
Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Nr.
p.k. Vārds, uzvārds

1. Jānis Krūmiņš
2. Maija Ancāne
3. Aigars Zelčs
4. Jolanta Nīcgale
5. Lauris Miķelsons
6. Agita Eglīte
7. Ainārs Vērdiņš
8. Gita Kosmačevska
9. Gints Freibergs
10. Ilgonis Grunšteins
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Priekšvēlēšanu programma:
Latvijas valsts uzplaukuma pamats ir patriotiski, izglītoti un sakārtoti novadi. Mūsu mērķis ir skaidrs – rūpes par
sava novada iedzīvotājiem, izveidojot Kokneses novadu par vienu no skaistākajām Latvijas vietām.
 
 
Pašvaldības pārvalde un budžets
Nodrošināsim sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, organizējot iedzīvotāju aptaujas un publiskās
apspriešanas, deputātu un atbildīgo darbinieku tikšanos ar iedzīvotājiem.
- aktīvi aizstāvēsim novada intereses ministrijās un Saeimā;
- veidosim līdzsvarotu finanšu resursu sadali katram pagastam;
- organizēsim pašvaldības iestāžu un struktūrvienību auditu;
- veiksim efektīvu izdevumu kontroli un atskaitīsimies par tās rezultātiem iedzīvotājiem;
- noteiksim skaidras prioritātes naudas līdzekļu izmantošanai – attīstībai, sociālajai nodrošinātībai un izglītībai;
- ieviesīsim „Vienas pieturas aģentūras” iedzīvotāju apkalpošanas principu
- Samazināsim novada pārvaldes izdevumus, uzstādīsim GPS iekārtas pašvaldības autoparkam, padarot tā
izmantošanu efektīvu un pārskatāmu.
 
Uzņēmējdarbība un nodarbinātība
 
-Turpināsim attīstīt industriālo zonu Novada centrā - ražotņu un rūpniecības
objektu veidošana;
-stiprināsim sadarbību ar kaimiņu novadiem uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai;
-izveidosim Novada uzņēmējdarbības atbalsta centru;
Izveidosim Novada uzņēmēju konsultatīvo padomi;
- veicināsim mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu radīšanu, atbalstīsim Novada zemnieku
saimniecības;
Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ja viņu darbības rezultātā tiks radītas
jaunas darba vietas novada iedzīvotajiem, labiekārtota sabiedriski izmantojamā teritorija, attīstīts nekustamais
īpašums.
Izmantosim pašvaldības īpašumā esošos īpašumus jaunu uzņēmumu piesaistei;
-Rīkosim konkursus "Sakoptākā sēta/māja/iestāde" un „Gada uzņēmējs”
-veicināsim tūrisma attīstību un popularizēsim Kokneses Novadu, atbalstīsim tūrisma objektu un maršrutu
izveidi novada teritorijā;
-sniegsim atbalstu novada uzņēmējiem projektu sagatavošanā;
-iesaistīsim Kokneses Novadu tādās nevalstiskajās sabiedriskajās organizācijās, kas palīdzēs Novada attīstībai
un līdzekļu piesaistei
 
Infrastruktūra, transports un vide
Sadarbībā ar kaimiņu novadiem un VARAM veidosim  sadarbības teritorijas  infrastruktūras uzlabošanas
projektu efektīvai realizācijai.
-aktīvi atbalstīsim līdzekļu ieguldīšanu daudzdzīvokļu māju siltināšanu , ap tām esošo pagalmu labiekārtošanu;

KS 2017 KS-202
2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanas

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

© 2017 SOAAR [f2 a5 dc 13 89 5f 73 15]2 / 13



-aktīvi organizēsim vides sakopšanas pasākumus, atjaunosim konkursu „Skaistākie īpašumi Novada centrā un
pagastos”;
-uzbūvēsim velosipēdistu celiņu uz Likteņdārzu.
 
Sociālā palīdzība un drošība
 
-Nodrošināsim dzīvokļu un ārstēšanās pabalstus, aprūpi mājās veciem, vientuļiem pensionāriem, atbalstu
audžuģimenēm, palīdzēsim pielāgot mājokļus personām ar īpašām vajadzībām un sadarbosimies ar
nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz sociālo palīdzību.
-Vismaz par 10% palielināsim atbalstu represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem;
-rūpēsimies par pensijas vecuma Novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē;
-nodrošināsim vasaras nometnes bērniem un jauniešiem;
 
 
Ģimene
 
-veicināsim patriotisku un atbildīgu audžuģimeņu veidošanos;
-Pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu, īpaši atbalstot ģimenes ar bērniem, audžuģimenes.
 
 
Izglītība , kultūra un sports
-    Sadarbībā ar Kultūras ministriju aktīvi realizēsim Latvijas 100 gades pasākuma programmas
-aktīvi atbalstīsim un veicināsim patriotisko audzināšanu Kokneses novada skolās;
-atbalstīt iedzīvotāju vēlmi organizēt sev interesējošus pasākumus un piedalīties organizatorisko jautājumu
risināšanā
-finansiāli atbalstīsim tautas deju kolektīvus, korus, novadpētniecības projektus un nacionālpatriotisko
organizāciju darbību Novadā;
-veicināsim apmaksātu darba vietu radīšanu jauniešiem vasarā;
-Turpināsim Likteņdārza projektu, piesaistīsim tam valsts un privāto ziedotāju finansējumu.
-atbalstīsim Novada sportistu un sporta veterānu piedalīšanos valsts un starptautiskā līmeņa sacensībās;
-aktīvi atbalstīsim Novada nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus Latvijas un starptautiskā mēroga sacensību
rīkošanā Kokneses novadā;
-organizēsim kultūras un izklaides pasākumus gan Koknesē gan Novada pagastu centros, piedāvājot
iedzīvotājiem kvalitatīvas atpūtas iespējas.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Vārds, uzvārds: Jānis Krūmiņš
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 12.04.1982.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

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

1. Valsts Vecbebru tehnikums 2001 Vidējā speciālā izglītība, uzņēmējdarbība un
lauksaimniecība

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Z/S "Lejasvēži" īpašnieks

2. Kokneses novada dome deputāts, finanšu, kultūras, sociālās
komisijas loceklis

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Vārds, uzvārds: Maija Ancāne
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 17.02.1973.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

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

1. Daugavpils pedagoģiskā universitāte 1996 Bioloģijas un ķīmijas skolotājs vidusskolai

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā
internātvidusskola ķīmijas skolotāja

2. Kokneses vidusskola ķīmijas skolotāja

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Vārds, uzvārds: Aigars Zelčs
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 10.05.1980.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

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

1. Tilžas vidusskola 1998 vidējā izglītība

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. SIA "AZ SYSTEM" valdes loceklis

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Vārds, uzvārds: Jolanta Nīcgale
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 19.12.1973.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

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

1. Daugavpils pedagoģiskā universitāte 1996 mājturības un bioloģijas skolotājs

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā
internātvidusskola direktora vietniece

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Vārds, uzvārds: Lauris Miķelsons
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 02.02.1977.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

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

1. Rīgas celtniecības koledža 1997 vidēja speciālā izglītība

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. SIA "LEMMINKAINEN LATVIJA" ceļu strādnieks

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Vārds, uzvārds: Agita Eglīte
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 26.01.1966.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

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

1. Rēzeknes augstskola 2000 Ekonomika

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Z/s "Krasti" Īpašniece

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Vārds, uzvārds: Ainārs Vērdiņš
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 07.04.1972.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

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

1. Valsts Ogres meža tehnikums 1995 mežssaimnieks

Nr.
p.k. Nodarbošanās vai statuss

1. Mājsaimnieks

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

KS 2017 KS-201
2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanas

ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU

© 2017 SOAAR [f2 a5 dc 13 89 5f 73 15]10 / 13



Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Vārds, uzvārds: Gita Kosmačevska
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 09.10.1980.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

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

1. Valsts Vecbebru tehnikums 2003 Vidējā profesionālā, uzņēmējdarbība un
lauksaimniecība

Nr.
p.k. Nodarbošanās vai statuss

1. Mājsaimniece

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Vārds, uzvārds: Gints Freibergs
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 02.04.1966.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

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

1. Rīgas 19. vidusskola 1984 vidējā izglītība

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Z/S "Zeltiņi" īpašnieks

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 
Vārds, uzvārds: Ilgonis Grunšteins
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 09.07.1959.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

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

1. Kokneses vidusskola 1977 vidējā izglītība

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Z/S "Cīruļi" īpašnieks

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