Kocēnu novada
vēstis
Kocēnu novada domes informatīvais speciālizdevums
2013. gada maijs

Pašvaldību vēlēšanas 2013
2013. gada 1. jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību
vēlēšanas. Kocēnu novadā pašvaldību vēlēšanām reģistrēti
pieci kandidātu saraksti – “Reformu partija”, Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”, Partija “Vienotība”, Vidzemes partija, Zaļo un
Zemnieku savienība.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu
vecuma.
Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. 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.

Vēlētāju reģistrs
Atšķirībā no parlamenta vēlēšanām un tautas nobalsošanas pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots
Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka pašvaldību vēlēšanās
katrs vēlētājs tiks iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas
pirms vēlēšanu dienas (2013. gada vēlēšanās – atbilstoši
ierakstam par reģistrēto dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā
2013. gada 3. martā.). Tie Latvijas pilsoņi, kuriem 2013.
gada 3. martā nebija spēkā esošas dzīvesvietas reģistrācijas, iekļauti tā vēlēšanu iecirkņa sarakstā, kas atbilda
ziņām par vēlētāja pēdējo reģistrēto dzīvesvietu.
Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā
vēlētājs iekļauts, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
(PMLP) katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi
pa pastu izsūtījusi paziņojumu. Reģistrēt iecirkņa maiņa
vēlētājiem bija iespēja līdz 7. maijam. Ja iecirkņa maiņa
nav reģistrēta, vēlētājam jādodas uz to iecirkni, kas minēts
PMLP pa pastu atsūtītajā paziņojumā.
Savu vēlēšanu iecirkni iedzīvotāji var arī noskaidrot
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) interneta mājas lapā
www.cvk.lv sadaļā “Pašvaldību vēlēšanas 2013”.

Balsošanas kārtība

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks

Pašreiz spēkā esošā vēlēšanu kārtība paredz, ka vēlēšanu iecirkņu darba laiks ir no plkst. 7:00 līdz plkst. 22:00.
Tāpat arī pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta balsošana
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji
varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu
iecirkņa teritorijā.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī
jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai
personas apliecība (eID karte).

Vēlēšanu iecirkņi Kocēnu novadā
Iecirkņa
numurs

Iecirkņa
nosaukums

Iecirkņa adrese

919.

Bērzaines pagasta
pārvalde

“Pīlādži”, Bērzaine,
Bērzaines pag.,
Kocēnu nov.

922.

Dikļu kultūras un
tūrisma informācijas
centrs

“Straumes”,
Dikļi, Dikļu pag.,
Kocēnu nov.

926.

Kocēnu novada dome
(iecirknis pieejams
cilvēkiem ar kustību
traucējumiem)

Alejas iela 8,
Kocēni, Kocēnu
pag., Kocēnu nov.

927.

Rubenes pamatskola

Valmieras iela 1,
Rubene, Kocēnu
pag., Kocēnu nov.

936.

Vaidavas kultūras un
amatniecības centrs

Skolas iela 1A,
Vaidava, Vaidavas
pag., Kocēnu nov.

Zilākalna pagasta
pārvalde

Imanta iela 7,
Zilaiskalns,
Zilākalna pag.,
Kocēnu nov.

940.

Diskusiju raidījums
“Novadi izvēlas”
29. maijā plkst. 16:15 Latvijas Reģionu televīzijā “Re:TV” un plkst. 20:15 LTV7
reģionālajos logos Vidzemes reģionā būs iespēja vērot Vidzemes TV veidoto 2013. gada
pašvaldību vēlēšanu diskusiju raidījumu “Novadi izvēlas”, kurā piedalīsies Kocēnu
novada pašvaldības vēlēšanām reģistrēto kandidātu sarakstu pārstāvji.
Diskusijā piedalījās Jānis Zvirbulis (Vidzemes Partija), Jānis Olmanis (Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Anita Rumbiņa (Partija
“VIENOTĪBA”), Lāsma Žagota (“Reformu partija”) un Vitauts Staņa (Zaļo un
Zemnieku savienība).

27. maijā plkst. 16:00 - 20:00.
28. maijā plkst. 9:00 - 13:00.
29. maijā plkst. 17:00 - 20:00 (iepriekšējā balsošana).
30. maijā plkst. 9:00 - 12:00 (iepriekšējā balsošana).
31. maijā plkst. 10:00 - 16:00 (iepriekšējā balsošana).
1. jūnijā plkst. 7:00 – 22:00 (vēlēšanu diena).

Vēlēšanu zīmes
Lai nobalsotu, vēlētājam jāizvēlas vēlēšanu zīme ar to
kandidātu sarakstu, kura ievēlēšanu pašvaldībā vēlētājs
atbalsta. Vēlēšanu zīmē pretī tiem kandidātiem, kuru
ievēlēšanu vēlētājs atbalsta, var izdarīt atzīmes “+” vai
arī var svītrot to kandidātu vārdus, uzvārdus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.
Skaitot balsis, deputātu kandidāts nesaņems svītrojumu, ja pretī viņa vārdam, uzvārdam būs ievilkts mīnuss,
jo par svītrojumu tiek uzskatīts pilnībā nosvītrots deputāta
kandidāta vārds un uzvārds. Līdzīgi deputātu kandidāts
nesaņems atzīmi “+”, ja vēlēšanu zīmē pretī kandidāta
vārdam būs izdarīta jebkura cita veida atzīme, izņemot
“+”.
Tas, ka vēlētājs kādu izsvītro, neietekmē attiecīgo
sarakstu kopumā – vēlētājs tik un tā ir nobalsojis par
attiecīgo sarakstu tajā brīdī, kad iemetis šo vēlēšanu zīmi
vēlēšanu kastē.
Vēlēšanu zīme nav derīga:
• ja tā neatrodas vēlēšanu aploksnē un nav iemesta vēlēšanu kastē;
• ja tā ir ievietota vēlēšanu aploksnē, bet aploksne nav
apzīmogota ar iecirkņa zīmogu vai uz aploksnes nav
norādes “Pašvaldību vēlēšanas 2013”;
• ja tā ir cita vēlēšanu apgabala vēlēšanu zīme;
• ja tā ir saplēsta tik ļoti, ka nav saprotama vēlētāja griba.
Ja vēlēšanu aploksnē būs ievietotas vairākas atšķirīga
satura vēlēšanu zīmes, neviena no šīm zīmēm nebūs derīga.
Savukārt, ja vēlēšanu aploksnē būs vairākas pilnīgi vienāda
satura vēlēšanu zīmes, t.i. arī atzīmes vēlēšanu zīmē būs
pilnīgi vienādas, līdzskaitīta tiks viena no šīm zīmēm.

Vēlēšanu kabīnes
Gatavojoties 2013. gada pašvaldību vēlēšanām 1. jūnijā, katrā vēlēšanu iecirknī
Kocēnu novadā tiks uzstādītas īpašas vēlēšanu kabīnes, uz kurām būs attēlots Kocēnu
novada ģerbonis.

Kocēnu novada domes bezmaksas informatīvā izdevuma “Kocēnu Novada Vēstis” speciālizdevums.
Tirāža 2600 eksemplāru. Izdevējs: Kocēnu novada dome. Kontaktinformācija: tālr. 64207683.
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Vidzemes Partija
KANDIDĀTU SARAKSTS:
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PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA:
“Mūsu spēks ir vienotība visam novadam!’’
Kopā mēs varam radoši un godprātīgi strādāt, saglabāt
tradīcijas un realizēt jaunas idejas, tālredzīgi un lietderīgi
plānot līdzekļu izlietojumu un novada attīstību.
Mērķis: Visa novada vienmērīga un plānveidīga attīstība.

Pašvaldība:

Novadam svarīgu jautājumu risināšanā sadarbosimies ar
iedzīvotājiem, uzklausot idejas, priekšlikumus.
Nodrošināsim saprotamus, pamatotus un pārskatāmus
pašvaldības lēmumus.
Nodrošināsim kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību novada
pārvaldē un pagastu centros.
Nodrošināsim labas pārvaldības principu ievērošanu novada pašvaldības iestādēs.
Pārskatīsim un nodalīsim lēmējvaras un izpildvaras uzdevumus, kompetences.

Efektīvi izmantosim esošos resursus, veicināsim novada
infrastruktūras attīstību.
Mērķtiecīgi strādāsim pie papildus līdzekļu piesaistes novadam.
Sadarbosimies ar sabiedriskām, nevalstiskām organizācijām, atbalstot iedzīvotāju sociāli aktīvas grupas.
Sadarbosimies ar valsts institūcijām un dienestiem.

Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība:

Atbalstīsim uzņēmējus pašvaldības kompetences ietvaros,
popularizēsim uzņēmēju un zemnieku produkciju, veicinot
arī novada vārda atpazīstamību.
Atbalstīsim vietējo uzņēmēju pakalpojumu un ražojumu
izmantošanu pašvaldības un iedzīvotāju vajadzībām.
Veidosim labvēlīgu vidi uzņēmumu attīstībai un darbavietu
radīšanai, veicināsim jauniešu nodarbinātību novadā.
Veicināsim tūrisma attīstību novadā, sekmēsim privātstruktūru iesaistīšanos tūrisma attīstībā.
Nodrošināsim informācijas un reklāmas iespējas pašvaldības plašsaziņas līdzekļos.

Izglītība, kultūra, sports:

Nesamazināsim finansējumu izglītībai, kultūrai, sportam.
Kultūras darbu saistīsim ar kvalitatīvu dzīves vidi un
tautsaimniecības attīstību.
Saglabāsim un attīstīsim novadā esošās kultūras tradīcijas
un novada kultūrvēsturisko mantojumu.
Izstrādāsim vienotu novada izglītības attīstības koncepciju.
Turpināsim attīstīt un modernizēt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.
Nodrošināsim finansējumu, lai katrā izglītības iestādē
strādātu atbalsta personāls.
Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus, amatniekus, biedrības,
sporta klubus un komandas.
Popularizēsim mūžizglītības nozīmi, sekmējot pilnvērtīgu
personības attīstību, apvienojot formālo izglītību ar neformālo mācīšanos.

Sekmēsim un atbalstīsim jauniešu iesaistīšanu, iniciatīvu
un līdzdalību novada dzīves plānošanā, popularizēšanā.

Infrastruktūra:

Veicināsim sabalansētu novada infrastruktūras pilnvērtīgu
attīstību visā novada teritorijā.
Uzlabosim komunālo pakalpojumu sniedzēju tīklu.
Uzlabosim un uzturēsim kvalitatīvus gājēju ietvju, ielu un
ceļu segumus.
Turpināsim sakārtot apgaismojumu pagastu centros un
ielās.
Nodrošināsim ceļu tīrīšanu ziemā visā novada teritorijā.
Veidosim bērnu rotaļu laukumus un aktīvās atpūtas vietas.
Rūpēsimies par vides sakopšanu, atbalstīsim un popularizēsim zaļu dzīvesveidu.

Sociālā sfēra un veselība:

Veidosim pilnvērtīgu sociālās palīdzības pakalpojumu
sistēmu.
Nodrošināsim pieejamu veselības aprūpes sistēmu.
Veicināsim veselības un sociālās aprūpes speciālistu sadarbību iedzīvotāju interesēs.
Turpināsim nodrošināt brīvpusdienas pašvaldības izglītības
iestādēs.
Nodrošināsim skolēnu nokļūšanu novada izglītības
iestādēs.
Meklēsim risinājumus sociālā palīdzības centra izveidei.
Sekmēsim un atbalstīsim pensionāru sabiedriskās aktivitātes, līdzdalību novada dzīvē.

Sabiedriskā kārtība un drošība:

Uzlabosim pašvaldības saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību.
Attīstīsim ciešāku sadarbību ar Valsts policiju.
Veidosim drošu vidi novada teritorijā.
Finansiāli atbalstīsim brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību
darbību.

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
KANDIDĀTU SARAKSTS:
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PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA:
Prioritāte

Kocēnu novada nepārtraukta, līdzsvarota attīstība, iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības līmeņa celšana.
Profesionāls, saimniecisks un augstas atbildības pašvaldības pārvaldes darbs.

Pašvaldība un tās darbs

Novada nozīmīgākā vērtība – cilvēks.
Turpināsim būt atklāti un godīgi pret iedzīvotājiem, pieņemot un izpildot lēmumus.

Nodrošināsim racionālu finansējuma izlietošanu.
Darbam pašvaldībā izvēlēsimies atbildīgus un profesionālus speciālistus.
Svarīgus jautājumus risināsim ar iedzīvotāju līdzdalību.
Turpināsim popularizēt novada atpazīstamību.
Regulāri sniegsim informāciju par pašvaldības darbu.
Turpināsim novērtēt iedzīvotāju ieguldījumu novada izaugsmē.
Iesaistot sabiedrību, rūpīgi izvērtēsim sasteigti uzsāktās
otrās teritoriālās reformas ietekmi uz pašvaldības pieejamību iedzīvotājiem.

Uzņēmējdarbība un NVO

Novada attīstības un atpazīstamības zelta atslēga –
uzņēmēji.
Veidosim uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai un tūrismam
labvēlīgu vidi.
Pieņemsim saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumiem.
Sakārtosim un uzturēsim pašvaldības autoceļus, ielas, labiekārtosim laukumus.
Atbalstīsim uzņēmēju vēlmi sadarboties ceļu infrastruktūras uzlabošanā.
Turpināsim informācijas un konsultāciju sistēmas nodrošināšanu Eiropas Savienības un citu fondu apguvei
un atbalsta saņemšanai, sniedzot praktisku palīdzību
pieteikumu sagatavošanā.
Attīstīsim jaunus uzņēmēju, NVO un tūrisma sadarbības
tīklus, atbalstīsim partnerību veidošanos.
Atbalstīsim industriālā parka izveidošanu.

Ekonomika un nodarbinātība

Stabila nākotne – jau šodien domāt par rītdienu.
Atbalstīsim un organizēsim finanšu piesaistīšanu projektu
īstenošanai un novada attīstībai.
Turpināsim finansēt NVO un neformālo iedzīvotāju
iniciatīvu grupu projektus.

* Ar tumšāku iezīmēti esošie Kocēnu novada domes deputāti

Nodrošināsim ieviesto praksi skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvdienās.
Turpināsim sociālās iekļaušanās un nodarbinātības veicināšanas motivācijas pasākumus.
Turpināsim ēku energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus.

Sociālā un veselības aprūpe

Iedzīvotāju un bērnu labklājība – pašvaldības darba mēraukla.
Izveidosim sociālās aprūpes centru.
Atbalstīsim medicīnas pakalpojumu pieejamību.
Turpināsim atbalstīt pensionāru, represēto, cilvēku ar
īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimeņu aktivitātes.
Turpināsim nodrošināt brīvpusdienas novada sākumskolu
un pamatskolu skolēniem, kā arī budžeta iespēju robežās
rosināsim piešķirt brīvpusdienas pirmsskolas iestāžu
audzēkņiem.
Pilnveidosim atbalstu ģimenēm ar bērniem.
Atbalstīsim stimulējošus pasākumus iedzīvotāju piesaistīšanai novadam un ārvalstīs strādājošo un dzīvojošo
latviešu atgriešanai novadā.
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Izglītība

Izglītība – mūsu ieguldījums nākotnē.
Attīstīsim izglītības iestādes, papildinot to funkcijas ar
profesionālām ievirzes programmām vai pilnveidojot par
vietējiem mūžizglītības centriem.
Par prioritāti izvirzīsim pirmsskolas izglītības iestādes
pieejamību.
Turpināsim nodrošināt transportu skolēnu nokļūšanai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē, kā arī uz mūzikas,
mākslas un sporta skolām.
Rūpēsimies par jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām.

kultūras iestādēm un pašdarbības kolektīviem.
Nodrošināsim Latvijas mēroga nozīmīgu kultūrvēsturisko
vērtību un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu,
jaunu tradīciju veidošanu, kā arī tradicionālo pasākumu
rīkošanu un popularizēšanu.
Dauguļos un Rubenē, kur nav kultūras namu, brīvā laika
un kultūras aktivitāšu pieejamību nodrošināsim izglītības
iestādē.
Veicināsim vēsturiskā mantojuma un faktu izpēti un
veidosim novada vēstures izdevumu.
Atbalstīsim kristīgo draudžu darbību.

Kultūra un sports

Komunālie pakalpojumi

Attīstīta kultūrvide – iedzīvotāju dzīves kvalitātes rādītājs.
Saglabāsim latviskās vērtības.
Rūpēsimies par sporta un kultūrvides uzturēšanu, infrastruktūras pilnveidošanu un sniegsim atbalstu sportam,

Pakalpojumi ikvienam – ērtības visiem.
Nodrošināsim kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, attīstīsim infrastruktūras un inženiertehniskās komunikācijas.

Atbalstīsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas un
energoefektivitātes pasākumus.
Veicināsim resursu taupīgu izmantošanu.
Sadarbosimies ar māju iedzīvotājiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā.

Drošība un sabiedriskā kārtība

Drošība – ik uz soļa.
Turpināsim sadarbību ar Valsts policiju.
Strādāsim pie pašvaldības policijas izveides.
Rūpēsimies par transportu skolēniem, lai sekmētu bērnu
drošību.
Turpināsim ielu apgaismojumu rekonstrukciju un jaunu
tīklu izbūvi.
Finansiāli atbalstīsim Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību
darbību.

Partija “VIENOTĪBA”
KANDIDĀTU SARAKSTS:
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PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA:
Vienotība ir kuplākā un saliedētākā Latvijas partija. Roku
rokā ar ministru prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, ministriem, EP un Saeimas deputātiem strādā mūsu cilvēki
lielākajā daļā Latvijas pašvaldību.
Visi kopā mēs panāksim pārmaiņas, lai dotu iespēju mūsu
cilvēkiem pilnvērtīgi dzīvot laukos, strādāt, izglītoties,
audzināt bērnus un nodrošināt, lai Latvijas lauki nepaliek
tukši.
Bērzaines, Brandeļu, Dikļu, Dauguļu, Kocēnu, Rubenes,
Vaidavas un Zilākalna līdzvērtīga attīstība, iedzīvotāju un
pašvaldības rīcības saskaņotība un atklātība, labo ideju
un darbu mijiedarbība noteiks Kocēnu novada ilgtspēju
nodrošināt Latvijas cilvēkiem pievilcīgus dzīves apstākļus
pie mums.

Prioritātes:

• Izglītībā – pamatskolas, interešu un mūžizglītība.
• Veselības un sociālās aprūpes pieejamība.
• Uzņēmējdarbībā – lauksaimniecība, tūrisms un ražošana.
• Pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.
• Sakārtota vide.
• Jauniešu motivēšana palikt dzīvot un strādāt Kocēnu
novadā.
• Kultūra un sports.

Pārvaldība:

Konstruktīva sadarbība ar visiem deputātiem un pašvaldības iestādēm;
Godīgi iepirkumi pašvaldības vajadzībām;

Iedzīvotāju vajadzību apzināšana arī ārpus Kocēnu centra;
Saprātīgi lēmumi novada attīstībai.

Darbi:
Izglītība

Panāksim ciešāku sadarbību starp skolām, organizējot apmaiņas programmas un izmantosim ES projektu iespējas
skolu materiālai nodrošināšanai.
Panāksim vienlīdzību novada skolās nodrošinājuma un
atbalsta ziņā.
Panāksim, lai skolas, pagastu centri un ciemi ir vietas, kur
pieaugušie var apgūt interešu izglītību.
Nodrošināsim savlaicīgu un pieejamu informāciju par
izglītības iespējām un aktivitātēm novadā.
Nodrošināsim mūžizglītības nodarbības plānotā un organizētā sistēmā. Iespēju robežās nodrošināsim transportu
nokļūšanai līdz tām.

Veselības un sociālā aprūpe

Nodrošināsim iespēju saņemt zobārstniecības pakalpojumus 1 reizi mēnesī Dikļos un Vaidavā.
Nodrošināsim iedzīvotājiem informāciju par veselības
aprūpes iespējām un Sociālā dienesta pakalpojumiem.
Izveidosim sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēmu, kas
radīs iespēju iztikas līdzekļus nopelnīt, ne tikai saņemt.

Uzņēmējdarbība

Piešķirsim uzņēmumiem nodokļu atvieglojumus.
Apzināsim uzņēmumu attīstībai pieejamās ēkas, telpas,
brīvās teritorijas un nodrošināsim informāciju par uzņēmējdarbības iespējām mūsu novadā.
Rīkosim regulāras tikšanās ar uzņēmējiem, aktīvāk sadarbosimies, iesaistot viņus ES projektu realizācijā un
sadarbībā ar citām pašvaldībām.
Kopā radīsim jaunas idejas tūrisma produktu veidošanā.
Nodrošināsim lielākas vizuālās reklāmas iespējas novadā.
Organizēsim mācības par uzņēmējiem svarīgām tēmām.
Sniegsim plašāku informāciju par uzņēmējdarbību domes
izdevumā un mājas lapā.

Pakalpojumi iedzīvotājiem

Sakārtosim daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, sasaistot ieguldījumu summas ēku uzturēšanai ar mājas iedzīvotāju maksājumiem par apsaimniekošanu.
Sekmēsim ēku renovāciju, izmantojot ES fondus.
Uzlabosim siltuma, ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru, piesaistot ES fondus vienlīdzīgi visos pagastos
un ciemos.

Apkoposim priekšlikumus sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošanai un tos aizstāvēsim Vidzemes plānošanas
reģionā.

Vides infrastruktūra

Sekmēsim gājēju un velo celiņa izveidi gar šoseju no
Kocēnu alejas līdz Valmierai.
Sakārtosim Vaidavas ezera krastmalu.
Vērsīsimies pret nesakopto privāto objektu īpašniekiem.
Pievērsīsim lielāku vērību vides labiekārtošanai novada
ciemos, kas nav pagastu centri.

Jauniešu motivācija palikt novadā

Organizēsim pasākumus, kas ģimenēs veido pozitīvu
attieksmi par novadu, no bērnības sākot patriotisma
ieaudzināšanu pret savu dzīvesvietu.
Dosim iespēju jauniešiem pierādīt savas profesionālās
zināšanas pašvaldības darbā savā novadā.
Organizēsim regulāras jauniešu tikšanās ar uzņēmējiem.
Iesaistīsim jauniešus pasākumos brīvprātīgo darba veikšanai.
Sekmēsim jauniešu vēlmi iziet praksi novada uzņēmumos.
Skolās organizēsim informatīvus pasākumus par novada
uzņēmumiem.

Kultūra un sports

Veidosim pasākumus, kuri veicina ģimenes vienotību,
raksturo iedzīvotāju sadarbību un hobijus, darbu un
personību.
Nodrošināsim iedzīvotājiem savlaicīgu un vispusīgu
informāciju par organizētajiem pasākumiem.
Nodrošināsim internetā pieejamu plašāku kultūrvēsturisko
informāciju par novadu.
Piesaistīsim līdzekļus kultūrvēsturisku būvju (Dikļu baznīca, Rubenes draudzes nams) remontam un finansiāli
atbalstīsim dievnamu uzturēšanu.
Atbalstīsim sporta klubu darbību, kuros notiek bērnu un
jauniešu mācību-treniņu darbs.

“Reformu partija”
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA:
Pārvaldība

• Uz demokrātijas, godīguma, tiesiskuma un atbildības
principiem balstīta novada pārvaldības politika, kurā:
o noteiktas ar sabiedrību saskaņotas attīstības prioritātes respektējot katra pagasta vēsturisko izcelsmi un raksturīgo kultūrvidi, lēmumus, kas saistīti ar šīs kultūrvides
izmantošanu vai pārmaiņām, tiek pieņemti uzklausot šo
pagastu deputātu, iestāžu vadītāju un sabiedrības viedokli;
o iedzīvotājiem pārskatāma un salīdzināma finanšu
plūsma;
o pilnveidota iekšējās komunikācijas sistēma ar iestādēm
un pagastu pārvaldēm.

• Iepirkumu komisijās iekļauti pagastu pārvalžu vadītāji,
kuriem saistoši konkrētie iepirkumi.

Izglītība

• Nodrošināta pirmsskolas izglītības iespēja katrā novada
pagastā.
• Vienots izglītības modelis: pirmsskola - skola –
sabiedrība.
• Izglītības iestāžu lielāka patstāvība lēmumu pieņemšanā,
finanšu administrēšanā un mācību satura dažādošanā.
• Kritēriji izlīdzinošu finanšu koeficientu piemērošanai
izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai.
• Atbalsts skolēniem, kuri papildus mācās profesionālās
ievirzes mācību iestādēs – mūzikas, mākslas, sporta skolās.

* Ar tumšāku iezīmēti esošie Kocēnu novada domes deputāti

Ekonomika

• Nodrošināta informācijas publiskā pieejamība par novadā esošām brīvajām industriālajām teritorijām, ēkām un
telpām uzņēmējdarbībai.
• Nodokļu atvieglojumi jaunajiem ražošanas uzņēmumiem.

KOCĒNU NOVADA VĒSTIS – speciālizdevums “Pašvaldību vēlēšanas 2013”
KANDIDĀTU SARAKSTS:
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Sociālā drošība, veselības aprūpe

• Nodrošinātas brīvpusdienas bērniem novada izglītības
iestādēs.
• Uzsākto programmu turpināšana pensionāru dzīves
kvalitātes uzlabošanai.
• Sadarbība ar iedzīvotājiem, NVO, jauniešiem sociālās
palīdzības sniegšanā.
• Veselīga dzīvesveida un drošības atbalsta pasākumi.
• Finansiāls nodrošinājums feldšeru punktu un ārstu
prakšu darbībai.
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Kultūra, sports

• Izstrādāta novada kultūrpolitikas stratēģija, akcentējot:
o kultūras norises pagastos vietējās kopienas saliedēšanai;
o amatieru un pašdarbības kolektīvu darbību;
o esošo un jaunu kultūras pasākumu tradīciju veidošanu;
o pašvaldības novadpētniecības ekspozīciju papildināšanu un popularizēšanu.
• Sporta aktivitāšu atbalsta punktu izveide pagastos, kuros
nav sporta būves.
• Novada sportistu, pašdarbības kolektīvu un individuālo
dalībnieku finansiāls atbalsts valsts un starptautiska mēroga sporta sacensībās, konkursos.

• Iesaistot Pašvaldību savienību, paātrināt lēmumu pieņemšanu valdībā par lauksaimniecības zemju neizpārdošanu ārvalstniekiem.
• Sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem un NVO, iesaistot
viņus pašvaldības funkciju realizēšanā (apmācības, semināri, pieredzes apmaiņa, ceļu uzturēšana un sakārtošana).
• Atbalsts jauniešiem mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai
novadā.
• Krājaizdevumu biedrības izveidošana novada saimnieciskajai attīstībai.

Infrastruktūra, komunālā saimniecība

• Sabiedriskā transporta kustības pārkārtošana, nodrošinot
novada administratīvā centra sasniedzamību no visiem
pagastu centriem.
• Novada transporta pieejamība attālāko lauku iedzīvotājiem, lai nokļūtu līdz tuvākajam apdzīvotajam ciemam.
• Novadam stratēģiski nozīmīgo pašvaldības ceļu un ielu
infrastruktūras sakārtošana.
• Programma pašvaldības nekustamo īpašumu tehniskā
stāvokļa sakārtošanai.
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• Komunālās saimniecības attīstības stratēģijas izstrāde.
• Novada dienesta transporta izmantošana tikai funkcionālo
pienākumu izpildei.

Vide

• Līdzšinējo domes deputātu apstiprinātie attīstības projekti
Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna pagastos
ir saistoši izpildei jaunajam deputātu sastāvam.
• Lauku un ciematu sētu sakoptības popularizēšana.
• Atbalsts brīvprātīgā darba aktivitātēm apkārtējās vides
sakārtošanā un uzlabošanā.
• Sadarbība ar dzīvnieku patversmēm klaiņojošo suņu un
kaķu izmitināšanai.

Drošība

• Municipālās policijas amata vietas izveide.
• Finansējums novada ugunsdzēsības automašīnu uzturēšanai.
• Ugunsdrošības inventāra atjaunošana, ūdens ņemšanas
vietu pieejamība.

Tūrisms – novada atpazīstamība

• Veiksmīga sadarbība ar sabiedriskā un privātā sektora
pārstāvjiem visos līmeņos atpazīstamu tūrisma galamērķu
veidošanā.
• Pašvaldības kultūrvēsturisko objektu uzturēšana un apsaimniekošana.
• Vietējo gidu piesaiste pagastu tūrisma objektiem.
• Tūrisma infrastruktūras un informācijas sistēmas attīstība
– audiogida ieviešana, norādes zīmju izvietošana, informatīvo stendu atjaunošana un izveidošana.
• Pārskatāmas un ērti lietojamas novada mājas lapas
izstrāde.

Zaļo un Zemnieku savienība
KANDIDĀTU SARAKSTS:
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PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA:
Kocēnu novada – Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas un
Zilākalna pagasta – tālāku attīstību un iedzīvotāju dzīves
apstākļu uzlabošanos noteiks saliedētība, atklātība, rīcības
saskaņotība un ilgtspēja.

Mūsu prioritātes:
1. Pārvalde

Uzturēsim un uzlabosim ekonomisku administratīvās
pārvaldības sistēmu, nodrošinot iedzīvotāju apkalpošanas
kvalitāti arī pagastos.
Nodrošināsim labākas iespējas tikties ar domes amatpersonām un administrācijas darbiniekiem, uzklausot un
rodot problēmu risinājumus, pamatojot tos.
Turpināsim organizēt regulāras sanāksmes un pārrunas ar
visu pagastu iedzīvotājiem.
Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas (NVO).

2. Lauksaimniecība un uzņēmējdarbība

Turpināsim nodrošināt kvalitatīvu informācijas un
konsultāciju sistēmu par finanšu instrumentu pieejamību
un citiem uzņēmējdarbības jautājumiem, nevērtējot pēc
uzņēmuma vai saimniecības lieluma.
Veiksim atbalsta pasākumus legālas produkcijas realizācijai (tirgus stends Rīgas Centrāltirgū, bezmaksas laukumi
pagastu centros u.c.).

Atbalstīsim savstarpējo sadarbību un kooperāciju.
Sniegsim atbalstu uzņēmējiem – iesācējiem. Veidosim
biznesa inkubatoru.
Palīdzēsim popularizēt uzņēmēju un zemnieku darbību.

3. Izglītība

Turpināsim esošo skolu attīstīšanu, paaugstināsim kvalitāti izglītības programmā pirmsskola – sākumskola –
pamatskola.
Atbalstīsim skolas un NVO mūžizglītības jautājumos.
Uzlabosim interešu izglītības iekļaušanos kultūras norisēs.
Nodrošināsim iespēju iegūt konkurētspējīgu izglītību arī
mazajās skolās.
Aktīvāk plānosim skolēnu nodarbinātību vasarā.
Rūpēsimies par audzēkņu nokļūšanu skolās, uzturot un
uzlabojot transporta sistēmu.
Atbalstīsim interešu izglītības iespējas bērnudārzos.
Veiksim jauno speciālistu piesaisti ar atbilstošiem līguma
nosacījumiem pašvaldības iestādēs.
Nodrošināsim reālu jauniešu domes un centra darbību.

4. Sociālā palīdzība un veselības aprūpe

Atbalstīsim ģimenes ar bērniem.
Nodrošināsim sociālā dienesta regulāru saiknes uzturēšanu ar vientuļiem veciem cilvēkiem un invalīdiem tieša
kontakta vai telefonsakaru veidā.
Nodrošināsim medicīnisko pakalpojumu stabilitāti novadā.
Atbalstīsim novada pensionāru biedrības izveidi un
darbību.
Rūpēsimies par Senioru mājas izveidi.
Organizēsim un veicināsim paaudžu sadarbību sociālajā
jomā.
Nodrošināsim ceļu tīrīšanu veciem cilvēkiem un invalīdiem. Rūpēsimies par transporta pakalpojumiem invalīdiem.
Veidosim sistēmu higiēnas iespēju sniegšanai veciem
cilvēkiem.

5. Kultūra un sports

Atbalstīsim un attīstīsim kultūras un sporta iestāžu darbību, veicot arī nepieciešamo renovāciju un izbūvi.
Aktivizēsim kristīgo un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.
Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību.
Uzlabosim sadarbību kultūras jomā starp institūcijām.
Nodrošināsim iespēju ikvienam iesaistīties sportiskajās
aktivitātēs esošajās bāzēs.
Veidosim gājēju takas, veloceliņus, distanču slēpošanas
trases aktīvai atpūtai.
Sniegsim materiālu un finansiālu atbalstu komandām un
sportistiem, par prioritāti izvirzot arī augstus sasniegumus
sportā.

* Ar tumšāku iezīmēti esošie Kocēnu novada domes deputāti

6. Infrastruktūra

Uzlabosim uzraudzību ūdenssaimniecības un notekūdeņu
sistēmas sakārtošanai.
Ekonomiski sakārtosim komunālo dienestu.
Nodrošināsim bezmaksas telefona sakarus ar domi.
Nodrošināsim, ka pagasta pārvalžu vadītāji regulāri veic
ceļu apsekošanu, vienlaicīgi tiekoties ar iedzīvotājiem.
Rūpēsimies par finanšu piesaisti un ceļu sakārtošanu, pastiprinātu uzmanību pievēršot kustības drošībai.
Atbalstīsim jumtu nomaiņu daudzdzīvokļu ēkām.

7. Vide

Saglabāsim vides kvalitāti, racionāli apsaimniekojot dabas
un kultūrainavu kompleksus, mežu un ūdeņu platības.
Nodrošināsim nesakopto ēku un teritoriju sakārtošanu.
Veiksim sabiedrisko vietu infrastruktūras uzlabošanu un
sakārtošanu.

8. Drošība

Uzlabosim ugunsdzēsības tīklu sistēmu, atbalstot Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrību komandas un sadarbojoties ar vācu
brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem.
Nodibināsim pašvaldības policiju.
Sadarbosimies ar Valsts policiju un Zemessardzi, panākot
aktīvu rīcību iedzīvotāju drošības labā.

9. Novada atpazīstamība

Veicināsim atpazīstamību, uzlabojot pievilcīgu novada
tēlu Latvijā un ārzemēs.
Veidosim sadraudzību ar atsevišķu pagastu Giterslo apriņķī Vācijā.
Aktivizēsim papildus iespējas pašvaldības interneta mājaslapā.
Turpināsim uzlabot informācijas pieejamību katrā novada
mājā un ģimenē.
Arvien esam gatavi darbam un mērķtiecīgai rīcībai,
uzņemoties rūpes un atbildību par novada attīstību!

