Broka (1988, Valmiera, Linčepingas Universitāte
(Zviedrija), 2004, Skandināvijas vides studijas, bakalaura līmeņa
apmaiņas studijas; Vidzemes Augstskola, 2006, Bakalaura grāds
politikas zinātnēs, profesionālā kvalifikācija politologs; Oslo
Augstskola (Norvēģija), 2009, Maģistra grāds Starptautiskā sociā-
lās labklājības un veselības politikā; Tartu Universitāte (Igaunija),
2012, Doktorantūras programma Socioloģijā, studijas sociālajā
darbā; Vidzemes augstskola, Pārvaldības programmas direktore,
docente; Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts
(HESPI), pētniece)

Priekuļu novads “VIENOTĪBA” 
novada attīstības un realizācijas programma

l Valērijs Psaruks (1971, Priekuļu novads, Mālpils sovhoztehni-
kums, 1990, tehniķis-celtnieks; pašnodarbinātā persona);

l Jeļena Šaškele (1971, Priekuļu novads, Latvijas universitāte, 2003,
pirmsskolas izglītības pedagogs, Liepas pirmsskolas izglītības iestā-
de „Saulīte”, pirmsskolas izglītības skolotāja);

l Uldis Granovskis (1979, Priekuļu novads, Liepas pamatskola, 1996,
pamatizglītība; SIA „RGR mežs”, valdes priekšsēdētājs);

l Raimonds Božs (1979, Priekuļu novads, Vangažu 25.arodskola,
1997, elektro – gāzes metinātājs; bezdarbnieks);

l Natālija Mironova (1986, Priekuļu novads, Liepas pamatskola,
2002, pamatizglītība; pašnodarbinātā persona)

„SASKAŅA” SDP
2017. gada Priekuļu novada domes vēlēšanu 

PROGRAMMA.

Partija „VIENOTĪBA” – deputātu kandidātu saraksts:
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Nacionālās apvienības galvenais mērķis ir
panākt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlaboša-
nos, kas veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu
novadā. Mūsu prioritāte ir aktīvs un ar dzīves
apstākļiem apmierināts Priekuļu novada iedzī-
votājs, kurš lepojas ar savu novadu un nacionā-
lo identitāti. 
Izvirzīto mērķu sasniegšanai turpmākajos gados
veiksim šādus pasākumus :

1.Tautsaimniecība:
1.1.Atbildīgi apsaimniekosim pašvaldības īpa-
šumus (ēkas, zemi, mežus, ūdeņus) 
1.2.Apzināsim īpašumtiesības un, kontaktējoties
ar to īpašniekiem, sakārtosim problemātiskās
teritorijas;
1.3.Kvalitatīvi uzturēsim un plānveidīgi attīstī-
sim infrastruktūru (ielas, stāvvietas, pašvaldības
ceļus, apgaismojums) un, sadarbībā ar daudzdzī-
vokļu ēku īpašniekiem, risināsim iekšpagalmu
labiekārtošanu un atbalstīsim ēku energoefekti-
vitātes uzlabošanas pasākumus;
1.4.Piesaistīsim investīcijas novada attīstībai;
1.5.Turpināsim pašvaldības skolu un iestāžu
renovācijas darbus;
1.6.Sekmēsim uzņēmējdarbības vides uzlaboša-
nu, attīstot pašvaldības un novada uzņēmēju
sadarbību, savstarpējo komunikāciju un iesaistot
vietējos uzņēmējus pašvaldības pasūtījumu
izpildē;
1.7.Sekmēsim jaunu darba vietu radīšanu, atbal-
stot uzņēmējdarbību ar saprātīgām nekustāmā
īpašuma nodokļa atlaidēm;
1.8.Attīstīsim ideju par uzņēmējdarbības kon-
sultatīvās sadarbības  centra izveidošanu.

2.Sociālā joma: 
2.1.Turpināsim iesākto un veiksmīgi funkcionē-
jošo sociālo pakalpojumu sniegšanu, populari-
zējot to pieejamību;
2.2.Pārskatīsim esošo sociālo pabalstu kārtību;  
2.3.Turpināsim senioru iesaistīšanu aktīvā
sabiedriskajā dzīvē,  veidojot paaudzes saliedē-
jošu sociālo vidi un pasākumus.

3.Izglītība: 
3.1.Atbalstīsim pārmaiņas izglītībā, akcentējot
kompetenču pieeju vispārējās izglītības mācību
saturā, veidojot novadā kopīgu izglītības stratē-

ģiju, piesaistot kompetentu nozares speciālistu
darba koordinēšanai, vadībai un pārraudzībai,
sadarbībai ar izglītības iestādēm, valsts un
pašvaldības struktūrām;
3.2.Atbalstīsim skolu tīkla modeli „pirmskolas
un sākumskolas izglītību tuvāk mājām“ novadā;
3.3.Turpināsim neformālās izglītības - interešu
pulciņu, nodarbību, lekciju, semināru, nometņu
piedāvājuma attīstību.

4.Kultūras, sporta, atpūtas un tūrisma joma:
4.1.Rūpēsimies par latviešu dzīvesziņas un kris-
tīgo vērtību saglabāšanu;
4.2.Sniegsim atbalstu amatiermākslas kolektī-
viem, rūpējoties par to izaugsmi, attīstību, un
jaunu veidošanu;
4.3.Veicināsim kvalitatīvu kultūras pasākumu
norisi visos pagastos , nodrošinot visu iedzīvo-
tāju piekļuvi tiem; 
4.4.Sekmēsim novada atpazīstamību, veidojot
dažādu paaudžu un interešu  grupu nometnes ,
attīstot un pilnveidojot sporta laukumus, atdzīvi-
not iedibinātās sportiskās un kultūras tradīcijas; 
4.5.Turpināsim pilnveidot esošos un radīt jaunus
aktīvās atpūtas laukumus, izvirzot tautas sportu
par novada prioritāti sporta jomā; 
4.6.Risināsim sabiedrībai pieejamo degradēto
vietu sakārtošanu un pārveidošanu atpūtai un
tūrismam, vienlaikus attīstot esošos objektus un
popularizējot to pieejamību.

5.Dzīves telpa un  drošība:
5.1.Turpināsim attīstīt novada pašvaldības poli-
cijas iestrādes drošas un tīras dzīves telpas
nodrošināšanai, paplašinot nepārtrauktās video-
novērošanas tīklu; 
5.2.Ieviesīsim mobilo aplikāciju izmantošanu
problemātiskās vietas un situācijas  fiksēšanai,
nodrošinot iespējami ātru risinājumu un cēloņa
noteikšanu.  

Apzinoties izvirzīto mērķu un uzdevumu nozī-
mību, aicināsim politiskos konkurentus strādāt
pragmatiski visa novada labā, veidot koleģiālas
saites ar pašvaldības speciālistiem, uzklausot un
aktualizējot iedzīvotāju vēlmes, lai kopā koptu
Priekuļu novadu, latviskās tradīcijas, aizstāvētu
dzimto valodu.

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un

Brīvībai/LNNK ” – deputātu kandidātu saraksts:

Mūsu partijas pamatmērķi Priekuļu novada pašval-
dībā:

1. LABKLĀJĪBA, DROŠĪBA UN SASKAŅA.

2. Taisnīga nodokļu sistēma. Nekustama īpašuma
NODOKĻA SLODZES SAMAZINĀŠANA katram
novada iedzīvotajam.
3. Pašvaldības pārvaldei jābūt vienkāršai un efektīvai, kā
arī racionāli jāizmanto pašvaldību budžets novada uztu-
rēšanai.
4. Mēs esam par to lai cilvēks būtu paēdis, siltumā un
drošībā. Ir jāatbalsta tie, kas var un jāpalīdz tiem, kuri
nevar.
5. Novada ekonomiskā potenciāla saglabāšana un attīs-
tība.
6. Novada iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju iesais-
tīšana darbam pašvaldībā.
7. Sociālo pretrunu un spriedzes samazināšana.
Infrastruktūras attīstība.
1. Sakārtosim novada infrastruktūru, un nodrošināsim
komunālo pakalpojumu kvalitāti.
2. Intensīvi turpināsim novada teritorijas labiekārtošanu,
ceļu remontus un jaunu ceļu izbūvi.
3. Nodrošināsim apgaismojumu visas ielās un pagalmos,
kā arī ierīkosim videonovērošanu.
4. Jaunu investīciju piesaiste un apguve. Iesaistīsim attīs-
tības projektu īstenošanai līdzekļus no Eiropas struktūr-
fondiem.
5. Nodrošināsim esošo sabiedrisko ēku uzturēšanu un
modernizāciju.

6. Uzsāksim novadā dzīvojamo māju renovācijas un sil-
tināšanas programmu.

II. Uzņēmējdarbības attīstība.

1. Nodrošināsim godīgas konkurences attīstību pašvaldī-
bas iepirkumos.
2. Vispusīgi atbalstīsim uzņēmējdarbību, radīt investoru
piesaistes mehānismu.
3. Saglabāsim un radīt jaunas darba vietas, veicināt nova-
da iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti.
4. Strādāsim kopā ar novada iedzīvotājiem, lai paaugsti-
nātu pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

III. Sociālā sfēra, veselības aprūpe, iedzīvotāju
drošība.

1. Sastādot pašvaldības budžetu un izvēloties stratēģis-
kos attīstības virzienus nodrošināsim augstāko prioritāti
sociāliem jautājumiem.
2. Radīsim novada iedzīvotājiem visus apstākļus veselī-
gam dzīvesveidam.
3. Nodrošināsim medicīnas pakalpojumu pieejamību kat-
ram novada iedzīvotājam.
4. Paaugstināsim sociālās palīdzības kvalitāti, nodrošinā-
sim ar nepieciešamo sociālo palīdzību novada iedzīvotā-
jus ar īpašām vajadzībām.
5. Īpaša uzmanība daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm
kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Sociālo dienestu
aktīvāka iesaistīšana darbā ar ģimenēm, kuru mēneša
ienākumi nepārsniedz iztikas minimumu.

IV. Izglītība un kultūra.

1. Atbalstīsim jaunās ģimenes.
2. Saglabāsim un attīstīsim esošās pirmsskolas bērnu
iestādes. Īpaša uzmanība skolām un papildus finanšu
līdzekļu novirzīšana skolu attīstībai.

V. Novada iedzīvotājs un vide, kurā viņš dzīvo

1. Turpināsim labiekārtot novada parkus, zaļās teritorijas
radot ekoloģiski veselīgu vidi un iespēju drošai atpūtai
dabā.
2. Atbalstīsim tradicionālus sporta veidus kā arī radīsim
vidi jaunu sporta veidu attīstībai.
3. Izstrādāsim tūrisma attīstības programmu.

Jāattīsta jauna pozitīva Latvijas piederības sajūta. Nav
tādu vēsturisku imperatīvu kas ierobežotu Latvijas tau-
tas izvēli dzīvot laimīgi un būt brīvai. Politikas uzde-
vums ir ne tikai ikdienas vajadzību apmierināšana, bet
arī attīstības plānošana lai Latvijā būtu interesanti un
perspektīvi dzīvot, lai Latvija iedvesmotu un mudinātu
ikvienu uz jaunām sākotnēm un nozīmīgām pilsonis-
kām iniciatīvām.

Mūsu politiskās apvienības deputāti būs atbildīgi par
katru apdzīvoto vietu novadā. Mēs nodrošināsim regulā-
rus iedzīvotāju kontaktus ar pašvaldības amatpersonām.
Radīsim stabilu, drošu un sociāli orientēto sabiedrību
mūsu novadā.

l Arnis Melbārdis (1984, Priekuļu novads, RTU, 2007, materiālu
tehnologs, dizaineris; Valsts Priekuļu tehnikums, 2015, lauksaimnie-
cības mašīnu mehāniķis; SIA „Ladgro”, valdes priekšsēdētājs; SIA
„Priekuļu mašīnu stacija”, pārdevējs-konsultants; Cēsu golfa klubs,
biedrs; Cēsu Uzņēmēju klubs, biedrs);

l Sandis Grosbergs (1982, Pārgaujas novads, LLU, 2015, inženierzi-
nātņu bakalaurs mašīnzinātnē; Priekuļu tehnikums, skolotājs);

l Normunds Kažoks (1965, Priekuļu novads, RTU, 1990, inženieris
sistēmtehniķis, maģistra grāds; Priekuļu novada pašvaldība, IT spe-
ciālists);

l Sigita Norvele (1985, Priekuļu novads, Banku augstskola, 2006,
banku darbība; Praktiska psiholoģijas augstskola, 2014, uzņēmēj-
darbība; SIA „ELISANGE”, friziere; SIA „ROYALDANDY”, val-
des locekle);

l Rihards Cīrulis (1994, Priekuļu novads, Banku augstskola, 2016,
banku speciālists; SIA „Moduls Interjers”, jaunākais projektu vadī-
tājs);

l Baiba Karlsberga (1962, Priekuļu novads, Liepājas Valsts pedago-
ģijas institūts, 1985, pamatskolas pedagoģijas un metodiku speciali-
tāte; Liepājas pedagoģiskā akadēmija, 2003, angļu valodas pamat-
skolas skolotājs; Akadēmiskās informācijas centrs, 2012,
Profesionālā maģistra grāda pielīdzināšana Nr.142/6899; Priekuļu
vidusskola, direktora pienākumu izpildītāja, angļu valodas skolotāja);

l Jānis Sirlaks (1956, Priekuļu novads, Latvijas Universitāte un
Lineburgas institūts, 2004, tālākizglītības kursi; Bulduru sovhozteh-
nikums, 1977, daiļdārznieks; Priekuļu novada pašvaldība,
Labiekārtošanas nodaļas vadītājs);

l Daiga Jakobsone (1965, Raunas novads, LVU, 1988, vēstures un
sabiedrības mācības pasniedzējs; Liepājas Pedagoģijas Akadēmija,
2003, angļu valodas skolotāja; Priekuļu vidusskola, angļu valodas
skolotāja; SIA „R&D Apdrošināšanas brokers”, reģionālo klientu
darījumu vadītāja; SIA „DM3”, valdes locekle);

l Māris Blūms (1954, Priekuļu novads, Latvijas Valsts fiziskās kultū-
ras institūts, 1983, fiziskās kultūras un sporta pasniedzējs; Priekuļu
novada pašvaldība, mēriekārtu uzraudzības speciālists);

l Andris Ulmanis (1978, Priekuļu novads, Rīgas Raiņa 8 vakara
maiņu vidusskola, 1997, vidējā izglītība; SIA „EKVU”, valdes
loceklis);

l Reinis Krists Ekerts (1996, Priekuļu novads, Priekuļu vidusskola,
2015, vidējā izglītība; bezdarbnieks);

l Andis Brakšs (1963, Priekuļu novads, Cēsu 4 PPTV, 1982, gald-
nieks, atslēdznieks; Priekuļu novada pašvaldība, autovadītājs);

l Aigars Rakulis (1972, Priekuļu novads, Priekuļu tehnikums, 2016,
lauku īpašuma apsaimniekotājs; Rankas LS, 1990, mežkopis; indivi-
duālā darba veicējs);

l Toms Ozols (1997, Priekuļu novads, Priekuļu vidusskola, 2016,
vidējā izglītība; SIA „GET Marketing”, valdes priekšsēdētājs);

l Aivars Svars (1960, Priekuļu novads, Rīgas Politehniskais institūts,
1983, automātika-telemehānika; SIA „Obuļi”, valdes priekšsēdētājs)

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!“ – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK“

priekšvēlēšanu programma



4 Informatīvais izdevums

Informācija par visiem pašvaldību vēlēšanām reģistrētajiem deputātu
kandidātu sarakstiem Latvijā, programmas un ziņas par kandidātiem pie-
ejamas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv - Kandidātu
saraksti, priekšvēlēšanu programmas, ziņas par kandidātiem. 

Izdevumu sagatavoja 
Priekuļu novada vēlēšanu komisija
Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads
Tirāža 3000 eksemplāri Iespiests SIA „Latgales druka”

Pagriez savu seju pret sauli un gaismu, 
tad ēnas ir aiz muguras! 
Ej savu dzīves ceļu tā, lai ēnas tevi nespiež!

/K. Ulmanis/

Mērķis: turīgs Priekuļu novads ar jaunām,
stiprām ģimenēm, laimīgiem un veseliem
bērniem, darbīgiem un izglītotiem pieauguša-
jiem, aprūpētiem un novērtētiem senioriem.
Attīstīta infrastruktūra, aktīva uzņēmējdarbī-
ba un ražošana, daudzveidīga sporta un kultū-
ras dzīve. Sakārtota un labiekārtota vide,
attīstīta tūrisma nozare.Koptas un godā celtas
novada tradīcijas.

Novada pārvaldība.

1.Budžeta veidošana, ievērojot Priekuļu novada
attīstības programmu 2015. – 2021.gadam.
2.Finanšu līdzekļu plānošana, izvērtējot visa
novada iedzīvotāju vajadzības.
3.Atklāta un pieejama informācija par budžeta
līdzekļu izlietojumu.
4.Pilnvērtīga informācija novada informatīvajā
izdevumā un interneta vidē.
5.Iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšana būtisku
vietējo jautājumu risināšanā, organizējot iedzī-
votāju aptaujas, diskusijas un darba grupas.
6.Regulāra pašvaldības iestāžu un struktūrvienī-
bu darbības izvērtēšana.
7.Priekuļu novada “Ģeotelpiskā plānošanas
platformas” izveide.
8.Regulāru informācijas dienu organizēšana
pagastos. 
9.Novada amatpersonu iedzīvotāju pieņemšanas
laiks Jāņmuižā.

Tautsaimniecība.

1.Plānveidīga novada ceļu un ielu uzturēšana,
rekonstrukcija.
2.Pārdomāta, pamatota ceļu satiksmes sakārto-
šana Priekuļu ciemā, sadarbībā ar nozares spe-
ciālistiem.
3.Sabiedrisko atpūtas vietu, stāvlaukumu, bērnu
laukumu uzlabošana, veidošana un uzturēšana.
4.Ūdensvadu, kanalizācijas un attīrīšanas iekār-
tu rekonstrukcijas turpināšana.
5.Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas notei-
kumu izstrāde, kas mazinātu degradējošo īpašu-
mu īpatsvaru un to ietekmi uz novada vides
sakoptību.
6.Zinātnes ielas ietves izveidošana Priekuļos.

Uzņēmējdarbības atbalsts.

1.Priekuļu novada uzņēmējdarbības atbalsta,
sadarbības veicināšana, veidošana.
2.Informatīva un cita atbalsta sniegšana uzņē-
mējiem sadarbībā ar kompetentām institūcijām. 
3.Ikgadējas novada uzņēmēju dienas organizē-
šana.
4.Novada uzņēmējdarbības popularizēšana
mājas lapā. 

Izglītība, kultūra, sports, atpūta.

1.Izglītības iestāžu modernizēšana, atbilstoši
mūsdienu prasībām.

2.Izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana.
Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta zonu vei-
došana. Novada skolu sporta laukumu renovē-
šana.
3.Jāņmuižas stadiona zāliena seguma kopšana,
sporta aktivitāšu organizēšana tādā līmenī, kādu
iespējams saskaņot ar zemes īpašnieku.
4.Dažādu iedzīvotāju grupu mākslinieciskās
pašdarbības atbalstīšana un attīstīšana.  
5.Veselīga dzīvesveida un sportisku aktivitāšu
veicināšana novadā.
6.Regulāri un daudzveidīgi kultūras pasākumi
visos novada kultūras namos, centros.
7.Mārsnēnu tautas nama rekonstrukcijas turpi-
nāšana.
8.Veselavas muižas kā kultūras, vēstures objek-
ta atpazīstamības veicināšana.
9.Priekuļu, Liepas, Veselavas, Mārsnēnu pagas-
tu kultūrvēsturisko vērtību attīstība,  atbalsts.

Sociālā joma.

1.Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmas
ieviešana.
2.Nekustamā īpašuma nodokļa sloga samazinā-
šana vienīgajam mājoklim novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem.
3.Atvieglojumu ieviešana novada pensionāriem
un 3.grupas invalīdiem sabiedriskā transporta
izdevumu daļējai segšanai.
4.Liepas pagasta sociālā dienesta telpu izveido-
šana, atbilstoši sociālo pakalpojumu sniegšanas
prasībām.
5.Deinstitucionalizācijas un specializētās dar-
bnīcas pakalpojumu nodrošināšana cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem.
6.Labiekārtotas telpas veidošana Jāņmuižā
ciema iedzīvotāju sabiedriskām aktivitātēm un
vajadzībām.

Tūrisms.

1.Dabas, kultūras un vēstures vērtību saglabā-
šana.
2.Jaunu tūrisma apskates maršrutu un objektu
veidošana.
3.Tūrisma attīstības veicināšana, izceļot katra
pagasta un ciema individuālās vērtības un sagla-
bājot vienotu motīvu visā novadā.
Jaunatne.
1.Jauniešu centru un aktivitāšu atbalstīšana un
attīstīšana, audzinot pilsoniski aktīvu un atbildī-
gu jauno paaudzi.
2.Tematisku bērnu pasākumu organizēšana un
atbalstīšana, stiprinot piederības sajūtu nova-
dam.
3.Jauniešu prakses vietu nodrošināšana darbam
vasarā.

Drošība.

1.Videonovērošanas sistēmas uzturēšana un
attīstīšana.
2.Gājēju – veloceliņu tīkla uzlabošana un papil-
dināšana.
3.Ielu apgaismojuma uzlabošana un veidošana.
4.Apgaismota gājēju – veloceliņa izveide
Priekuļi – Cēsis gar autoceļu P30.

Partija „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” – 

deputātu kandidātu saraksts:
l Elīna Stapulone  (1978, Priekuļu novads, Latvijas Policijas akadē-

mija, 1998, policijas vidējā komandējošā sastāva darbinieka kvalifi-
kācija; SIA „Vidzemes finansu darījumi”, jurists; SIA „Euroindex”,
vadītāja);

l Aivars Tīdemanis (1964, Priekuļu novads, Priekuļu lauksaimniecī-
bas tehnikums, 1990, tehniķis-mehāniķis; SIA „Krustceles-1”, valdes
loceklis);

l Elija Latko (1957, Priekuļu novads, A.Hercena Ļeņingradas valsts
pedagoģiskais institūts, 1981, bērnu psiholoģijas pasniedzējs; Liepas
pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”, vadītāja);

l Ingrīda Zazīte (1985, Priekuļu novads, Rīgas Pedagoģijas un izglī-
tības vadības akadēmija, 2016, pirmsskolas izglītības skolotāja;
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, pirmsskolas skolotāja
Dabas vides estētikas studijā; SIA „The Best Tour”, valdes locekle);

l Jānis Ročāns (1960, Priekuļu novads, Aizputes meža tehnikums,
1979, mežsaimniecības specialitāte; Biznesa augstskola „Turība”,
2005, tiesību zinātņu specialitāte; Valsts meža dienesta
Ziemeļvidzemes virsmežniecība, inženieris medību jautājumos;
Biedrība „Mednieku klubs „Vēķi””, valdes loceklis);

l Juris Levitass (1959, Priekuļu novads, Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija, 1988, inženieris-mehāniķis; SIA „Agro Silja”, valdes
priekšsēdētājs; Biedrība „Veloklubs Priekuļi”, konsultants);

l Dace Kalniņa (1958, Priekuļu novads, Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija, 1983, mežsaimniecības inženiere; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, 2004, socioloģija, organizāciju vadī-
ba- maģistratūra; SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs”, Cēsu konsultāciju birojs, vadītāja p.i.; Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācija, valdes locekle; Cēsu rajona lauku par-
tnerība, valdes locekle; Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs
„IEVA”, valdes locekle);

l Svetlana Feoktistova (1962, Priekuļu novads, Rīgas medicīnas insti-
tūts, 1985, farmaceits; SIA „LATVIJAS APTIEKA”, Latvijas aptie-
kas 32 Priekuļos, aptiekas vadītāja; SIA „Zāles” Centra Aptieka, far-
maceite);

l Sarmīte Orehova (1966, Priekuļu novads, Smiltenes sovhoztehni-
kums, 1986, agronomijas specialitāte; z/s „Mētras”, īpašniece; k/s
„Rota”, valdes priekšsēdētāja);

l Ināra Roce (1962, Priekuļu novads, Rīgas 1.medicīnas skola, 1983,
feldšere; Veselavas feldšeru punkts, vadītāja; Priekuļu novada sociā-
lais dienests, sociālās aprūpes mājās medicīnas darbinieks);

l Ļena Juškova (1963, Priekuļu novads, Cēsu medicīnas skola, 1982,
medmāsa; Rīgas Stradiņa universitāte, 2009, profesionālais bakalau-
ra grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācijā; Rīgas
Stradiņa universitāte, 2010, profesionālais grāds veselības aprūpē un
ambulatorās aprūpes māsas specialitātē; Latvijas Universitāte, 2011,
profesionālais grāds veselības aprūpē un bērnu aprūpes māsas pamat-
specialitātē; Liepas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”, medicī-
nas māsa; Latvijas māsu asociācija, biedrs);

l Arvīds Lukjanovs (1976, Priekuļu novads, Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, 1999, reģionālā attīstība, pašvaldību
pārvalde un uzņēmējdarbība; Amatas novada pašvaldība, teritorijas
attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs; SIA „ALBC”,
valdes loceklis);

l Evita Šīrante (1983, Priekuļu novads, Baltijas Krievu institūts, 2005,
bakalaura grāds jurista specialitātē; Baltijas Starptautiskā akadēmija,
2017, maģistra grāds privāttiesībās jurista specialitātē; Priekuļu
novada pašvaldība, Liepas pagasta pārvaldes vadītāja; Priekuļu nova-
da pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija, komisijas priekšsēdētā-
ja; Liepas pagasta bāriņtiesa, bāriņtiesas locekle);

l Aivars Kalnietis (1952, Priekuļu novads, Latvijas Universitāte,
1975, vēsturnieks; Latvijas Policijas akadēmija, 2009, juridiskā
fakultāte; Priekuļu tehnikums, skolotājs);

l Juris Sukaruks (1958, Priekuļu novads, Gaigalavas vidusskola,
1975, vispārējā vidējā; Priekuļu vidusskola, direktora vietnieks saim-
nieciskos jautājumos);

l Aigars Penezis (1964, Priekuļu novads, Rīgas 10.tehniskā skola,
1984, krāsotājs-apmetējs; SIA „Valdis”, ēku celtnieks);

l Andrejs Ivanovs (1965, Priekuļu novads, Latvijas Sporta pedagoģi-
jas akadēmija, 2004, treneris-pedagogs; B-UEFA, 2005, B kategori-
jas treneris; Cēsu novada pašvaldība, inspektors; Cēsu audzināšanas
iestāde nepilngadīgajiem, skolotājs; Priekuļu futbola klubs, valdes
priekšsēdētājs);

l Jānis Mičulis (1962, Priekuļu novads, Latvijas sporta pedagoģijas
akadēmija, 2002, sporta skolotājs-treneris; Priekuļu vidusskola, sko-
lotājs; Stalbes vidusskola, skolotājs; Straupes pamatskola, skolotājs;
Priekuļu novada pašvaldība, sporta dzīves koordinators)

Politiskās partijas 
“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

priekšvēlēšanu programma
Priekuļu novada domes vēlēšanām 

2017. gada 3. jūnijā
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