NĀKS JAUNĀ VALDĪBA –
LAI DOMĀ!

atsaucības. Esmu nosūtījis dažus uz komunālo dienestu. Mums
pašiem jau nav ko dot, vienīgi “Līvu” komunālajos un tad –
iespēju robežās. Diezgan jau sarežģīti, tā ir problēma. Mums
vēl ir arī bezdarbnieki, kam arī valsts daudz neiedeva.

PAŠIEM SAVS MANTU
TIRDZIŅŠ!

Apzinoties šābrīža situāciju valstī, kad vairākas pašvaldības
jau iztērējušas 60 – 70 procentu no saviem budžeta līdzekļiem
un tām draud milzīgas finansiālās grūtības, nolēmām uzzināt,
kāds stāvoklis ir mūsu novadā, kāda rīcība paredzēta. Mums
liekas svarīgi noskaidrot, kā novada šodienu un cilvēkiem
būtiskus jautājumus saredz ilggadējais novada domes priekš
sēdētājs Jānis Rudzītis. Ar viņu sarunājās Ieva Niedre.

***
Protams, jāpiekrīt domes priekšsēdētājam, ka lielākās
problēmas varētu būt pašvaldībām, kurām ir kredīts, taču
jāatceras, ka arī pie mums vēl nesen bija runa par liela kredīta
ņemšanu bēdīgi slavenajam “Kultūras kalnam”...

Ģimenes dienas ietvaros 16. maijā Ikšķiles Tautas namā
iedzīvotāji tika aicināti atbalstīt ideju veidot pašiem savu
tirdziņu.
Lai gan šī ideja nav jauna, Ikšķilē tas notika pirmoreiz, un
atsaucība bija liela. Visaktīvāk pasākumā piedalījās mazo
bērnu māmiņas, kurām mantas, kas bērniem par mazu, mājās
“vairojas” visātrāk. Vairākas māmiņas tika pie nepieciešamajiem
bērnu ratiņiem, kāda pie staigulīša, bērni – pie jaunām
rotaļlietām. Tika atnestas arī grāmatas, drēbes, trauki un
sadzīves priekšmeti.
Iedzīvināt šo tradīciju, kā arī iedrošināt iedzīvotājus nākt
mainīties ar mantām vai ziedot tās PIRMAJĀ šāda veida
tirdziņā palīdzēja pasākuma iniciatores Ingūna Urtāne un
Rudīte Osvalde. Pasākuma dalībnieki atzina ideju par labu un
izteica atbalstu domai, ka šādu tradīciju nepieciešams turpināt
un attīstīt. Lai to izdarītu, pašvaldībai ir jānosaka tikai vieta un
laiks, kad iedzīvotāji var apmeklēt šādu tirdziņu un andelēties
savā starpā.
Tautas namā vēl ir daudz noderīgu lietu, kas jūs gaida!
Turpmāk saziedotās mantas gan vairs neuzkrāsim, bet
atbalstīsim ar sludinājuma portāla palīdzību. Portālā www.ik
skile.com ir izveidota sludinājumu sadaļa, kur katram iespējams
nosūtīt sludinājumu ievietošanai mājaslapā, lai, piemēram,
lielgabarīta preces nav jānes uz tirgus placi. Protams, var arī
nest, jo īstenībā – kas tā par preci, ja nevar aptaustīt?
Darīsim visu, lai jaunā Ikšķiles dome atbalstītu mūsu
iniciatīvu. Nākamreiz aicinām būt aktīviem un andelēties
pļaviņā pie Ikšķiles Tautas nama 28. jūnijā, iedibinot tradīciju
to darīt katra mēneša pēdējā svētdienā.
Rudīte Osvalde

– Vai šobrīd budžeta apguve notiek, kā plānots?
– Mazliet kavējas. Tā īsti nevar tur saprast, bet es domāju tā – ja
Valsts kasē nav, tad neienāk nauda, ja tur ienāk, tad uzreiz
mums ieskaita.
– Vai nevar būt tā, ka gada vidū vai beigās pietrūks naudas?
– Nevajadzētu pietrūkt. Lielākā problēma mums ir pēc ūdens
un kanalizācijas darbiem sakārtot ielas – tur arī tā lielākā nauda
aizies, taču tā ir rezervēta. Jā, budžets var nepildīties. Kad
pieņems valsts budžetu, mums droši vien vēl kaut ko atņems,
un tas ir slikti, no kaut kā būs jāatsakās.
– Kurām jomām tad līdzekļi tiks noņemti vai samazināti?
– Ja tāda krīze būs, tad kaut kas jau būs jādara. Droši vien sociālo
budžetu nevarēs mazināt, bet algas jau ir samazinātas...
– Vai, jūsuprāt, sociālā sfēra necietīs?
– Nez vai, sociālā it kā ir rezervēta. Es pat nezinu, tas varētu
nozīmēt kādu ielu nesakārtošanu vai ko citu. Jo Eiropas pro
jekts ir ļoti liels projekts, un tas ir jāpilda, vai ne? Mums ir maz
liet rezerves fonds, es domāju, ka ar to varētu iztikt, ja prātīgi
saimnieko.
– Kā pašvaldība plāno palīdzēt maznodrošinātajiem un
bezdarbniekiem?
– Es domāju, Ikšķilē tā pagaidām vēl nav izteikta problēma.
Mums ir kādi divsimt četrdesmit bezdarbnieku. Nu, nāks
jaunā valdība, lai domā! Kāpēc man jādomā? Mums ir
budžets iedalīts. Priekšsēdētājs es nebūšu nekad, esmu to jau
pateicis, un pie šādiem vēlēšanu rezultātiem arī negribētu būt.
Mums ir savs līderis vai vairāki līderi mūsu apvienībā, par ci
tiem nezinu, man grūti spriest...
– Kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums var ietek
mēt situāciju novadā?
– Visu laiku jau ir izlīdzināšana, cik tā taisnīga, grūti spriest. Mēs
visu laiku dodam, šogad laikam pie sešsimt tūkstošiem... Es
domāju, nekādu lielu izmaiņu nebūs. Lielākās problēmas būs
tām pašvaldībām, kurām ir kredīti.
– Gribu vaicāt par pašvaldības zemi. Cik lielā mērā sa
rukušas zemes, kas paredzētas pašvaldības funkcijām?
– Pašvaldības funkcijām nekas nav sarucis, jo neesam neko
pārdevuši. Mēs tikai pārdevām dažus apbūves gabalus. Mums
ir brīva zeme, bet – nebaltām dienām, teiksim tā...

Iepazīstoties ar novada domes priekšsēdētāja teikto, rodas
vairāki jautājumi.
•
Kam ir izdevīgi, ka šis cilvēks jau ilgi ir domes priekšgalā?
•
Ko lai domā par deputātiem, jo tieši viņi ievēl priekšsēdētāju?
•
Pašreizējie domnieki pārstāv gandrīz visas varas partijas.
Būtu jāuzmanās, jo arī pašlaik viņi ir visu lielo partiju sarak
stos, tiesa gan, citos nekā iepriekšējā reizē. Nožēlojami
liekas tas, ka cilvēki, kuri tiešām vēlas uzlabot dzīvi novadā,
neiesaistās sava novada partijā, kam nekad nebūs jāpilda
lielo partiju vēlmes, kas mūsu valsti novedušas līdz...
•
Kurš patiesi grib pārmaiņas novadā, bet kurš – lielo partiju
stutētu krēslu?
Jūsu APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

LĪDZJŪTĪBA
"APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI" izsaka dziļu līdzjūtību apvienības
biedra un dibinātāja ILMĀRA KALNIŅA tuviniekiem sakarā
ar viņa aiziešanu mūžībā.

SLUDINĀJUMS

Tautas namā vēl ir daudz noderīgu apģērbu,
kas Jūs gaida! Aicinām griezties Tautas namā katru dienu no
19.00 līdz 27.jūnijam! Nepieciešamības gadījumā zvaniet
Sergejam 20041871.

PAR BALLĒM UN NAUDU

Mums daudzi jautā, no kurienes “APVIENĪBAI IEDZĪVOTĀJI” ir TĀDI līdzekļi, sak’, aiz jūsu muguras noteikti kāds stāv, jūs esat
kādam kabatas partija utt. No kurienes “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” ņem līdzekļus savu pasākumu organizēšanai? Pirms pāris ga
diem arī es, visticamāk, būtu jautājis līdzīgi.
Šobrīd, būdams “APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” valdes loceklis, redzu notikumus citādāk, “no iekšienes”. Mēģināšu pastāstīt.
Sākšu ar piemēru no mūsu, “APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI”, nesenās vēstures. Tējas vakaram Tīnūžu klubā Iveta par 15 latiem
nopirka salvetes, krūzītes, šķīvīšus, tēju un citus niekus, Ģirts par 13 latiem nopirka piecus kilogramus smilšu mīklas, un 96,80 latu
tika samaksāts par kultūras nama zāles izmantošanu saskaņā ar Ikšķiles domes noteikto tarifu. Tas tad arī viss par naudu. Pārējais
ir organizatoru ieguldītais darbs – tikšanās ar kultūras nama vadītāju, iesnieguma rakstīšana, uzaicinājumu izplatīšana u.c.
Pasākuma dienā es no mājām atvedu elektrisko plīti, Liene saplūca piparmētras savā dārzā, cepumus cepa Kristaps un Evija, iz
mantojot savu virtuves kombainu. Kaspars uzaicināja uz vakaru Raimondu Bergmani, jo viņš ar ģimeni tieši todien bija ieplānojis
apciemot Kasparu. Noslēgumā trauku mazgāšana un zāles kārtošana bija kopīga. Tā kopā pastrādājām un kopā atpūtāmies –
ļoti laba sajūta!

NĀC, PIEDALIES!

– Kā to saprast?
– Nu, rezervē. Tā, piemēram, Ādamlaukā apbūves gabali ir tikai
pārdošanai, kam gan citam. Daugavmalā vēl ir...
– Cik?
– Grūti saskaitīt, bet daudz. Kādi 20 – 30 gabali.
– Vai šogad ir kaut kas pārdots?
– Šogad vēl nav neviens, mēs tā kā uz maiņu grasāmies,
servitūta ceļā... Laikam šogad nav. Bija viena izsole Daugavmalā,
bet tas, man liekas, nebija šogad.
– Cik bērnu novadā gaida rindā uz bērnudārzu?
– Ja rēķina ar mazajiem, tad kādi 120. Bet mēs pēc noteikumiem
rindā pieņemam tikai no divarpus gadiem – tad kādi simts.
– Kad rindas galā esošie bērni varētu nokļūt dārziņā?
– Nu, ir jātaisa kaut kur bērnudārzs... Pašlaik parādījusies
privāta iniciatīva, ir jau viens pieskatīšanas punkts. Es zinu, ka
vēl viens nācis konsultēties.
– Tomēr kā jūs plānojat – kad bērni no rindas gala tiks
dārziņā?
– Negrasos neko plānot! Ir jāuztaisa bērnudārzs − ja jaunā
pašvaldība piekritīs Elkšņos izveidot, tad tur varētu būt uz 120
vietām. Nu, labi, šogad vēl ir tā rinda, nākamgad, bet bērnu
skaits jau samazinās. Es domāju, samazināsies tā rinda.
– Klāt vasara, kad daudzi bērni un jaunieši vēlas pastrādāt
algotā darbā. Īpaši aktuāli tas varētu būt šajā daudzām
ģimenēm grūtajā laikā. Kādas iespējas mūsu novadā tiek
piedāvātas jauniešiem, kas vēlas strādāt?
– Pagājušajā gadā bija lielākas iespējas, bet tagad mums ir
limitēts darba algu fonds. Mums no savas puses ir diezgan
grūti, taču dažus bērnus šogad laikam esam iekārtojuši. Viena
meitene strādās bibliotēkā, cik es zinu. No uzņēmējiem nav

Foto: Iedzīvotāju diena 31. maijā. Zāles pļāvēju “dragreiss”

Vēl piemērs. Ceriņu balle Tīnužu klubā “APVIENĪBAI IEDZĪVOTĀJI” izmaksāja nedaudz vairāk par 400 latiem, no kuriem tie paši
96,80 latu bija telpu īre. Aicinājumu izplatīšana, ceriņpušķu atvešana, zāles rotāšana, mākslinieku uzaicināšana utt. un noslēgumā
zāles sakopšana – to veicām mēs paši. Rezultāts atsvēra ieguldītos resursus – jauki pavadīts vakars vairāk nekā pusotram simtam
cilvēku, labs noskaņojums, skaistas atmiņas ilgam laikam. Un tepat, uz Rīgu nemaz nebraucot, šeit, novadā.
It kā nekas īpašs. Ja par šiem darbiem man kāds maksātu algu, tie būtu mani tiešie darba pienākumi. Protams, es tos paveik
tu un pienākumu izpildītu. Bet, iespējams, tas arī viss.
Šobrīd, šajā laikā un šajā vietā, Ikšķiles novadā ar “tas arī viss” nepietiek. Ikšķiles novads mums ir tikai viens. Tādēļ jau mēs,
novada iedzīvotāji, izveidojām savu apvienību. Mēs esam sapratuši, ka novadā līdzīgi kā ģimenes uzņēmumā ar mīlestību pret
savu novadu, ar atbildības izjūtu pret to, ar darbu un ar entuziasmu var panākt ļoti daudz.
Jā, nenoliedzami, ir vajadzīgi finanšu līdzekļi. Taču, saprātīgi sabalansējot gan naudu, gan pašu ieguldīto darbu, var tiešām
panākt ļoti daudz. Kāds, iespējams, oponēs vai nepiekritīs, teikdams, ka, kopš feniķieši izgudrojuši naudu, tas ir labākais līdzeklis
visa, arī darba mērīšanai. Tādā gadījumā pavisam dīvaini šķiet Ikšķiles domes publicētie pagājušā gada budžeta rādītāji – nauda
“paliek pāri” ap miljonu, ceļu uzturēšanas darbi paveikti par 24,9%, neapgūstot ap 0,6 miljoniem. Bet kādas pie mums ielas un
ceļi, visi zinām. Tādu piemēru ir daudz. Šābrīža ekonomiskajā situācijā saprotam, ka budžets pildīsies pavisam bēdīgi, taču sa
protam arī, ka ar līdzekļiem, kas būs pieejami, varēsim paveikt gana daudz.
Novēlu katram novada iedzīvotājam viņam vēlamu jauno domes sastāvu!
Sergejs Serafimovičs

Laikraksts IEDZĪVOTĀJU AVĪZE (reģ. Nr. 000703327). Izdevējs - “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” (reģ.Nr. 40008134025), pasts: a/k 10. Ikšķiles p/n LV 5052, e-pasts: avize@iedzivotaji.lv
“APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” kontakti: pasts: a/k 10. Ikšķiles p/n LV 5052. e-pasts: apvieniba@iedzivotaji.lv, tālrunis 20041871. Visa informācija www.iedzivotaji.lv

Es, Kaspars Upaciers, vēršos pie jums kā “APVIENĪBAS
IEDZĪVOTĀJI” valdes priekšsēdētājs.
Šā gada 21. februārī 218 novada patrioti pāršķīra jaunu
lappusi Latvijas vēstures grāmatā, nodibinot neatkarīgu
politisko organizāciju “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI”. Jo tikai tā
mēs varam būt likumīgi saimnieki savās mājās – Ikšķiles
novadā.
Gatavojoties vēlēšanām, “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” nesav
tīga darba rezultātā izveidoja priekšvēlēšanu programmu, ko
caurvij galvenā pamatdoma – Ikšķiles novada attīstība
atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā dabas un
kultūrvēstures mantojumu, veidojot laikmetīgu un mājīgu
dzīves telpu. Uzskatot, ka novada harmonisku attīstību līdz
šim kavējis stratēģiskas plānošanas un mērķu trūkums,
“APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” par sava turpmākā darba prioritātēm
izvēlējusies plānošanu un komunikāciju ar iedzīvotājiem.
Izvērtējot daudzos priekšlikumus un ierosinājumus,
“APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” valde sastādīja deputātu
kandidātu sarakstu pašvaldības vēlēšanām, kas tika
apstiprināts pilnsapulcē 4. aprīlī. Dalībai Ikšķiles novada
domes vēlēšanās no partijas deleģēta 18 cilvēku liela ko
manda, kurā ir visdažādāko nozaru un visu novada teritoriālo

vietu pārstāvji. Izveidot “astoņpadsmitnieku” nebija viegls
uzdevums. Apvienībā ir ļoti daudz cienījamu, gudru un godīgu
cilvēku, kas ir speciālisti visdažādākajās jomās, spēj konstruktīvi
strādāt un piedāvāt savus risinājumus, lai iedzīvotājiem svarīgu
lēmumu pieņemšana kalpotu sabiedrības interesēm un Ikšķiles
novada attīstībai.
“APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” komandu veido profesionāļi,
kuri ir sava novada patrioti. Mums rūp ne tikai tas, kā dzīvojam
šodien, bet kāda izskatīsies Ikšķile, Tīnuži, Turkalne, Dobelnie
ki, Ceplīši, Kalnāji un citas novada vietas nākamgad, pēc desmit
un simts gadiem. Tāpēc esam gatavi uzņemties atbildību par
novada attīstību un strādāt, lai šeit labi justos ikviens – no
mazuļa līdz sirmgalvim.
Krīze, kas tiek piesaukta vai ik dienu, galvenokārt ir apziņas
krīze – nedrīkst vairs samierināties ar to kārtību, kas bijusi līdz
šim. Ir jālauž pašreizējās pārvaldes darba stils un metodes – hao
tiska darbošanās atrauti no sabiedrības, nelietderīgi izmantoti
pašvaldības budžeta līdzekļi, nepiesaistītais finansējums no
dažādiem Eiropas Savienības un nacionālajiem fondiem. Prieks
uzzināt par īstenotajiem projektiem citās Latvijas pašvaldībās,
kam ir daudz mazāks budžets, bet kauns par Ikšķiles domes
“varēšanu”.

Vēlēšanu kampaņā varas partijas, protams, zīmē “sapņu
deputātus un īstos priekšsēdētājus”, bet tas tiek darīts tādēļ,
lai sabiedrība akceptētu veco kārtību un samierinātos ar to,
kā bijis līdz šim.
Mēs negribam dzīvot pa vecam!
Mēs sakām – NĀC, PIEDALIES!
Apvienības deputātu kandidāti ir cilvēki bez politiskās
pagātnes un rutīnas. Jā, mums nav politiskās pieredzes,
mums nav “restorānvagonu” un “lokomotīvju”, bet mums ir
savs, nevis svešs karogs.
“IEDZĪVOTĀJU” deputātu kandidāti ir spēcīga, kompeten
ta un enerģiska komanda, kas gatava kalpot Jums.
Līdz pašvaldību vēlēšanu dienai laika atlicis pavisam maz.
Tāpēc aicinu Jūs – nepalieciet malā un sestdien, 6. jūnijā,
dodieties uz vēlēšanu iecirkņiem Ikšķilē un Tīnūžos, lai lemtu
novada nākotni. Tā mums ir tikai viena!
Kaspars Upaciers
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ĢIRTS BAĶIS dzimis 1961. gadā Rīgā, absolvējis augstskolu “Attīstība”, ieguvis izglītību sociālajā pedagoģijā. Pašreizējā darba vieta – SIA “Amirels”
valdes priekšsēdētājs. Precējies, interesē atpūta pie dabas.
“Mans moto: par sakoptu un sakārtotu vidi, kas veicina un bagātina cilvēka iekšējo pasauli un ir viens no cilvēku harmonijas elementiem.Mijiedarbība:
vide – cilvēks – sabiedrība – telpa, kurā dzīvojam, un telpa, kurā vēlamies dzīvot labāk.”

HERMANIS DJOMKINS dzimis 1969. gadā, pabeidzis Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultāti, ieguvis maģistra grādu uzņēmēj
darbības vadīšanā.“Vēl studiju laikā uzsāku darba gaitas valsts pārvaldes struktūrās – sākotnēji Valsts ieņēmumu dienestā, tad Vērtspapīru tirgus
komisijā un šobrīd turpinu strādāt Latvijas Bankas labā. Savā darbībā nākas izmantot augstskolā iegūtās zināšanas, pilnveidot tās un apgūt jaunas
atbilstoši jauninājumiem un sasniegumiem konkrētajās jomās. Mācoties, strādājot, rūpējoties par ģimeni un audzinot divas meitas, esmu secinājis,
ka ar mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbu, ieklausoties līdzcilvēkos un savstarpēji palīdzot cits citam, ir iespējams panākt ļoti daudz – gan atzinību, gan
saticību, gan iecerētā virzību un īstenošanos. Godīgu, atklātu, izglītotu un inteliģentu domubiedru darbs komandā ir priekšnosacījums nosprausto
mērķu sasniegšanai. Mēs zinām, ko vēlamies, un darīsim nedaudz vairāk par iespējamo, lai tas notiktu.”

DAGMĀRA VILLERUŠA dzimusi 1944. gadā, absolvējusi Valsts Mākslas akadēmiju, mākslas maģistre, kopš 1988. gada – Latvijas Mākslas akadēmijas
Sagatavošanas un Dizaina kursu vadītāja. Sabiedriskā darbība: 1987. – 1992. g. – Latvijas Kultūras fonda ikšķiliešu kopas dibinātāja, talku organizatore;
1988. – 1990. g. – Latvijas Tautas frontes Ikšķiles un Tīnūžu nodaļas dibinātāja un biedre; 2008. g. – biedrības “Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi
Ikšķilē” dibinātāja un biedre un biedrības “Iedzīvotāji” dibinātāja un biedre. 1990. – 1994. g. bijusi Ikšķiles ciemata 20. sasaukuma Tautas deputātu
padomes deputāte. Apbalvota ar Barikāžu piemiņas medaļu. Precējusies, vīrs Valdis Villerušs – mākslinieks, ģimenē trīs dēli, seši mazbērni.
“Gan Latvijas Kultūras fonda, gan Tautas frontes laikos ar savu darbu esmu centusies veidot Ikšķili un tās novadu labāku. Arī tagad esmu par sakārtotu
un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē, tādēļ – eju un piedalos.”

KRISTAPS MIĶELSONS dzimis 1981. gadā Limbažos, absolvējis Limbažu 1. vidusskolu, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti. Brīvajā
laikā nodarbojas ar sportu, dzied korī un dejo tautas dejas. Kopš 2006. gada Ikšķiles novada Ceplīšu iedzīvotājs. “Mans moto: ne vienmēr saule būs
ceļabiedrs, dažreiz ir jādraudzējas ar lietussargu.”

IVETA MEŽARAUPE dzimusi 1973. gadā, absolvējusi Suntažu vidusskolu un Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, bijusi SIA “Arco Real Estate”
valdes locekle, pašreizējā darbavieta – “Soravia Managament”, pārdošanas un mārketinga vadītāja. Precējusies, ģimenē trīs dēli, interesē literatūra
un ainavu arhitektūra.
“Mana pārliecība, ka dzīvē nav tādas situācijas, kurā cilvēki nespētu vienoties. Un par sevi es zinu, ka spēju ieguldīt nepieciešamo laiku un spēku, lai
rastu kompromisu. Tajā pašā laikā uzskatu, ka tādas vērtības kā godīgums, cieņa, atklātība un atbildība ir bezkompromisa un viennozīmīgas. Tās vai
nu ir, vai nav. Un man ir svarīgi, ka šo vērtību esamību es apzinos ne tikai sevī, bet arī komandas biedros.”

AGNESE ZEMMERE dzimusi 1978. gadā Valmierā, absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, tiesību zinātņu maģistre. Audzina dēlu un
meitu. “Sveika, Ikšķile! Šajā gleznainajā vietā pie Daugavas ļaudis dzīvo jau devīto gadsimtu. No sensenā mazā lībiešu ciema šai laikā izaugusi skaista
pilsēta, ko saucam par savējo, kuru vēlamies kopt un sargāt, ar kuru gribam lepoties. Pašvaldības uzdevums ir saglabāt, kopt un attīstīt vērtības. Tai
kā labam saimniekam jāpārzina un jāuztur lietu kārtība, bet sabiedriskā dzīve jāveido pašiem iedzīvotājiem, izsakot savas vēlmes un domas, nevis
gaidot, ka kāds izlems viņu vietā. Jau 15 gadus Ikšķili saucu par savējo. Esmu ieguvusi labu izglītību tiesību zinībās. Politikā iepriekš neesmu darbo
jusies un uzskatu to par priekšrocību, jo vērtēju lietas pēc savas iekšējās pārliecības. Manas prioritātes ir sports, veselīgs dzīvesveids un sakārtota,
droša vide. Manuprāt, tieši vide un tās piedāvātās iespējas veido cilvēku. Es mīlu šo pilsētu un vēlos piedalīties rūpēs par to!”

SERGEJS SERAFIMOVIČS dzimis 1966. gadā, pamatizglītību ieguvis Ikšķiles astoņgadīgajā skolā, absolvējis Rīgas 1. vidusskolu, studējis Rīgas
Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē. Precējies, audzina divus bērnus.
“Kopš dzimšanas dzīvoju Ikšķilē. Esmu viens no mums, no “IEDZĪVOTĀJIEM”. Mūsu ir daudz, ļoti daudz, bet Ikšķile mums visiem ir viena. Turēsimies
un strādāsim kopā Ikšķiles labā! Un vēl – mēs visi zinām, ka dzīve drīzumā vieglāka nekļūs. Tas ir vēl viens iemesls man, tev, visiem mums likt kopā
spēkus mūsu dzīves telpas, tātad – Ikšķiles un novada attīstībai. Laiku, kad esam dzimuši, izvēlēties nevaram. Bet vidi, kur dzīvojam, varam veidot
paši, un tas mums noteikti ir jādara.”

EVIJA APALĪTE dzimusi 1976. gadā, pamatizglītību ieguvusi Vestienas astoņgadīgajā skolā, absolvējusi Latvijas Medicīnas akadēmiju ar māszinību
grādu. Ieguvusi DU Izglītības un vadības fakultātes profesionālo maģistra grādu sabiedrības pārvaldē un iestādes vadītāja kvalifikāciju. Ogres
rajona slimnīcas galvenā māsa un uzņemšanas nodaļas vadītāja. Pasniedzēja Rīgas medicīnas koledžā. “Manas zināšanas medicīnā, saskarsmes
spējas, apņēmība, gribasspēks, organizatoriskās iemaņas un pieredze darbā ar cilvēkiem būs ļoti noderīgas, lai sava novada iedzīvotājiem palīdzētu
nodrošināt visiem pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi, kā arī ieviestu mājas aprūpi, piesaistot kvalificētus un strādātgribošus veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzējus.”

INGŪNA URTĀNE dzimusi 1968. gadā, absolvējusi Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti un Ģeogrāfijas fakultāti. Maģistra grāds vides zinātnē un
pārvaldē, stažējusies ES vides pārvaldes un teritorijas plānošanas jomā. Pašreizējā darbavieta – Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija,
departamenta direktore. Audzina divus bērnus. “Galvenais ir izveidot kompetentu un saliedētu komandu, kas prasmīgi spētu vadīt pašvaldības
darbu. Tādu komandu, kam ir pozitīva attieksme un katram atsevišķi viedoklis, kas saprot, ka jāprot piekāpties mazās lietās, kad tas nepieciešams
rezultāta sasniegšanai. Es domāju, apgalvojums par to, ka novadam vajadzīgs saimnieks, ir pareizs, taču nevis kā neapstrīdama autoritāte, kurš
pieradis vienpersoniski pieņemt lēmumus, bet gan vadītājs, kurš darbu izdara, apvienojot cilvēkus un iespējami labākajā veidā izmantojot viņu
prasmes un spējas. Ja pašvaldība un iedzīvotāji spēs cits citam uzticēties, nevis cīnīsies savā starpā, viss izdosies.”

KASPARS STRIŽKO dzimis 1973. gadā, absolvējis Jelgavas Tehnisko liceju, Rīgas Celtniecības koledžu, Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskolu. Darba pieredze vietējos un starptautiskos būvniecības un nekustamo īpašumu attīstītāju uzņēmumos. Vada ģimenes
uzņēmumu modes un apģērbu nozarē. Precējies, audzina dēlu, meitu un suni. Interesē viss, kas saistīts ar nozarēm, kurās darbojos, un to, kas notiek
apkārt. Turkalnes iedzīvotājs.
“Mans moto: veidosim novadu skaistāku kopā!”

ANDRIS DAKSIS dzimis 1964. gadā Rīgā, absolvējis Rīgas 2. vidusskolu, Rīgas 2. tehniskajā skolā ieguvis māksliniecisko un stila mēbeļu galdnieka
5. kategorijas diplomu ar izcilību. Strādājis par restauratoru, ieguvis starptautiskā darba pieredzi Vācijā. Apguvis metinātāja specialitāti, strādājis
gāzes apgādē. Ikšķiles novadā dzīvo kopš 1996. gada. Ikšķiles Kultūras biedrības biedrs. Trīs bērni pilngadīgi, divas jaunākās meitas – skolnieces.
Interesē tautas mūzikas instrumentu izgatavošana, būvniecība, vides dizains. Vaļasprieks – dejo Ikšķiles vidējās paaudzes deju kolektīvā “Pavards”.
“Mans moto: par katra cilvēka morālu, sociālu un materiālu brīvību!”

IVETA BIEZĀ dzimusi 1978. gadā Gulbenē, absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti tūrisma un viesnīcu vadības specialitātē,
maģistra grāds kvalitātes vadībā, darba pieredze ES projektu vadīšanā un koordinēšanā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
Pašvaldību informatizācijas departamentā, pašreiz strādā par iekšējo komunikāciju speciālisti privātā kompānijā. Precējusies, audzina divas meitas,
interesē atpūta pie dabas un ceļošana. “Zināšanas ir mūsu bagātība. Spēja tās izmantot ir gudrība. Dalīšanās ar zināšanām ir mūsu priekšrocība!”

GUNTA KLISMETA dzimusi 1959. gadā, žurnāliste pēc diploma (Latvijas Valsts universitātes žurnālistikas specialitāte), darba stāža (laikraksts “Jūrmala”,
“Lauku Avīze”, “Vakara Ziņas”), pašreizējās darbavietas (astoņus gadus Latvijas Pašvaldību savienības žurnāla “Logs” redaktore) un aicinājuma.
Precējusies, ir divas pieaugušas meitas. Jau vairāk nekā 30 gadus labprāt brauc ar auto un brīvajā laikā risina krustvārdu mīklas.
“Cenšos dzīvot pēc principa: nedari citiem to, ko negribi, lai kāds nodarītu tev, bet izdari otra labā to, ko pati ceri sagaidīt no citiem! Un mana šābrīža
devīze: no rakstīšanas par pašvaldībām – pie darīšanas!”

RUDĪTE OSVALDE dzimusi 1973. gadā Rīgā, absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, maģistra grāds tiesību zinātnē. Strādā valsts pārvaldē
stratēģisko un juridisko konsultāciju jomā. Aktīva “Apvienības “Iedzīvotāji”” biedre, Ētikas komisijas locekle, Pirmsskolas padomes priekšsēdētāja,
divu bērnu mamma. Brīvajā laikā aizraujas ar tūrismu un peldēšanu. Interesē cilvēcisko un ģimenisko vērtību saglabāšana. Rūpju lokā ir bērniem
sakārtota un droša apkārtējā vide, kā arī visiem pieejama, atvērta un atbildīga publiskā pārvalde.
“Galvenais vadmotīvs – būt prasīgam pret sevi un apkārtējiem, uzņemties atbildību un paveikt nepaveicamo.”

IEVA NIEDRE dzimusi 1989. gadā, pamatizglītību ieguvusi Rīgas Igauņu vidusskolā, absolvējusi Āgenskalna Valsts ģimnāziju, studente. Darba
pieredze pasākumu organizēšanā, vadīšanā, žurnālistikā. Biedrības “Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē” dibinātāja un valdes locekle.
Interesē teātris, literatūra, laikmetīgā deja, kalnu tūrisms, snovbords. “Es studēju kultūras socioloģiju un menedžmentu Latvijas Kultūras akadēmijā.
Visu mūžu dzīvoju Ikšķilē, pēdējos pāris gadus esmu aktīvi iesaistījusies Ikšķiles novada sabiedriskajā dzīvē. Latvijas aktīvie un izglītotie jaunieši
pašreiz redz tikai divas iespējas – vai nu aizbraukt prom, vai palikt šeit un cīnīties par mūsu valsti. Es negrasos pamest savu zemi, tādēļ vēlos darīt
visu, kas manos spēkos, lai maniem bērniem būtu sava Latvija, sava Ikšķile un lai šeit kādreiz atgrieztos arī mani draugi.”

LIENE KOPŠTĀLE dzimusi 1973. gadā, absolvējusi Rīgas 1. pārtikas rūpniecības skolas ādas māksliniecisko priekšmetu izgatavotāju nodaļu, kopš
1994. gada strādā profesijā. Precējusies, audzina meitu. Tīnūžniece kopš dzimšanas. Interesē mūzika, literatūra un rokdarbi.
“Es dzīvoju Tīnūžos jau piektajā paaudzē. Vēlos, lai Tīnūžu vārds nepazūd no pasaules kartes un lai mana meita ir lepna par savām saknēm
cilvēkam draudzīgā novadā.”

EDGARS LOGINS dzimis 1964. gadā, pamatizglītību ieguvis Ikšķiles astoņgadīgajā skolā, absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas
fakultāti, iegūstot inženiera – mehāniķa kvalifikāciju, absolvējis Biznesa augstskolu “Turība” ar jurista kvalifikāciju, ieguvis Latvijas Universitātes
Juridiskās fakultātes tiesību zinātņu maģistra grādu starptautisko tiesību zinātnē. Darba pieredze: tehniskā direktora vietnieks Daugavas HES
kaskādē, pašreizējā darbavieta – valdes priekšsēdētājs SIA “Inženieru birojs “Profecto””. Biedrības “Iedzīvotāji” biedrs. Precējies, audzina dēlu, brīvajā
laikā spēlē hokeju.
“Taisnīgums un godaprāts ir vispilnīgākā tikumība – tā teicis Aristotelis. Šī pilnība parādās attiecībās ar citiem. Daudzi šo tikumību var apliecināt tikai
paši šajā dzīvē. Taču tām personām, kas darbojas publiskās administrācijas vidē, taisnīgums dod iespēju darīt labu ikvienam cilvēkam.”

KASPARS UPACIERS dzimis 1966. gadā, absolvējis Rīgas 49. vidusskolu, studējis Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras fakultātē. Kopš 1984. gada
organizē un piedalās dažādos muzikālos, izklaides, radio un televīzijas projektos, kopš 1993. gada strādā “Radio SWH”. Tīnūžnieks, precējies, divi
bērni, brīvajā laikā – mājas.
“Gribu, lai šeit dzīvotu mani bērni un mazbērni. Gribu, lai bērni lepotos ar to, ka dzīvo šeit. Gribu, lai mēs paši lepotos ar savu novadu, jo viņš mums
ir tikai viens.”
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