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I E D Z Ī V O TĀ J I !

Esmu pašvaldības deputāts jau divpadsmit gadus, ļoti labi saprotu, kā dar-
bojas novadu, pilsētu un Valsts pārvalde, bet, kas svarīgākais - ka iedzīvotāju 
vajadzības un problēmas visā Latvijā ir vienādas, un ir pilnīgi skaidrs, ka lab-
klājības pamats ir iedzīvotājam atvērta pašvaldība, vispusīgi informēts iedzī-
votājs un zinoša, kultūrvēsturiski unikāla kopiena. 

Mēs šobrīd varētu solīt salabot visus novada ceļus, attīstīt sabiedriskā 
transporta kustību gar katra iedzīvotāja mājām, uzcelt modernus bērnudār-
zus katrā ciemā un uzšūt tautas tērpus visiem pašdarbības kolektīviem, bet 
mēs to nedarīsim. Mēs negribam tukši solīt.  Mēs godprātīgi atzīstam, ka visu 
vienlaicīgi izdarīt nevar, ka mērķtiecīgs darbs var būt tikai tad, ja iedzīvotāji in-
formēs par savām vajadzībām, saskaņā ar tām tiks veidots īstermiņa un ilgter-
miņa novada attīstības plāns, kas tālāk, atkarībā no prioritātēm un iespējamā 
finansējuma, tiks realizēts. Tikpat svarīgi ir pašvaldībai informēt iedzīvotājus 
par stratēģiskiem plāniem, kas tieši vai netieši ietekmēs dzīves kvalitātes. Ir 
jāmaina situācija, ka iedzīvotājs savu patiku vai nepatiku pret pašvaldības 
ierēdņu darbu var izteikt tikai reizi četros gados pie vēlēšanu urnām un tad 
cerēt, ka nu jau beidzot viss mainīsies uz labu. Mums ir jārada iespēja ikdienu 
katram personīgi piedalīties pašvaldības darbā.

Pašvaldībai cauru gadu ir jāstrādā iedzīvotāju labā, nevis savtīgi un histē-
riski jāapgūst pieejamās projektu naudas un bezrūpīgi jātērē no iedzīvotā-
jiem iekasētie nodokļi.

Visa atslēga - pilnvērtīga un patiesa informācijas apmaiņa starp iedzīvotā-
ju, kopienu un pašvaldību. Ja tiek uzklausīti viedokļi, informācija netiek slēpta 

vai sagrozīta, var realizēt projektus, kuri respektē iedzīvotāju vajadzības un 
kopienas identitāti. Un tikai tad novada attīstības stratēģija un teritorijas plā-
nojums nebūs “tukša muca”, bet pamats, kurš balstīs mūsu labklājību.

Ja vēl pavisam nesen mēs ar viedokļiem varējām apmainīties baznīcā, 
krogā vai ģimenes un publiskā pasākumā, tad šobrīd pandēmijas dēļ mums 
jāmaina paradumi un domāšana, un saieti, diemžēl jāpārceļ digitālā vidē. 
Protams, ka vislabāk iepazīties, satiekoties aci pret aci, aprunājoties un dzī-
vē diskutējot, bet jāspēj mainīties līdzi laikam un arī ieilgušā izolētībā atrast 
kādu risinājumu, kas, iespējams, nākotnē izrādīsies ērts. 

Esam sākuši veidot platformu musubalss.lv.  Platformu, kurā mūsu un arī 
visu Latvijas novadu iedzīvotājiem un kopienām būs iespēja izteikt priekšli-
kumus un aicināt par to balsot kopienai, tādējādi izmantojot tā saukto tiešo 
demokrātiju, operatīvi parādot pašvaldībai iedzīvotāju vajadzības. Bet tas 
būs tikai viens no rīkiem. Ir jāizveido informācijas apmaiņas sistēma - iedzī-
votājs, kopiena, pašvaldība – jo katram no mums ir savi ieradumi, platformas 
un “burbuļi”. Tikai vispusīgā informācijas vidē mēs varam rūpēties par savu un 
līdzcilvēku labklājību, palīdzēt grūtībās nonākušajiem, nodrošināt izglītības 
pieejamību, sakārtot infrastruktūru un kopt kultūras mantojumu. 

Aicinu visus 5. jūnijā piedalīties Ogres novada domes vēlēšanās.

      Izturību un veselību vēlot –
Edgars Logins



EDGARS LOGINS 

APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI dibinā-
tājs un valdes priekšsēdētājs, Ogres 
novada iedzīvotājs, bērnības gadi 
pavadīti Madlienā, skolas laiks Ikšķi-
lē, pēc augstskolas beigšanas - darbs 
Ķeguma HESā.

Jau vairāk, kā 15 gadus vada savu 
Inženieru biroju PROFECTO, kurš 
nodarbojas ar hidrotehnisko būvju 
projektēšanu un to drošuma tehnis-
kā stāvokļa novērtēšanu.

KASPARS UPACIERS 

Dzimis, audzis un skolojies Rīgā. 
Jau ceturto gadu desmitu piedalās 
un organizē dažādus izklaides pasā-
kumus visā Latvijā, protams arī Ogres 
rajonā, rezultāts – jau trīsdesmit ga-
dus laimīgi ieprecējies Tīnūžos, dēls 
un meita jau pieauguši, bet mazmei-
tai tikai gads. Pēdējos gados darbs 
saistīts ne tikai ar radio un pasākumu 
vadīšanu un producēšanu, bet arī 
sabiedriskām attiecībām. Kaspars ir 

viens no APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀ-
JI dibinātājām un trīs Ikšķiles domes 
sasaukumu deputāts, kuram mīļākā 
brīvā laika pavadīšana esot – garāžas 
kārtošana.

Kādēļ Kaspars ir pašvaldības de-
putāts? Kaspars saka: “Man ir svarīgi, 
lai kādreiz, kad mazbērni jautās – kā-
dēļ ir tā, kā ir, es varu nemelojot teikt, 
ka centos darīt visu, lai pieņemtie lē-
mumi ir jēgpilni un nesabojā to, kas 
jau mums ir.”

Vairāki tehniskie projekti realizēti 
Latvijas hidroelektrostacijās, īpaši tuvs 
ir Ķeguma HES ūdens pārgāznes, divu 
lielāko, 80 metru plato vārstuļu aizvaru 
nomaiņas projekts. Šobrīd Edgara un 
kolēģu izstrādātais projekts tiek reali-
zēts Aiviekstes HES pārbūvē, brīvslū-
žās uzstādot divas jaunas turbīnas.

Tā ir sanācis, ka būtiska daļa Ed-
gara darba, ir arī viņa hobijs – saistīts 
ar ūdeni un dabu. Darbā, projektē-
jot hidrotehniskās būves, kuras tiek 
ekspluatētas Kazahstanā, Gruzijā, 
piedaloties dažādu starptautisko 

inženieru komandu sastāvos veicot 
hidrotehnisko būvju drošuma stā-
vokļa pārbaudes un novērtējumus, 
Igaunijā, Somijā, Vjetnamā, Nigērijā, 
Uzbekistānā, Kirgizstānā, man ir biju-
si iespēja izkāpelēt kalnus un izkuģot 
dažādas ūdenskrātuves un redzēt 
pasaules iedzīvotāju ikdienu.

“Politikā neesmu pārpratuma 
pēc, bet esmu apzināti iesaistījies, lai 
būtu iedzīvotāju kopienas “acis, ausis 
un sajūtas. Mans princips ir: nemāni 
sevi un citus, dzīvo saskaņā ar sevi, 
ģimeni un Dievu.”

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir nacionāli konservatīva partija. Mūsu vairāk kā 
divpadsmit gadu pieredze, pārstāvot iedzīvotājus dažādās Latvijas novadu 
pašvaldībās, norāda, ka iedzīvotāju labklājības pamats ir:

• vispusīgi informēts iedzīvotājs;
• zinoša, kultūrvēsturiski unikāla, ekonomiski pašpietiekama kopiena – pa-

gasts, ciems, pilsēta;
• iedzīvotājam draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību vērsta paš-

valdība.

B E T !
Šobrīd trūkst pilnvērtīgas un patiesas informācijas apmaiņas starp iedzī-

votāju, kopienu un pašvaldību. Tikai tad, ja tiks cieņpilni uzklausīti viedokļi, 
patiesā informācija netiks slēpta vai sagrozīta, var tikt sagatavoti dokumenti 
un realizēti projekti, respektējot iedzīvotāju vajadzības un kopienas identitāti. 

K O  D A R Ī T ? 
• Jāsāk ar pilnu novada auditu.
• Iesaistot iedzīvotājus un kopienas, izveidojot pagastu, ciematu un pilsē-

tu iedzīvotāju padomes vai darba grupas, jāizstrādā reāla jaunā novada attīs-
tības stratēģija, teritorijas plānojums un novada saistošie noteikumi. 

• Jāizveido informācijas apmaiņas sistēma - iedzīvotājs, kopiena, pašval-
dība - izmantojot pagastu un ciematu pārvaldes, interneta resursus un soci-
ālos tīklus. Tikai vispusīgā informācijas vidē mēs varam rūpēties par savu un 
līdzcilvēku labklājību, palīdzēt grūtībās nonākušajiem, nodrošināt izglītības 
pieejamību, sakārtot infrastruktūru un kopt kultūras mantojumu. 

• Viens no galvenajiem uzdevumiem ir saliedēt Lielvārdes, Ķeguma, Ogres 
un Ikšķiles novadu iedzīvotājus, vienlaicīgi respektējot katras iedzīvotāju ko-
pienas ekonomiku un kultūrvidi.  Jo tieši kultūra ir kopienas garīgo, materiālo, 
intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas pāriet no paaudzes paau-
dzē. Kultūra ir ne tikai māksla, dziesma, deja un literatūra, bet arī dzīves veids, 
kopā pastāvēšanas veids, vērtību sistēma, tradīcijas un uzskati. 

• Izmantojot jaunā novada priekšrocības – teritoriāli lielākais novads Lat-
vijā, tīra vide,  dzelzceļš, vairākas Valsts nozīmes automaģistrāles, Daugava, 

Rīgas tuvums, spēkstacija - jāturpina piesaistīt investīcijas un veicināt 
vietējo uzņēmējdarbību - izveidot uzņēmējdarbības zonas ar atbalsta 
infrastruktūru un mazā biznesa veicināšanas programmas. Tieši spējī-
gi uzņēmēji, kas seko savām interesēm un var reāli novērtēt iespējas, ir 
ekonomisko procesu galvenie virzītāji. Tāpēc jārada labvēlīga vide privātā 
kapitāla darbībai novada tautsaimniecības attīstības interesēs un jāsa-
šaurina darbības, ko pašvaldība veic kā komersants. Situācijā, kad neviens 
uzņēmējiem naudu vairs nedāvinās, būs jāveido attīstības projekti, kas 
varētu kvalificēties pozitīvai naudas plūsmai un  varētu atražot investēto 
naudu, respektīvi,  spēt šo naudu aizņemties un arī atdot. Iedzīvotājiem 
ir jāsāk domāt par to, kā saimniekot situācijā, kad būs nevis jāsaņem, bet 
jāsniedz palīdzība.

• Lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību un vienlaicīgi mazinātu adminis-
tratīvo aparātu un izdevumus, pašvaldībai, rūpīgi izvērtējot un kontrolējot, 
vairāku funkciju un pakalpojumu veikšanai vajadzētu ņemt ārpakalpojumu 
(komunālie pakalpojumi, privātie bērnudārzi un sākumskolas, sporta koman-
das un sporta infrastruktūras objekti).

• Naudai jāseko bērnam, lai vienlīdzīgi saņemtu bērnudārza vai auklītes 
pakalpojumu.

• Jāsaglabā mazās skolas tādā kvalitātē, lai to beidzēji bez problēmām va-
rētu turpināt mācības ikvienā Valsts vidējās izglītības iestādē, novada vidus-
skolu absolventi spētu turpināt studijas izvēlēto augstskolu programmās.

• Atbalstot tautas sporta aktivitātes un veselības veicināšanas pasākumus, 
plānveidīgi jāattīsta aktīvās atpūtas centri visā novadā.

• Jāturpina kopt un attīstīt iedzīvotāju un tūristu iecienītās apskates un at-
pūtas vietas - novada lepnumu - Daugavu, Meinarda salu Ikšķilē, Ogres Zilos 
kalnus, Ķeguma spēkstaciju,  Lielvārdes parkus, kā arī muzejus, ievērojamu 
cilvēku un notikumu piemiņas vietas.

• Loģiski jāsakārto sabiedriskā transporta maršruti starp pagastiem, cie-
matiem un pilsētām.

• Jāuzlabo novada publiskā infrastruktūra - ielas, pagalmi, ietves, nojumes 
autobusu pieturvietās, plaši stāvlaukumi pie dzelzceļa stacijām.

• Īpaša uzmanība jāpievērš rūpēm par senioriem, cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām un problēmās nonākušiem līdzcilvēkiem.

A P V I E N Ī B A  I E D Z Ī V O TĀ J I 
P R O G R A M M A

D E P U TĀT U  K A N D I D ĀT I



INGŪNA URTĀNE 

Ingūna Ikšķilē dzīvo kopš 2007.   
gada, lai gan dzimtā puse ir Ogre, bet 
uzauga Ingūna Jaunciemā pie Ķīš- 
ezera, kas bija īsta paradīze - apkārt 
meži, ūdeņi, vieta, kur cilvēki viens 
otru pazīst un arī pārgalvīgos bērnus 
palīdz pieskatīt. 

Ingūna mērķtiecīgi nonāca Ikšķilē, 
vietā ar skaistu dabu un plašu dzīves 
telpu, un to pašu viena ciema sajūtu. 
Studēja vides zinātni un pārvaldi, bet 

JURIJS LANAVOJS

Dzimis un bērnību pavadījis Kastrā-
nē, skolojies Vatrānē, Suntažos, Lau-
berē, Ķeipenē, Rīgā un Jūrmalā. Lab-
prātāk bērnībā skolas vietā izvēlējies 
laiku pavadīt mežā, tāpēc augstsko-
las, Latvijas kristīgās akadēmijas dip-
lomu ieguvu kā četrdesmitgadnieks.

Jurijs Ogrē dzīvo no 1987. gada. 
Ir strādājis par šoferi, kalandristu, 
santehniķi, bundzenieku, mācītāja 
palīgu, maizes mīcītāju, aprūpētāju, 

JURIS NERETNIEKS

Dzimis, audzis un pašlaik jau tri-
jās paaudzēs dzīvo Lielvārdē. Darba 
gaitas sācis kolhozā Lāčplēsis kā biš-
kopis, bet mīlestība uz mūziku, kuru 
apguva Ogres mūzikas skolā, tomēr 
ņēma virsroku. Juris nopietni pie-
vērsās muzicēšanai, izveidojot savu 
mūzikas grupu Kolibri. Mūziķa gaitas 
ļāvušas tikties un iepazīt daudz tau-
tiešus un to vēlmes, ne tikai Latvijā 
bet visā pasaulē.

MUNTIS AUNS

Ikšķilē no 1982. gada, bet dzimis 
un uzaudzis Rīgā. Bērnības vasaras 
mazais Muntis pavadīja laukos Viļā-
nu tuvumā, tādēļ, ja nepieciešams, 
Muntis var brīvi runāt latgaliski. Pēc 
Rīgas 50. vidusskolas un Pētera 
Stučkas Latvijas Valsts universitā-
tes Vēstures un filozofijas fakultā-
tes Vēstures nodaļas absolvēšanas 
Munta pirmā un vienīgā pamatdarba 
vieta līdz pat šim brīdim ir Latvijas 

visvairāk Ingūnu interesē plānošana, 
ko apguva gan praksē, gan stažējo-
ties dažādos kursos un programmās. 
Šajā jomā 6 gadi nostrādāti privātos 
uzņēmumos, pēc tam 12 gadi Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā. Ingūna lepojos ar savu un 
kolēģu veikumu - pirmo Latvijas ilg-
termiņa attīstības stratēģiju 2030, 
Piekrastes plānojumu, Ainavu politi-
ku, Jūras plānojumu, sabiedrībai pla-
ši pieejamo plānošanas dokumen-
tu krātuvi TAPIS un daudz ko citu. 

sociālo darbinieku, skolotāju un pa-
sniedzēju augstskolā.

No 2003. gada Jurijs strādā Ogres 
novada sociālā dienesta dienas cen-
trā “Saime”, bet vakaros pasniedz si-
taminstrumentu spēli Andžeja Grau-
da bungu skolā.

Jau 34 gadus precējies, tētis di-
vām meitām, Opis diviem mazdē-
liem. Arī trešais mazdēls arī drīz būs 
klāt.

Jurijam patīk dzīvot. Katru dienu 
pieņem kā dāvanu. Kas ir svarīgi? 

2004. gadā savas zināšanas pa-
pildinājis Liepājas Pedagoģijas aka-
dēmijā, iegūstot kultūras darba vadī-
tāja kvalifikāciju, bet pašlaik apgūst 
pedagoģiju Latvijas Universitātē.

Pēdējo piecu gadu lielākā aizrau-
šanās ir ziemas peldēšana, arī šajā 
ziemā, kad ārā bija -200C.

Juris ir par novada tradicionālās 
kultūras mantojuma izzināšanu, ap-
kopošanu un saglabāšanu gan ama-
tiermākslas kolektīvu darbībā, gan tā 
saglabāšanu digitālā formātā, pada-

Universitātes Latvijas vēstures insti-
tūts. Kā pētnieks un vēstures dok-
tors Muntis nodarbojas galvenokārt 
ar Latvijas vēsturiskās ģeogrāfijas un 
vēsturiskās demogrāfijas pētniecību. 
2008. gadā par darbu J. K. Broces 
zīmējumu un aprakstu sagatavoša-
nā izdošanai Muntis saņēma Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekcijas balvu – “Kultūras mantoju-
ma Gada balva 2007”. Un vēl Muntis 
ir “Apgāda Jāņa sēta” izdotā “Latvijas 
vēstures atlanta” galvenais zinātnis-
kais konsultants un līdzautors.

Ir būts daudzās valstīs un strādāts 
starptautiskās komandās. Šobrīd In-
gūna vada Ādažu būvvaldi.

Patīk ceļot, kāpt kalnos, braukt ar 
laivām. Bērni jau lieli. Tagad fano par 
supošanu, dārza darbiem un pilsēt-
plānošanu.

Ingūna ir APVIENĪBAS IEDZĪVO-
TĀJI dibinātāja, bijusi pašvaldības 
deputāte.

“Esmu Ikšķiles patriote, gribu to 
redzēt kā pilsētu, kur iedzīvotāji dzī-
vo veselīgu un laimīgu dzīvi.”

Dot iespēju, palīdzēt un nenodarīt 
pāri šajās attiecībās. Vislielākā ie-
tekme uz visu Jurija dzīvē ir ģimenei. 
Lielākā autoritāte - Jēzus Kristus.  

Kāpēc Jurijs piedalās šajās vēlē-
šanās ne tikai kā balsotājs, bet arī kā 
Iedzīvotāju kandidāts? “Esmu Ogres 
novada iedzīvotājs jau 56 gadus, 
no kuriem 18 gadus strādāju Ogres 
pašvaldības struktūrā. Iespējams, tā 
ir kārtējā iespēja pateikt paldies ar 
konkrētiem darbiem!”

rot to viegli pieejamu un saprotamu 
ikvienam interesentam. Par radošu 
un inovatīvu risinājumu izmantošanu 
esošiem un topošiem kultūras pro-
jektiem, sarīkojumiem un pasāku-
miem, iesaistot novada atzītākos un 
profesionālākos kultūras darbiniekus 
un kolektīvus.

Juris saka: “Ar savu pieredzi un 
zināšanām vēlos piedalīties mūsu 
novada attīstībā, esmu viens no 
Jums un būšu Jūsu balss apvienotajā 
Ogres novadā”.

Muntis ir precējies, trīs pieaugu-
šas meitas, visas dzīvo Latvijā, turklāt 
Ikšķilē, ir 4 mazbērni.

Par hobijiem Muntis saka: “Par 
hobiju varētu uzskatīt radurakstu un 
vietvārdu pētīšanu. Patīk ceļot – ja ne 
citādi, tad vismaz ar pirkstu pa karti vai 
izmantojot Google Maps iespējas”.

Uz jautājumu – kādēļ iesaistās ap-
vienības darbā?  Muntis, APVIENĪ-
BAS IEDZĪVOTĀJI dibinātājs, atbild: 
“Vide, veselība, izglītība, kultūra  – 
kam gan tas nerūp?”

nests, namu pārvaldnieks, būvdarbu 
un siltināšanas speciālists, komunikāci-
ju ierīkošana un galdniecības darbi. 

Rolands ir izveidojis daudzdzīvokļu 
māju biedrību “Lāčplēša nams 9”, ak-
tīvi piedalās mājas apsaimniekošanas 
jautājumos, strādā pie mājas renovā-
cijas projekta. Piesaistot ES atbalstu, 
realizēja bērnu spēļu laukuma izvei-
di, kā arī organizēja darbus Austriņas 
peldvietas Lielvārdē labiekārtošanā, 
piedalās pašvaldības izsludinātajos 
projektos saistībā ar iekšpagalmu un 
pieguļošo teritoriju sakopšanu.

Rolands ir divu meitu tēvs un brīvo 
laiku pavada kopā ar ģimeni. Patīk ak-
tīva atpūta uz ūdens - laivošana, mak-
šķerēšana, peldēšana.  

“Es esmu cilvēks, kas dara, nevis sēž 
malā un čīkst. Ja manas idejas un pa-
veiktie darbi ir nesuši prieku un labumu 
iedzīvotājiem, tas mani iepriecina.  Tikai 
pateicoties cilvēkiem, kas dzīvos mūsu 
novadā, mēs varēsim realizēt iecerē-
tos darbus. Renārs Kaupers reiz teica - 
dziesmā ir spēks. Es teiktu, ja mums ir 
kopīgs mērķis – cilvēkos ir SPĒKS!”

ROLANDS ELKSNĪTIS 

Dzīvo Lielvārdē. Mācījies Suntažu 
vidusskolā, Ogres Lauksaimniecības 
tehnikumā, dienējis Valsts militārā 
dienestā, studējis Juridiskajā koledžā. 
Ieguvis profesionālo augstāko izglītī-
bu – “Nekustamā īpašuma apsaimnie-
košana un pārvaldīšana”, studē RTU 
Inženierekonomikas un vadības fakul-
tātē. Strādā Patērētāju tiesību aizsar-
dzības centrā, bet iepriekšējā darba 
pieredze gana raiba – militārais die-



Precējusies. Audzina meitu un 
dēlu. Ģimenei patīk aktīvā atpūta – 
velobraucieni un skriešana vasarā, 
bet ziemā kopēja aizraušanās ir biat-
lons. Dina dejo “Ogres danču klubā” 
un dzied korī “Grīva”.

Kādēļ Dina iesaistās?  “Ogre ir 
mana dzimtā pilsēta. Bērnībā katru 
gadu vērojām ledus iešanu Daugavā 
un apbrīnojām milzīgo dabas spēku, 
kas bieži radīja arī lielu postu plūdu 
laikos Ogres upē. Bet karstās vasa-
rās akās pazuda ūdens. Cilvēkiem ir 

Valdim radās nepārvarama kāre būt 
“savas laimes kalējam”. Viņš dibinā-
ja savu privātpraksi, ar kuru pieda-
lās LOR privātklīnikas “Headline” 
darbā. Valdis strādā arī Aizkraukles 
medicīnas centrā un Rīgas psihi-
atrijas un narkoloģijas centrā. Valdis 
ir lepns, ka zināšanas noder arī LU 
studentiem.

Valdis ir precējies, sieva arī ir dak-
tere, ģimenē aug 2 bērni – skolnieki. 
Hobijs, kas der visiem, ir medicīna, 
mūzika un kino.

nepieciešami saprātīgi risinājumi, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu dzīvi, neradī-
tu postījumus dabai, bet ūdens pie-
ejamība būtu nodrošināta vienmērī-
ga. Es gribu, lai manas zināšanas un 
pieredze noder, pieņemot atbildīgus 
lēmumus, kas skar lielu Ogres nova-
da iedzīvotāju daļu.”

Valda politiskā pieredze ir “saru-
nas virtuvē” līmenī, bet personīgā 
dzīves pieredze ir devusi skaidru re-
dzējumu, kā darboties sabiedrības 
un cilvēku veselības labā esot nova-
da deputātam.

DINA SVIĶE

Dzimtā pilsēta Ogre. Uzaugusi un 
mācījusies Ogrē, pabeigusi Ogres 
1.  vidusskolu kā arī Ogres mūzikas 
skolu. Pēc vidusskolas Dina pabeidza 
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultātes Ģeolo-
ģijas nodaļu kā ģeologs. Pēc studi-
jām Dina savu profesionālo karjeru 
veidoja Ogrē kā biroja vadītāja un 
ģeoloģe, šobrīd praktizē kā inženie-
re-ģeoloģe.

VALDIS MIGLĀNS

Dzimis Latgales sirdī Daugav- 
pilī, bet, jau maziņš būdams, ar vecā-
ku gribu nokļuvis Rīgā, kur skolojies 
un studējis, paguvis būt arī Siguldas 
“pilsonis”, bet no 2005. gada dzīvo 
Kaibalā, Lielvārdes novadā.

Izstudējis medicīnu, Valdis spe-
cializējās ausu, kakla un deguna 
slimībās, ir strādājis Siguldā, Rīgas 
rajona slimnīcā, pēc tam – Stradi-
ņa slimnīcā. Pirms padsmit gadiem 

 SANDRA ROGA 

Dzimusi un augusi Madlienā, aug-
stāko izglītību ieguvusi Daugavpils 
Universitātē un Latvijas Universitā-
tes Vēstures fakultātē. Jau 30 gadus 
strādā par skolotāju. Darba gaitās bi-
jusi uzticīga savai dzimtajai Madlie-
nai, kā arī Tīnūžu sākumskolai.

Sandra audzina dēlu, kurš arī ir 
Madlienas patriots un šobrīd mā-
cās Madlienas vidusskolā. Sandras 
hobiji: līnijdejas un braukšana ar  
velosipēdu.

Kāpēc Sandra izlēma kļūt par de-
putātu? “Lai manam dēlam un arī ci-
tiem jauniešiem nav jādodas pasaulē 
prom no dzimtas mājām tikai tādēļ, 
ka savā pagastā, savā ciemā nevar 
realizēt sevi un nodrošināt sev un sa-
vai ģimenei pārtikušu dzīvi”.

 ALBERTS JĀNIS  
 LIEPIŅŠ  

Dzimis Rīgā, bet kad tēvs uzcēla 
māju Ikšķilē, kļuva par ikšķilieti.

Kopš bērnības Alberts sporto, 
īpaši tuvs ir basketbols, fitness, auk-
stumpeldes un fizisko spēju pārbau-
dīšana. Jau desmit gadus Alberts 
organizē sporta un izklaides pasāku-
mus – pašvaldību, nevalstisko orga-
nizāciju un uzņēmumu sporta svēt-
kus, kā arī jau vairākus gadus “gana” 
Latvijas stipriniekus.

Ar laiku Alberts ir sapratis, ka abas 
rokas nav “kreisās” un uzsāka darba 
gaitas celtniecības un inženierijas 
jomā. 

Atbildot uz jautājumu, kāpēc pie-
dalies, Alberts atbild: “Lai pierādītu, 
ka jaunā paaudze ir spējīga piedāvāt 
efektīvus risinājumus gan uzņēmēj-
darbībā, gan novada attīstībā!”

 VIESTURS TEICĀNS

Viesturs Teicāns dzimis Jelgavā. 
Ogres novada iedzīvotājs Viesturs ir 
kopš 1973. gada. Pēc vidusskolas se-
koja dienests Padomju armijā, Afga-
nistānā. 

1992. gadā Viesturs “nobāzē-
jās” Tomē,  Ķeguma novadā, tur 
izveidoja savu zemnieku saim-
niecību Rasas. Aizraujas ar zveju 
gan ziemā, gan vasarā. Viesturs ir  
atraitnis. 

Ķeguma novada domes deputāts 
jau četrus sasaukumus. 

Viesturs politiski un sociāli aktīvs 
ir, lai cīnītos ar korupciju, netaisnību 
un panāktu varas pārstāvju atklātību 
pret iedzīvotājiem. 

 ARTURS RABČEVSKIS

Dzīvo Ogrē kopš dzimšanas. Mā-
cījies Jaunogres vidusskolā un Rīgas 
32. vidusskolā. Studējis Sociālo Teh-
noloģiju augstskolā un Latvijas Uni-
versitātē. Profesija – jurists.

Strādājis Daugavas HES, Ogres 
Namos, bet nu jau 14 gadus inženieru 
birojā par juristu un projektu vadītāju. 

Arturs organizē kalnu slēpotā-
ju un snovotāju grupu braucienus 
uz Ukrainas Karpatiem. Sirds lieta – 
dārzkopība.

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI Valdes 
loceklis un dibināšanas dokumentu 
izstrādātājs.

Kādēļ Arturs piedalās? “Vēlos bei-
dzot pasīvo politisko pieredzi pamai-
nīt uz aktīvo un piedalīties novada 
attīstībā, kas balstīta uz tādiem prin-
cipiem kā – taisnīgums, iedzīvotāju 
informētība, profesionalitāte un laba 
ticība.”

IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBAS PAMATS IR:
• VISPUSĪGI INFORMĒTS IEDZĪVOTĀJS,
• ZINOŠA UN KULTŪRVĒSTURISKI UNIKĀLA KOPIENA – PAGASTS, CIEMS, PILSĒTA,
• IEDZĪVOTĀJAM ATVĒRTA UN MŪSDIENĪGA PAŠVALDĪBA.



ve būvfirmā. Pašlaik Ņina ir bērnu 
kopšanas atvaļinājumā.

Ņina sabiedriskā kārtā ir Ikšķiles 
bērnudārza “Čiekuriņš” vecāku pa-
domes priekšsēdētāja. Dziesmu un 
deju svētku dalībniece. Lielā aizrau-
šanās – sports. Piecus gadus trenējas 
karatē un piedalās arī sacensībās. 
Sirds lieta – aušana. Ņina darbojas 
TLM studijā “Tīna”.

Kāpēc piedalās? “Esmu sabied-
riski aktīvs cilvēks. Man rūp mūsu 
nākotne”.

ŅINA BONDARE 

Dzimusi Rīgā, dzīvo Ikšķilē.  
Studējusi Transporta un sakaru 

institūtā un ieguvusi profesionālo ba-
kalaura grādu “Vadītājs transporta un 
biznesa loģistikā”, pašlaik studē Poloc-
kas Valsts universitātē, gāzes un naftas 
cauruļvadu būves un gāzes krātuvju 
projektēšanas specialitātē.

Ņinas darba gaitas – kasiere liel-
veikalā, projektu vadītāja loģistikas 
uzņēmumā un tirdzniecības pārstā-

 MAREKS AUZIŅŠ

Dzimis un skolojies Cēsīs, bet nu 
jau 13 gadus dzīvo Tīnūžos. Absol-
vējis J. Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, 
Pirts skolu un SPA skolu. 

Profesija – mūziķis, pirtnieks, SPA 
speciālists. Cēsu 15. skautu vienības 
pirmais skauts. Strādājis Cēsu kultū-
ras centrā par Cēsu bigbenda vadī-
tāju, bijis Cēsu džeza festivāla Con 
Anima organizators, darba vieta šo-
brīd - kontrabasists un orķestra teh-
niskās daļas vadītājs Latvijas Nacio-
nālajā Operā un baletā, jauktā kora 
Ikšķile kormeistars.

Ģimenes stāvoklis – precējies, ir 
divas meitas.

Brīvajā laikā sporto, hobijs un nu 
jau arī dzīvesveids – pirtnieks, SPA 
speciālists, rīkstnieks un būvnieks.

“Kāpēc piedalos? Esmu par vese-
lu un laimīgu cilvēku. Man rūp, lai arī 
mani bērni var augt drošā un veselīgā 
vidē.”

 ALEKSEJS GAPEJEVS

Dzimis, audzis, mācījies un dzīvo 
Ogrē. Studējis Sociālo Tehnoloģiju 
augstskolā, kur ieguvis tiesību zi-
nātņu bakalaura grādu. Ir uzsāktas 
studijas LU EVF SAI maģistrantūrā.  
Profesija – jurists. 16 gadus nostrā-
dājis Ogres novada pašvaldībā par 
juristu. Šobrīd – Izglītības un zinātnes 
ministrijas Juridisko un nekustamo 
īpašumu departamenta vecākais ek-
sperts.

Precējies, ir 2 bērni. Brīvais laiks, 
hobiji – tūrisms un sports. 

Kādēļ Aleksejs pievienojās Iedzī-
votājiem? “Katram, kandidējot paš-
valdību vēlēšanās, pašam jāapzinās 
savas spējas iedzīvotāju interešu aiz-
sardzībā, kā arī jāsaprot, ka, kļūstot 
par deputātu, jāuzņemas atbildība 
par saviem lēmumiem. Neapšaubā-
mi, strādājot pašvaldības administrā-
cijā, ir gūta pieredze, ko tagad varēšu 
izmantot, kļūstot par deputātu”.

 RAIMONDS VANAGS

Raimonds dzīvo Lielvārdē no 
dzimšanas, šogad augustā būs 30 
gadi. Pabeidzis Lielvārdes vidussko-
lu, šobrīdī strādā par namu apsaim-
niekotāju Lielvārdes Remte.

Brīvo laiku pēc iespējas vairāk 
pavada kopā ar savu ģimeni. Rai-
monda mazajai meitiņai maija sāku-
mā būs gadiņš.

Kapēc Raimonds ir IEDZĪVO-
TĀJS? “Vēlos panākt, lai Lielvārde 
paliek vēl labāka. Mums ir skaistas 
pilsētas, un skaists arī viss novads.” 

 KĀRLIS ANSONS 

Dzimis, audzis, mācījies, nodibi-
nājis ģimeni un šobrīd ar sievu un 
divgadīgo meitiņu dzīvo Ikšķilē. Ap-
guvis un turpina apgūt jurisprudenci. 
Prakses nolūkos strādājis Rīgas bā-
riņtiesā, bet šobrīd ar juridiska rak-
stura jautājumiem darbojās grāmat-
vedības pakalpojumu jomā.

Aizraušanās - mūzika un sports. 
Kārlis ir bijis Ikšķiles velo komandas 
dalībnieks, bet pēdējos trīs gadus 
regulāri trenējas boksā, vingro svaru 
zālē un skrien garās distances, proti, 
gatavojas maratoniem.

Kārlis ir APVIENĪBA IEDZĪVOTĀ-
JI dibinātājs un saka: “Iesaistos, jo 
rūp, kādā vidē dzīvojam mēs un kādā 
dzīvos mūsu bērni. Lai bērniem tiktu 
nodrošināts bērnudārzs un līdzīgs fi-
nansējums kā pašvaldības, tā arī pri-
vātajos dārziņos.”

ŠOBRĪD TRŪKST 
PILNVĒRTĪGAS 
UN PATIESAS 
INFORMĀCIJAS 
APMAIŅAS STARP 
IEDZĪVOTĀJU, 
KOPIENU UN 
PAŠVALDĪBU.



aparatūras projektiem ražošanas ap-
vienībā VEF Tehniskās pētniecības 
nodaļā, vēlāk Ogres radio darbnī-
cā  - ražošanas apvienībā Elektrons. 
Šobrīd Sergejs vada nelielu uzņēmu-
mu, nodarbojas ar sadzīves tehnikas 
remontiem, nestandarta elektroni-
kas risinājumu izstrādi.

Brīvajā laikā Sergejs restaurē seno 
laiku skaņas aparatūru un ceļo kopā 
ar bērniem, īpaši iecienītas ir senās 
un pamestās dzelzceļa līnijas, aiz-
mirstais industriālais mantojums.

darbinieku vārdiem, visapmeklētākā 
izstāde muzeja vēsturē.

Ikdienā nodarbojās ar reklāmu un 
poligrāfiju. Ikšķilē bāzētā uzņēmuma 
ORANGE ARTWORK īpašnieks. Pa-
tīk reklāma, kino, laba mūzika, mel-
nais humors.

Gints ir APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI 
dibinātājs.

“Mans moto, ne tikai vēlēšanās, 
bet arī dzīvē – nesoli to, ko nevarēsi 
izdarīt.”

Sergejs ir APVIENĪBA IEDZĪVO-
TĀJI dibinātājs un partijas Ētikas ko-
misijas vadītājs.

Uz jautājumu, kādēļ piedalās 
partijas darbā un startē vēlēšanās, 
atbild: “Pēdējos gadus desmit no-
vada attīstības virziens nesakrīt ar to 
redzējumu, kāds ir man, manai ģime-
nei, maniem bērniem. Bērni jau pa-
augušies. Un kādreiz viņi jautās, ko, 
tēti, tu esi darījis, lai nebūtu šī vai tā 
nejēdzība. Klusuciešot vai skaļi, bet 
jautās. Un man būs jāatbild.”

SERGEJS  
SERAFIMOVIČS

Audzis Ikšķilē, mācīties sācis Ikšķi-
les astoņgadīgajā skolā, turpinājis Rī-
gas Leona Paegles pirmajā vidussko-
lā, tad Rīgas Politehniskajā institūtā.

Darbs Sergejam vienmēr ir bijis 
un arī tagad ir saistīts ar tehniku – jau 
pēc astotās klases beigšanas  aku-
mulatoru remonts vietējās saimnie-
cības darbnīcās, tad pie nestandarta 

GINTS ZIEMELIS 

Pastāvīgs Ikšķiles iedzīvotājs jau 
piekto gadu desmitu. Mācījies Ikšķi-
les 8-gadīgajā skolā, Ogres vidussko-
lā, Lielvārdes pedagoģiskajā klasē.

Organizējis dažādus pasākumus 
Ikšķiles novadā – koncertus, šovus. 
Jau trešo gadu viens no Ikšķiles sen-
lietu tirgus organizētājiem. Vairāku 
reklāmas un plakātu konkursu uzva-
rētājs. Pirms pāris gadiem – personāl- 
izstāde Ogres muzejā. Pēc muzeja 

Kaspars kā inženierzinātņu dok-
tors ir iesaistīts zinātniskās izpētes 
darbos, kas vainagojušies ar diviem 
Latvijas patentiem. Izgudrojumu 
joma ir ilgtspējīgas enerģijas radī-
šana, atbilstoši aprites ekonomikas 
pamatnostādnēm. Kaspars uzskata, 
ka pavisam tuvā nākotnē komunā-
lie pakalpojumi pārorientēsies uz 
atjaunojamo resursu daudzveidīgu 
un atkārtotu izmantošanu, kas skars 
energoapgādi, atkritumu apsaimnie-
košanu un pārvaldības procesa attā-
linātu vadību.

Kaspars ir precējies, ģimenē aug 
divi dēli. Ģimenes brīvā laika pava-
dīšana saistās ar sportiskām aktivitā-
tēm.

Kaspars šobrīd ir Ikšķiles novada 
domes deputāts, bet savu pienesu-
mu apvienotajā Ogres novadā sa-
redz pašvaldības komunālo jautā-
jumu risināšanā - kapitālsabiedrību 
darbības optimizēšanā ar mērķi ma-
zināt iedzīvotājiem komunālos mak-
sājumus, vienlaicīgi padarot namu 
pārvadīšanas jomu “zaļi” orientētu.

KASPARS GRĪNBERGS 

Dzimis Ogrē, audzis un dzīvo Ik-
šķilē. Ikdienā nodarbināts komunālajā 
nozarē, daudzdzīvokļu namu pārval-
dīšanā un apsaimniekošanā. Šajā no-
zarē Kaspars darbojas jau divpadsmit 
gadus un uzskata, ka namu pārvaldī-
šanas nozares problēmu risināšana 
sastāv no vairākām komponentēm, 
bet primāri tā ir iedzīvotāju informētī-
ba par pārvaldīšanas procesu un tajā 
iesaistīto atbildības robežām.

eksotiskiem augiem siltumnīcā; me-
dības; gari un veselīgi pirts baudīša-
nas rituāli.

Kādēļ Aivis iesaistās IEDZĪVOTĀ-
JU darbā? “Jaunais Ogres novads ir 
īpašs ne tikai ar skaisto dabu un plašo 
Daugavu, bet arī ar svarīgākām ener-
goapgādes būvēm, kas nemanāmi, 
bet tieši ir saistīts ar katra novadnie-
ka dzīves kvalitāti un drošību. Vēlos, 
lai manas profesionālās zināšanas 
noder un ir iespēja būt klāt svarīgu 
lēmumu pieņemšanā.”

AIVIS PILĀBERS

Dzimis un pusi dzīves nodzīvojis 
Cēsīs, bet nu jau četrus gadus kopā 
ar ģimeni par savām mājām sauc 
Ikšķili. Aivis jau 20 gadus iesaistīts 
dažādos būvniecības procesos no 
palīgstrādnieka līdz projektētājam, 
šobrīd ir uzņēmuma TOPOPLĀNS 
valdes loceklis

Precējies, ir 2 bērni. Hobiji – ga-
ras pastaigas mežā; izaicinājums, ko 
katru sezonu nes rūpes par jauniem 

darbi. Sabiedriskā kārtā darbojies kā 
zemnieku saimniecību veidošanās 
un darbības procesu aktīvists - iz-
veidoja un vadīja zemnieku biedrī-
bu Vietalvas pagastā un Aizkraukles 
rajonā, ir viens no Latvijas zemnieku 
federācijas dibinātājiem. Kopš 2021. 
gada aprīļa - pensionārs.

Precējies, piecu bērnu tēvs. Čet-
ri no viņiem dzīvo un strādā Ogrē, 
izņemot jaunāko meitu, kura pēc 
studijām Zviedrijā, Jenšēpingas 
starptautiskajā biznesa universitātē, 

palika savu dzīvi un karjeru veidot 
Stokholmā. Sieva strādā Ogres mū-
zikas-mākslas skolā par mākslas pe-
dagogu.

Kādēļ Aleksandrs ir gatavs iesais-
tīties pašvaldības darbā? “Pats esmu 
audzis vidē, kur labklājīga dzīve bez 
sociālās vienlīdzības, izpalīdzības un 
kopējā atbalsta nav iedomājama. 
Manas darba gaitas pamatā bija vēr-
stas uz cilvēku drošības un labklājī-
bas nodrošināšanu. Tās būs arī ma-
nas kā deputāta prioritātes”.

ALEKSANDRS KAŠS 

Dzimtā puse ir Baltinava, bet no 
1980. gada par savām mājām sauc 
Ogri. Ieguvis inženiera-tehniķa aug-
stāko izglītību, savu dzīvi profesionā-
lā ziņā saistījis ar inženierzinātnēm, 
tehniskām profesijām, kā arī realizējis 
sevi pedagoģijā kā 32. Ogres pilsētas 
profesionāli tehniskās skolas ražoša-
nas apmācības meistars.

Aleksandra hobiji ir amatniecī-
ba, senvēstures pētīšana un zemes 
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12. un 13. gadsimta mijā sākās kristīgās ticības izplatīšana un krusta kari 
Baltijā. Vispirms šie notikumi skāra Daugavas lībiešu zemes, kurās atradās arī 
Ikšķile un Lielvārde. Kā zināms, 12. gadsimta beigās Ikšķilē sāka darboties ka-
toļu sludinātājs Meinards, kurš kļuva par pirmo Livonijas bīskapu. 1184. gadā 
Ikšķilē tika uzcelta pirmā mūra baznīca Baltijā, nākamajā gadā arī mūra pils, 
no kuras daļa piederēja lībiešiem. 

Pēc Meinarda nāves viņa sekotāji izvēlējās vardarbīgu jaunās ticības ievie-
šanas ceļu. 1200. gadā trešais Livonijas bīskaps Alberts ar daudziem krust-
nešiem 23 kuģos iebrauca Daugavā. Ņemot vērā tajā laikā izmantoto koges 
tipa kuģu ietilpību, krustnešu skaits bija vismaz ap tūkstoti. Alberts ar pava-
doņiem vismaz divos kuģos devās uz Salu (Mārtiņsalu), pēc tam uz Ikšķili. Pa 
ceļam bīskapa svītai uzbruka lībieši, dažus ievainojot un dažus nonāvējot, 
tomēr, kā rakstīts Indriķa hronikā, “bīskaps un viņa ļaudis, kaut ar grūtībām, 
nokļuva Ikšķilē,” kur uz trim dienām tika noslēgts miers. Lai mieru garantētu, 
Alberts ar viltu panāca, ka gan Daugavas, gan Gaujas lībieši deva viņam ap 30 
dižciltīgo dēlus par ķīlniekiem, un bīskaps devās ar tiem uz Vāciju.

1201. gada vasarā Alberts ar jauniem krustnešiem atgriezās Livonijā. Par 
savu galveno rezidences vietu viņš izvēlējās Rīgu, bet Ikšķili un Lielvārdi iz-
lēņoja vasaļiem – Meiendorpas Konrādam un kādam Daniēlam. Šķiet, ka abi 
tomēr vēl nesteidzās apmesties sev ierādītajās vietās.

1205. gadā Konrāds tika nosūtīts uz Ikšķili, lai ikšķiliešus sagatavotu bīska-
pa Alberta un krustnešu uzņemšanai. Lībieši par to neizrādīja nekādu degsmi, 
turklāt, redzēdami tuvojamies vēl citus krustnešus, metās bēgt un laivās ar 
sievām un bērniem devās uz Lielvārdi, “ar to pietiekami skaidri pierādīdami, 
ka jau sen pieņemtā kristība viņiem bijusi nebijusi”. Lai gan Indriķis nevēstī, ka 
lībieši jebkādi būtu apdraudējuši krustnešus, pēdējie “ar Dieva žēlastību” no-
dedzināja gan Lielvārdes, gan pēc tam arī Aizkraukles pili. Atpakaļceļā lielvār-
dieši un ikšķilieši tomēr uzbruka krustnešiem. “No šī uzbrukuma viņi izglābās, 
nepiedzīvojuši nekādas lielās briesmas, un nokļuva Ikšķilē. Redzēdami, ka šī 
kādreiz bīskapa Meinarda celtā pils ir ļoti stipra un stāv pamesta, viņi nosprie-
da, ka līvi, kuri, kaut arī kristīti, tomēr joprojām bija dumpīgi un neticīgi, nav 
šāda nocietinājuma cienīgi. Tāpēc viņi to piešķīra Konrādam par lēni un atstā-
ja viņam no krustnešiem dažus drosmīgus un kaujasspējīgus vīrus.” Teiktais 
nozīmē, ka tagad Konrāds ieguva arī lībiešiem piederošo pils daļu. Turpmākie 
notikumi izvērtās visai dramatiski. Lai nodrošinātos ar pārtiku, krustneši sāka 
pļaut jau nobriedušos lībiešu sējumus. Kad visi visi apcirkņi bija pilni, bīskaps 
Alberts atstāja Ikšķiles pilī karotāju grupu un ar pārējiem krustnešiem atgrie-
zās Rīgā. Palikušie turpināja novākt ražu, taču tiem uzbruka lībieši un nonā-

vēja 17 krustnešus, turklāt dažus no viņiem ziedoja saviem dieviem. Uz ko gan 
citu varēja cerēt maizes laupītāji? Lībiešiem tomēr izdevās izlīgt ar bīskapu, 
viņi deva bīskapam ķīlniekus un kārtējo reizi apsolīja kristīties.

Nākamajā – 1206. gadā brieda jauni konflikti, šoreiz ar Polockas kņaza līdz-
dalību. Lai atrisinātu domstarpības Polockas, lībiešu un bīskapa Alberta star-
pā, tika rīkotas sarunas pie Ogres upes, taču bīskaps atteicās no tām. Lībieši 
tomēr sāka pulcēties norunātajā vietā un pēc tam gan Daugavas novadu lī-
bieši, gan turaidieši un kādi lietuvieši sanāca Salā ar nodomu uzbrukt Rīgai. 
Uzzinājis par notiekošo, bīskaps Alberts sasauca nesen dibinātā Zobenbrāļu 
ordeņa brāļus, krustnešus un rīdziniekus un nolēma doties uzbrukumā Salai. 
Sīvo cīņu, kurā krita viņu vadonis Ako, lībieši zaudēja. Pēc neveiksmēm lībieši 
lūdza mieru un solīja kristīties. 1206. gads tādējādi iezīmēja kristīgās baznī-
cas varas izplatīšanos gan pār Daugavas lībiešu novadiem, gan Turaidu un 
Idumeju, gan Cēsu vendiem. 

Vēl reizi pret bīskapa varu lībieši mēģināja sacelties 1212. gadā, kad ne-
mierus aizsāka Autīnes novada latgaļi. Indriķa hronikā vēstīts, ka Sateseles 
lībieši ataicinājuši pie sevis turaidiešus, saliešus, lielvārdiešus “un visus līvus” 
(acīmredzot arī ikšķiliešus), lai kopīgi vērstos pret vāciešiem. Par to uzzinājis 
Lielvārdes Daniēls, tādēļ “lika saņemt ciet visus šī novada (Lielvārdes) vecā-
kos – ļauno nodomu līdzzinātājus, ieslodzīja viņus cietumā un aizdedzināja 
viņu pili”. Arī šī tā sauktā Autīnes sacelšanās  beidzās neveiksmīgi, iezīmējot 
lībiešu novadu – arī Ikšķiles un Lielvārdes – galīgu pakļaušanu Rīgas bīskapa 
un Zobenbrāļu ordeņa varai. 

Meiendorpas Konrāds, kuram bija piešķirta Ikšķile, acīmredzot bija bīska-
pa Alberta ļoti ieredzēts, jo 1224. gadā viņš par lēni ieguva arī pusi Jersikas 
valsts. 13. gadsimta vidū Ikšķile nonāca Bardevisu dzimtas rokās; 13. gadsimta 
beigās šī dzimta kļuva pazīstami ar jaunu vārdu, kas aizgūts no Ikšķiles nosau-
kuma – fon Ikskili.

13. gadsimta sākuma notikumos minētās Lielvārdes lībiešu pils vieta at-
rodas pie Rumbiņas ietekas Daugavā, Rumbiņas kreisajā krastā. Vēlāk tur 
uzcelta Rīgas arhibīskapa pils, kuras drupas vēl saglabājušās. Daniēls Liel-
vārdē apmetās 1206. vai 1207. gadā, taču savu mītni izveidoja iepretī lībiešu 
pilij Rumbiņas kreisajā krastā – senā baltu pilskalnā Dievukalnā. Pēc Daniēla 
nāves Lielvārde piederēja Rīgas domkapitulam, pēc tam Rīgas arhibīskapam.

Muntis Auns, 
vēsturnieks, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūts
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Mēs esam pieraduši pie notikumu 
kārtības, ka reizi četros gados ejam 
vēlēt, savu balsi atdodot vai nu par 
sev labi zināmu cilvēku no kaimiņ-
mājas, vai kādu sev tīkamas partijas 
sarakstu, neiedziļinoties, ka pašval-
dību līmenī partiju ideoloģijām sen ir 
zudusi jēga. Šeit sen nav svarīga “krā-
sa”, nozīme ir tikai tam, cik veiksmīgi 
var sakārtot saimnieciskās darbības. 
Tādēļ arī rodas situācijas, ka ilgstoši 
esot pašvaldības amatos, sakrājas 
interesants ceļojums pa partijām un 
sarakstiem. 

Kādēļ tas tā notiek? Tādēļ, ka nav 
svarīga ideoloģija un principi, svarīgi ir 
būt sarakstā, kas tajā brīdī ir pie varas, 
jo tad vienmēr būsi viens no pirma-
jiem, kas zinās, kur var dabūt naudu.  
Jau ierasta lieta vēlēšanu reklāmas 
kampaņās pie varas esošām partijām 
ir lepoties ar padarītajiem darbiem, 
bet neviens nav aizdomājies, ka lielā-
kā daļa šo darbu ir viņu tiešais pienā-
kums ko nosaka likums un par ko viņi 
katru mēnesi saņem algu no vēlētā-
ju nodokļiem. Tas būtu tas pats, kas 
maizes cepējam katru rītu paziņot, ka 
beidzot ir izcepta garšīga maize, kā 
sētniekam, stājoties darbā, solīt, ka 
tiešām tīrīs ielas nevis sēdēs un dzers 
alu. Tiek solīti darbi un plānoti projek-
ti, kuru veikšanai naudas būs jāaizņe-
mas tik daudz, ka mūsu mazbērniem 
vēl būs jāatdod. Tieši tie deputāti, kas 
šobrīd lemj, savus labos darbus skaļi 
reklamē un sola leiputriju zemes vir-
sū, ir tie, kas parakstīja atļauju papla-
šināt  karjeru, kas līdz šim bija 60,5 
ha vēl par 26 ha un grasās atļaut sākt 
izstrādāt vēl jaunu karjeru 20 ha pla-
tībā. Katrā no šiem karjeriem gadu no 
gada – 30 gadu garumā tiks izrakta 
viena Arēna Rīga. Ietekme uz apkār-
tējo vidi nav vērtēta.  Apkārtējo māju 
akās kritiski pazūd ūdens. Jaunienā-
cēji pērk zemes un būvē mājas, sap-
ņojot par skaistu dzīvi ekoloģiskā un 
sakoptā vidē. Kādas būs viņu dzīves 
kvalitātes - nevienam neinteresē. Cik 
lielu teritoriju ietekmēs vides izmai-
ņas - nevienam neinteresē.

Maija sākumā ziņu portālus pār-
šalca vēsts: “Japānas piekrastes pil-
sētiņa Noto nonākusi kritikas krust-
ugunīs, jo tās administrācija Covid-19 
apkarošanai paredzētos līdzekļus 
nolēmusi ieguldīt, jūras krastā par 25 
miljoniem jenu (190 367 eiro) uzstā-
dot milzīgu rozā kalmāra statuju.” 

Iespējams, ka tas bija pareizais ri-
sinājums, lai atkal piesaistītu tūristus 
un atgrieztu pilsētiņā dzīvību, bet 
visā kopējā šā brīža kontekstā šī ziņa 
samulsināja daudzus. Pie mums jau 
ilgstoši ir līdzīga situācija. Viens pēc 
otra uzrodas “rozā milzu kalmāri”, 
kam ir iespaidīga vizuālā nozīme, bet 
mazs sakars ar cilvēku dzīves kvalitā-
tes uzlabošanu un ilgtermiņa domā-
šanu. Tādēļ aicinām cilvēkus iesais-
tīties, izteikt savus priekšlikumus un 
vajadzības, lai jauno novada attīstī-
bas plānu var rakstīt, pamatojot to uz 
reālām cilvēku vajadzībām. 

Mums Tīnūžos bija pavisam jocīgs 
gadījums. Jau ilgstoši tīnūžnieki cer, ka 
attīstības plānā tiks iekļauts velo ce-
liņš līdz Ikšķilei vai Ogrei. Ja senāk par 
tādu ideju runāja un atzina par labu 
esam, tad pēdējos gadus pat nepie-
ļāva domu, ka tāds kādam ir vajadzīgs. 
Vēl vairāk, pie varas esošo deputātu 
viedoklis bija: “brauciet pa meža ce-
liņiem” un “Tīnūžos jau tā ir daudz iz-
darīts! Pie skolas noņēma veco bruģi, 
uzlika jaunu un to, ko noņēma, uzlika 
pie daudzstāvu mājas! Ko jums vēl va-
jag!?“ Un jocīgākais ir tas, ka daudzi tī-

nūžnieki to arī tieši tik pazemīgi uztver 
kā labu esam. Mums beidzot uzlika 
veco bruģi, ko nesaprotamu iemeslu 
dēļ nomainīja pie skolas!

Aicinām paskatīties uz to no cita 
skatu punkta. Pašvaldības darbs fi-
nansiāli tiek nodrošināts no iedzīvo-
tāju nodokļiem, kurus automātiski 
noņem no katra strādājošā algas, un 
tīri fiziski šo naudu jūs savos maci-
ņos nesajūtat un projām neatdodat. 
Kā jūs rīkotos, par ko būtu gatavs 
maksāt, ja katru mēnesi jums būtu 
šī summa pašam jāatdod? Vai būtu 
gatavs maksāt par rozā kalmāru? Vai 
priecātos par vecu bruģi, vai saprastu 
kādēļ bruģis tiek mainīts un pārlikts 
tikai tādēļ, lai būtu process?

Līdz šim iedzīvotāji savas preten-
zijas un priekšlikumus varēja izteikt 
rakstiskā formā, tos iesniedzot domē. 
Tad bija jāgaida likumā noteiktais at-
bildes termiņš. Atbildi saņemot, jūs 
vai nu bijāt gandarīti par izsmeļošo 
skaidrojumu, vai visbiežāk, bija jā-
samierinās: “tas ir Eiropas finansēts 
projekts, mēs tur neko nevaram mai-
nīt; līdz šim neviens par to nav sū-
dzējies, mēs neko nemainīsim”. Vēl 
interesantāk ir situācijās, kad atbilde 
netiek laicīgi dota un jūs pieprasāt 
domei samaksāt par to pienākošos 
sodu. Viņi ar vieglu roku to dara, jo 
nauda ir no iekasētajiem nodokļiem, 
nevis no neizdarīgā ierēdņa maka. 
Un tā tie milzu rozā kalmāri aug lie-
lāki un lielāki. 

 Lai to pārtrauktu, viens no ērtā-
kiem risinājumiem ir ieviest sistēmu, 
kur elektroniski katrs iedzīvotājs var 
iesniegt savu priekšlikumu/ akūtu 
vajadzību. Tas tiek nodots publiskai 
izvērtēšanai un tad arī ierēdņu re-
akcijai būtu jābūt publiski redzamai. 
Vai viņiem ir svarīgas iedzīvotāju/ no-
dokļu maksātāju vajadzības, vai nē. 

Mēs, APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, 
esam sākuši veidot platformu mu-
subalss.lv – platformu, kurā mūsu 
un arī visu Latvijas novadu iedzī-
votājiem un kopienām būs iespēja 
izteikt priekšlikumus un aicināt par 
to balsot kopienai, tādējādi izman-
tojot, tā saukto tiešo demokrātiju, 
līdzīgi kā portāls manabals.lv, opera-
tīvi parādot pašvaldībai iedzīvotāju 
vajadzības. 

Kādēļ vietne musubalss.lv ir ne-
pieciešama? 

Tas ir efektīvākais un ātrākais 
veids, kā iedzīvotājiem ierosināt un 
izteikt savas vajadzības un priekšli-
kumus pašvaldībai. Jums nav jāsūta 
vēstules uz pašvaldību, jūsu iesnie-
gums nepazudīs dokumentu kau-
dzēs,  jūs savu vajadzību varat pub-
liski izteikt musubalss.lv un publiski 
redzēt sabiedrības attieksmi pret to. 

Kāda atšķirība ir musubalss.lv no 
manabalss.lv? 

Musubalss.lv informē par lokāla 
rakstura vajadzībām. Tajā iedzīvotāji 
ierosina vietējas nozīmes priekšli-
kumus.


