
Vēlēšanu apgabals: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Nr.
p.k. Vārds, uzvārds

1. Tālis Salenieks
2. Juris Mitjakovs
3. Rudīte Kolāte
4. Laila Ozoliņa
5. Guntis Klikučs
6. Iveta Peilāne
7. Sandra Valaine
8. Līga Špune
9. Lana Kunce
10. Ilgonis Losāns
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Vēlēšanu apgabals: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Priekšvēlēšanu programma:
Lubānas novada iedzīvotāji!
 
Vēlētāju apvienība „Mūsu mājas rītdienai” par svarīgāko uzskata mūsu novada cilvēkus - viņu vajadzības un
intereses, ģimeni, darbu un atpūtu.
Jums ir dota iespēja noteikt, kas veidos mūsu novada nākotni, kāda būs dzīves kvalitāte mūsu novadā.
Mūsu mērķis ir saglabāt un pilnveidot visu Lubānas novadā radīto. Jūs mūs pazīstat, mēs droši atskatāmies uz
paveikto, jo solījumi ir jāpilda.
Mēs vēlamies saglabāt tradīcijas un pēctecību, turpināt iepriekšējā domes sasaukuma labās iestrādes,
vienlaikus mācoties no kļūdām.
 
Mūsu galvenie uzdevumi ir:
- Izstrādāt jaunu, vienotu novada attīstības programmu, virzītu uz līdzvērtīgu teritorijas attīstību un pašvaldības
pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem;
- Atbalstīt izglītību kā vienu no galvenajām prioritātēm, nodrošinot izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk
dzīvesvietai;
- Sniegt atbalstu grūtībās nonākušajiem un sociāli neaizsargātajiem iedzīvotājiem;
- Veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi;
- Turpināt uzsākto darbu novada infrastruktūras sakārtošanā.
 
Pašvaldībā
Turpināsim mērķtiecīgi strādāt, lai novadam piesaistītu papildus finanšu līdzekļus.
Pilnveidosim sadarbību ar kaimiņu un citiem novadiem un sadarbības partneriem ārzemēs.
Strādāsim pie e-pakalpojumu ieviešanas un regulāras informācijas apmaiņas starp pašvaldību un iedzīvotājiem.
Veicot pašvaldībai deleģēto funkciju izpildi, nodrošināsim racionālu un sabalansētu budžeta līdzekļu izlietošanu.
 
Pilnveidosim iekšējās kontroles sistēmu pašvaldības institūcijās un kapitālsabiedrībā.
 
Izglītība, kultūra, sports, reliģija
Izstrādāsim kopēju novada izglītības iestāžu stratēģiju.
Nodrošināsim bērniem iespēju izkopt savus talantus un saturīgi pavadīt brīvo laiku, izvēloties profesionālās
ievirzes un interešu izglītības programmas novada skolās.
Turpināsim sniegt finansiālu atbalstu mācību olimpiāžu uzvarētājiem, sporta sasniegumu ieguvējiem, mākslas
un mūzikas laureātiem un to skolotājiem visās mācību iestādēs.
Pilnveidosim un modernizēsim skolu mācību tehnisko bāzi.
Turpināsim saglabāt brīvpusdienas un bezmaksas transportu uz skolu visiem skolēniem.
Atbalstīsim novada izglītības iestāžu iesaistīšanos starptautiskajos projektos.
Radīsim iespēju sociālā pedagoga piesaistei novada izglītības iestādēm.
Saglabāsim un attīstīsim novadā esošās kultūras tradīcijas un novada kultūrvēsturisko mantojumu.
Finansēsim pilsētas kluba piebūves celtniecību.
Nodrošināsim publiskā peldbaseina izveidi un darbību PII “Rūķīši” telpās.
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Turpināsim atbalstīt tautas sportu un sporta dzīvi novadā.
Izdosim grāmatu par mūsu novadu, veltītu Latvijas simtgadei.
Atbalstīsim pensionāru apvienības, nevalstisko, sabiedrisko un reliģisko organizāciju darbību.
 
Infrastruktūra
Turpināsim zaļo teritoriju labiekārtošanu un uzturēšanu, parka, atpūtas un rotaļu laukumu pilnveidošanu.
Finansēsim jaunas kapličas būvniecību Lubānas Jaunajos kapos.
Veiksim ceļa pārbūvi (Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši), tajā skaitā tilta pār Liedi atjaunošanu. Turpināsim ceļu
un ielu segumu atjaunošanas darbus gan pilsētā, gan lauku teritorijā.
Renovēsim siltumtrasi no katlumājas Ozolu ielā uz daudzdzīvokļu māju Ozolu ielā 14.
Sakārtosim novadgrāvjus un caurtekas pilsētas teritorijā un atjaunosim meliorācijas sistēmas lauku teritorijās.
Turpināsim graustu nojaukšanu novada teritorijā.
Labiekārtosim estrādi un tās teritoriju.

Uzņēmējdarbība
Atbalstīsim uzņēmējus pašvaldības kompetences un finanšu iespēju robežās.
Turpināsim projektu ideju konkursu “Sāc Lubānā”.
Izveidosim kopīgu informāciju par aktīvās atpūtas un lauku tūrisma iespējām Lubānas novadā.
 
Sociālā drošība un palīdzība 
Turpināsim nodrošināt sociālo jautājumu risināšanu novadā, sniedzot materiālo palīdzību trūcīgiem un
maznodrošinātiem iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem, invalīdiem, politiski represētajiem, pensionāriem.
Nodrošināsim pilnvērtīgu sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu (sociālais dienests, mājas aprūpe,
aprūpes centrs).
Pilnveidosim sociālā atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem.
 
Ar Jūsu atbalstu un mūsu vēlmi strādāt - veidosim Lubānas novadu tādu, lai mēs visi šeit justos kā mājās.
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Vēlēšanu apgabals: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Vārds, uzvārds: Tālis Salenieks
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 15.09.1962.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Lubānas novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā

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

1. Latvijas Valsts Fiziskās Kultūras institūts 1985 sporta skolotājs

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Lubānas novada pašvaldība domes priekšsēdētājs

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 [9f 35 28 9e 2e df 54 7f]4 / 13



Vēlēšanu apgabals: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Vārds, uzvārds: Juris Mitjakovs
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 28.12.1963.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Lubānas novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

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

1. Rēzeknes Augstskola 2006 sociālo zinātņu maģistra akadēmiskais
grāds vadības zinātnē

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. SIA Holzwerke Lubāna forvardera opetrators

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 [9f 35 28 9e 2e df 54 7f]5 / 13



Vēlēšanu apgabals: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Vārds, uzvārds: Rudīte Kolāte
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 14.02.1964.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Lubānas novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

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

1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1987 mežsaimniecības inženieris
2. Latvijas Universitāte 2009 kultūras vēstures skolotājs

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Lubānas Mākslas skola direktore

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: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Vārds, uzvārds: Laila Ozoliņa
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 21.04.1969.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Lubānas novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

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

1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2005 sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. LOG Birojs valdes locekle
2. Eiropas Lūši grāmatvede
3. Lettes grāmatvede
4. Lubānas vidusskola skolotāja
5. Lubānas kultūras nams deju kolektīvu vadītāja

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: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Vārds, uzvārds: Guntis Klikučs
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 03.06.1974.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Lubānas novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

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

1. Lubānas vidusskola 1990 vidējā izglītība

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. z/s "VILCES" 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: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Vārds, uzvārds: Iveta Peilāne
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 12.08.1964.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Lubānas novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

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

1. Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts 1989 sākumskolas skolotāja

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Lubānas vidusskola direktore

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: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Vārds, uzvārds: Sandra Valaine
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 22.09.1977.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Lubānas novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

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

1. Latvijas Universitāte 1999 vizuālās mākslas un mākslas vēstures
skolotāja

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Lubānas Mākslas skola skolotāja
2. Meirānu Kalpaka pamatskola 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: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Vārds, uzvārds: Līga Špune
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 07.10.1959.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Lubānas novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

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

1. Latvijas Valsts universitāte 1983 inženieris-ekonomists

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Lubānas novada pašvaldība grāmatvede

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: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Vārds, uzvārds: Lana Kunce
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 27.11.1972.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Lubānas novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

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

1. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 1995 fiziskās audzināšanas skolotāja

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Meirānu Kalpaka pamatskola direktore

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: Lubānas novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Mūsu mājas rītdienai"

 
Vārds, uzvārds: Ilgonis Losāns
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 29.02.1960.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Lubānas novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

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

1. Latvijas Valsts universitāte 1983 ģeogrāfs, pasniedzējs

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Lauku atbalsta dienests lauku reģistra daļas vadītājs

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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