
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
 
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 
Priekšvēlēšanu programma:
 
Valmieras novadā mēs esam drosmīgi un tālredzīgi, lai dzīvotu vēl labāk
 
Mēs, Kustības “Par!” komanda, sākam savā #dzīvesvietā – pagalmā, apkaimē, kopienā, pilsētā un novadā, lai
katrs varētu īstenot savas idejas un potenciālu.
 
1. Par! mājokļu pieejamību un kvalitatīvu dzīvesvietu ikvienam novada iedzīvotājam
• Jaunu dzīvojamo ēku būvniecība, esošās infrastruktūras atjaunošana 15 minūšu braucienā no novada
pilsētām, piesaistot privātos investorus, valsts un ES atbalstu.
• Stiprināta Valmieras novada būvvalde, izveidots “zaļais koridors” paātrinātai būvprojektu izskatīšanai.
• Pilsētās un lielajos ciemos ierīkota centralizētā ūdensapgādes sistēma un kanalizācija.
• Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi, ierīkojot bērnu laukumus, soliņus, ērtas autostāvvietas un
mājdzīvnieku atkritumu urnas.
• Lauku teritorijās – sakārtota ceļu infrastruktūra, pieejami pirmās nepieciešamības pakalpojumi.
 
2. Par! kvalitatīvu izglītību katram novada bērnam un pieaugušajam
• Spēcīga izglītības pārvalde, kas vērsta uz kvalitatīvām un uz cilvēkiem orientētām mācībām visā novadā.
• Bērnudārzu būvniecība, jauni speciālisti, uzlabota visu novada pedagogu darba kvalitāte un atalgojums,
samazināts bērnu skaits grupās.
• Kvalitatīva un darba tirgum aktuāla mūžizglītība, daudzveidīga interešu un neformālā izglītība visiem novada
iedzīvotājiem.
• Jaunas, inovatīvas STEM un iekļaujošās izglītības programmas.
• Vidzemes izglītības izcilības centrs ar Vidzemes Augstskolas, Valmieras tehnikuma, Valmieras Dizaina un
mākslas vidusskolas un vispārizglītojošo mācību iestāžu spēcīgu sadarbību.
 
3. Par! uzņēmējdarbības vidi, kas veicina visu veidu esošo un jauno uzņēmumu attīstību
• Viedā industrija sekmē uzņēmumu sadarbību, nodrošina pasaules līmeņa preču un pakalpojumu eksportu.
• Pieejamas īres telpas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem visā novadā.
• Izveidotas koprades telpas jaunuzņēmumiem, attālinātajam darbam un jaunu produktu prototipēšanai.
• Piesaistītas privātās investīcijas jaunu darbavietu nodrošināšanai.
• Bioekonomikas uzņēmējdarbība nodrošina ilgtspējīgu attīstību novadā.
 
4. Par! transportu un infrastruktūru, kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām
• Sakārtoti ceļi un ietves, kas tiek uzturētas labā kārtībā.
• Pieejams un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošs sabiedriskā transporta tīkls.
• Loģisks veloceliņu tīkls, kas savieno pilsētas ar novada lauku teritorijām.
• Ātrgaitas internets arī ārpus Valmieras.
• Apgaismojums visās novada pilsētās un lielajos ciemos.
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5. Par! veselīgiem un aktīviem iedzīvotājiem
• Atbalsts jaunu ģimenes ārsta prakšu izveidei un esošo pilnveidei.
• Jaunas pastaigu un pārgājienu takas visā novada teritorijā.
• Iedzīvotājiem pieejami esošie stadioni un sporta zāles, jauna brīvā laika un sporta aktivitāšu infrastruktūra.
 
6. Par! iekļaujošu sabiedrību un uz cilvēkiem orientētu pieeju
• Pieejami mūsdienīgi un sociāli iekļaujoši pakalpojumi ikvienam novada iedzīvotājam.
• Nozīmīga sociālā uzņēmējdarbība, kas rada jaunas darbavietas.
• Atbalsta programma ģimenēm ar bērniem.
• Grupu mājas un pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti.
 
7. Par! atvērtu pārvaldi un decentralizēti līdzsvarotu visu apdzīvoto vietu attīstību
• Iedzīvotāju kopienas un NVO ir pašvaldības partneri, līdzdalības budžetā tiek  atbalstītas vietējās iniciatīvas.
• Vienas pieturas aģentūras nodrošina ērtu un saprotamu iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību.
• Iepirkumi tiek realizēti atbilstoši bioekonomikas, universālā dizaina un zaļā iepirkuma standartiem.
 
8. Par! radošu vidi, kas veicina novada attīstību
• Novada apdzīvoto vietu tradīciju, svētku un identitātes saglabāšana.
• Aktīva iedzīvotāju līdzdalība amatiermākslas un pašdarbības kolektīvos.
• Teātris, izstāžu zāles, kinoteātris, laikmetīgs muzejs un kultūras festivāli, kas  pieejami visiem novada
iedzīvotājiem.
• Profesionālās mākslas arhivēšana un saglabāšana.
 
9. Par! zaļu vidi un ilgtspējīgu attīstību
• Atbalsts atjaunojamo energoresursu ieviešanā un izmantošanā.
• Novada dabas vērtības tiek ilgtspējīgi apsaimniekotas, ezeros atjaunoti zivju resursi, pārtraukta rūpnieciskā
zveja.
• Vides izglītības programmas bērniem un pieaugušajiem.
• Bioloģisko atkritumu savākšana, atkritumu šķirošana katram iedzīvotājam.
• Ierīkoti dzeramā ūdens uzpildes punkti, atbalstītas zaļās iniciatīvas – biškopība, pilsētas dārzkopība u. c.
 
10. Par! Valmieru kā modernu novada centru
• Valmiera ir viedā pilsēta – tehnoloģijas padara iedzīvotāju dzīvi ērtāku un drošāku.
• Gaujas promenāde no Dzelzīša līdz centra tiltam.
• Radošo industriju un tehnoloģiju kvartāls.
• Valmieras tirgus katru dienu strādā ar jaunu elpu.
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KANDIDĀTU SARAKSTS
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
1. Normunds Mihailovs
2. Aija Freimane
3. Kārlis Zemītis
4. Elīna Sokolova-Luca
5. Mārtiņš Janševskis
6. Ieva Freimane-Mihailova
7. Indulis Sloka
8. Sanita Tarakānova
9. Kristīne Legzdiņa
10. Jolanta Kalniņa
11. Klāvs Vasiļevskis
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ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 

Vārds, uzvārds: Normunds Mihailovs
Dzimšanas datums: 28.10.1988.
Dzimums: Vīrietis 
Tautība: Latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Valmieras novads
 
Darbavietas un ieņemamie amati vai nodarbošanās, statuss 

 
Izglītība 

Neesmu Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors,
tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, karavīrs vai
Eiropas Parlamenta deputāts.
 
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.

Nr.p.k. Darbavieta Amats
1. SIA "Polymath" Valdes loceklis
2. Kustība "Par!" Valdes loceklis

3. Studentu korporācijas Gersicania Valmieras
kopa Valdes loceklis

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

1. Vidzemes Augstskola 2014 Maģistra grāds, Sociotehnisku
sistēmu modelēšana

2. Vidzemes Augstskola 2012 Bakalaura grāds, Komunikācija un
sabiedriskās attiecības
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ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 

Vārds, uzvārds: Aija Freimane
Dzimšanas datums: 05.04.1971.
Dzimums: Sieviete 
Tautība: Latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Valmieras novads
 
Darbavietas un ieņemamie amati vai nodarbošanās, statuss 

 
Izglītība 

Neesmu Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors,
tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, karavīrs vai
Eiropas Parlamenta deputāts.
 
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.

Nr.p.k. Darbavieta Amats

1. Latvijas Mākslas akadēmija Asociētā profesore, vadošā
pēcdoktorantūras pētniece dizainā

2. Biedrība “Radošā partnerība” Valdes priekšsēdētāja

3. Biedrība “Kauguru labklājības un uzplaukuma
biedrība" Valdes locekle

Nr.p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma
1. Latvijas Mākslas akadēmija 2015 Doktorantūra, PhD/Dr.Art

2. Sitijas universitāte Londonā 2005
Radošās indistrijas, mākslas
politika un kultūras vadība,
maģistrs

3. Latvijas Mākslas akadēmija 2003 Vizuāli plastiskā māksla, maģistrs

4. Latvijas Universitāte 2002 Profesionālais grāds starptautiskās
attiecībās

5. Latvijas Mākslas akadēmija 1997 Vizuāli plastiskā māksla,
profesionālais mākslinieka grāds

6. Latvijas Mākslas akadēmija 1995 Vizuāli plastiskā māksla, bakalaurs
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ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 

Vārds, uzvārds: Kārlis Zemītis
Dzimšanas datums: 28.09.1965.
Dzimums: Vīrietis 
Tautība: Latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Valmieras novads
 
Darbavietas un ieņemamie amati vai nodarbošanās, statuss 

 
Izglītība 

Neesmu Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors,
tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, karavīrs vai
Eiropas Parlamenta deputāts.
 
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.

Nr.p.k. Darbavieta Amats
1. SIA “Zaļās pēdas” Valdes priekšsēdētājs
2. Z/S “Mežuļi” Īpašnieks
3. Camphill Nodibinājums “Rožkalni” Valdes loceklis
4. Biedrība “Oleru muiža” Valdes loceklis

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

1. Latvijas Mākslas akadēmija 1992 Interjera un iekārtu nodaļa, mākslas
maģistrs

2. Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola 1984 Koktēlniecības nodaļa, mākslinieks-
meistars
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ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 

Vārds, uzvārds: Elīna Sokolova-Luca
Dzimšanas datums: 18.03.1983.
Dzimums: Sieviete 
Tautība: Latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Valmieras novads
 
Darbavietas un ieņemamie amati vai nodarbošanās, statuss 

 
Izglītība 

Neesmu Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors,
tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, karavīrs vai
Eiropas Parlamenta deputāts.
 
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.

Nr.p.k. Darbavieta Amats

1. Vidzemes Augstskola Pasākumu organizatore, projektu
vadītāja

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

1. Vidzemes Augstskola 2019
Starptautisko tūrisma pasākumu
organizēšana, profesionālais
maģistra grāds

2. Vidzemes Augstskola 2010 Tūrisma organizācija un vadība,
profesionāls bakalaura grāds

3. Valmieras valsts ģimnāzija 2001 Vidējā izglītība
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ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 

Vārds, uzvārds: Mārtiņš Janševskis
Dzimšanas datums: 27.02.1988.
Dzimums: Vīrietis 
Tautība: Latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Valmieras novads
 
Darbavietas un ieņemamie amati vai nodarbošanās, statuss 

 
Izglītība 

Neesmu Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors,
tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, karavīrs vai
Eiropas Parlamenta deputāts.
 
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.

Nr.p.k. Darbavieta Amats
1. Vidzemes Augstskola Vieslektors
2. SIA "Monetization Solutions" Tehnoloģiju projektu vadītājs
3. SIA "Tehniskās Zvaigznes" Tehnoloģiju projektu vadītājs

4. Pašnodarbinātais Tehnoloģiju pakalpojumu
sniegšana

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

1. Vidzemes Augstskola 2018 Sociotehnisku sistēmu
modelēšana, maģistrantūra

2. Vidzemes Augstskola 2013 Informāciijas tehnoloģijas,
Programmēšanas inženieris

3. Rīgas Tehniskā universitāte 2009 Uzņēmējdarbība un vadīšana,
kvalifikācija Grāmatvedis
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ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 

Vārds, uzvārds: Ieva Freimane-Mihailova
Dzimšanas datums: 10.08.1988.
Dzimums: Sieviete 
Tautība: Latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Valmieras novads
 
Darbavietas un ieņemamie amati vai nodarbošanās, statuss 

 
Izglītība 

Neesmu Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors,
tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, karavīrs vai
Eiropas Parlamenta deputāts.
 
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.

Nr.p.k. Darbavieta Amats
1. SIA “ZAAO” Vides izglītības projektu vadītāja
2. Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” Valdes locekle

Nr.p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma
1. Valmieras Mākslas vidusskola 2017 Apģērbu dizains

2. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības
Vadības akadēmija 2013 Sākumskolas skolotājs,

profesionālais bakalura grāds
3. Valmieras 36.arodvidusskola 2008 Grāmatvedība
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ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 

Vārds, uzvārds: Indulis Sloka
Dzimšanas datums: 23.04.1988.
Dzimums: Vīrietis 
Tautība: Latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Madonas novads
 
Darbavietas un ieņemamie amati vai nodarbošanās, statuss 

 
Izglītība 

Neesmu Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors,
tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, karavīrs vai
Eiropas Parlamenta deputāts.
 
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.

Nr.p.k. Darbavieta Amats
1. SIA "Zemvalde Forest" Mežkopis
2. "Kauguru labklājības un uzplaukuma biedrība" Valdes loceklis

Nr.p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma
1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2016 Mežzinātņu maģistrs

2. Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu
universitāte 2012 Starptautiska maģistra zinātņu

programma, kursu sertifikāts
3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2011 Mežzinātņu bakalaurs
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ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 

Vārds, uzvārds: Sanita Tarakānova
Dzimšanas datums: 27.03.1981.
Dzimums: Sieviete 
Tautība: Latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Valmieras novads
 
Darbavietas un ieņemamie amati vai nodarbošanās, statuss 

 
Izglītība 

Neesmu Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors,
tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, karavīrs vai
Eiropas Parlamenta deputāts.
 
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.

Nr.p.k. Darbavieta Amats

1. Vidzemes slimnīca
Ambulatorā daļa, virsmāsa;
Kvalitātes un kontroles daļa,
infekciju kontroles māsa

2. SIA RAKUS klīnika Gaiļezers Asinsvadu ķirurģijas nodaļa,
medicīnas māsa

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

1. Latvijas Universitāte 2007 Veselības zinātņu bakalaura
programma māszinībās

2. Rīgas 5. medicīnas koledža 2002 Māszinības
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ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 

Vārds, uzvārds: Kristīne Legzdiņa
Dzimšanas datums: 17.07.1988.
Dzimums: Sieviete 
Tautība: Latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Valmieras novads
 
Darbavietas un ieņemamie amati vai nodarbošanās, statuss 

 
Izglītība 

Neesmu Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors,
tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, karavīrs vai
Eiropas Parlamenta deputāts.
 
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.

Nr.p.k. Darbavieta Amats

1. SIA "TestDevLab" Informācijas tehnoloģiju kvalitātes
nodrošināšanas inženiere

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

1. Vidzemes Augstskola 2021 Informācijas tehnoloģijas,
bakalaurs

2. Vidzemes Augstskola 2016 Sociotehnisku sistēmu
modelēšana, maģistrs

3. Vidzemes Augstskola 2014 Politoloģija, bakalaurs

2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas KS 2021 KS-201i

© 2021 [e5 b8 fc c5 d9 f6 66 18]12 / 14



ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 

Vārds, uzvārds: Jolanta Kalniņa
Dzimšanas datums: 25.02.1970.
Dzimums: Sieviete 
Tautība: Latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Valmieras novads
 
Darbavietas un ieņemamie amati vai nodarbošanās, statuss 

 
Izglītība 

Neesmu Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors,
tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, karavīrs vai
Eiropas Parlamenta deputāts.
 
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.

Nr.p.k. Darbavieta Amats

1. SIA "Dentalfix" Valdes priekšsēdētāja, zobu
higiēniste

Nr.p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma
1. Latvijas Universitāte 2005 Veselības zinātnes maģistrs
2. Medicīnas akadēmija 1998 Zobu higiēnists
3. Rīgas 1.Medicīnas skola 1992 Vecmāte
4. Valmieras Viestura vidusskola 1988 Vidējā izglītība
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ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU
 
Vēlēšanu apgabals: Valmieras novads
Kandidātu saraksta nosaukums: "Kustība "Par!""

 

Vārds, uzvārds: Klāvs Vasiļevskis
Dzimšanas datums: 17.08.1989.
Dzimums: Vīrietis 
Tautība: Latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Valmieras novads
 
Darbavietas un ieņemamie amati vai nodarbošanās, statuss 

 
Izglītība 

Neesmu Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors,
tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, karavīrs vai
Eiropas Parlamenta deputāts.
 
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.

Nr.p.k. Nodarbošanās vai statuss
1. Fotogrāfs, pašnodarbinātais

Nr.p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma
1. Brocēnu vidusskola 2008 Vidējā izglītība
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