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Valsts vides dienests īstenojis Lat-
vijā līdz šim apjomīgāko un vienu 
no tehnoloģiski sarežģītākajiem 
vides projektiem, attīrot no vēstu-
riskā piesārņojuma – bīstamajiem 
atkritumiem – Inčukalna sērskābā 
gudrona dīķus. Pašlaik pilnībā no-
slēgušies sanācijas un rekultivācijas 
darbi, bet no dīķiem izvestā gudro-
na droša utilizācija turpināsies līdz  
2023. gadam.

Izmantojot gan Dienvidu, gan Zie-

meļu dīķī izveidoto pēcsanācijas 
monitoringa sistēmu, Valsts vides 
dienests 30 gadus pēc projekta pa-
beigšanas turpinās veikt vides kva-
litātes monitoringu.
„Inčukalna sērskābā gudrona pie-
sārņoto dīķu sanācija ir vērienī-
gākais un tehniski izaicinošākais 
šāda veida un apjoma projekts, 
kāds Latvijā jebkad ir ticis īste- 
nots. 

Turpinājums 2. lpp. 4

Latvijā īstenots unikāls vides projekts – no vēsturiskā 
piesārņojuma attīrīti Inčukalna sērskābā gudrona dīķi

Vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.
ATCERIES! 
Vēlēšanu iecirknī obligāta ir sejas maskas lietošana, ko vēlēšanu komisijas loceklis var 
lūgt noņemt uz mirkli, lai pārliecinātos par personas identitāti. Ja ir iespējams, uz iecirkni 
ņem līdzi savu personīgo pildspalvu, kas raksta zilā vai melnā krāsā.
Trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekšējās balsošanas laikā:
• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Iecirkņi būs atvērti (nobalsot nevarēs):
• otrdien, 1. jūnijā, no plkst 9.00 līdz 13.00;
• trešdien, 2. jūnijā, no plkst 16.00 līdz 20.00.
Balsošanas dokuments ir derīga pase vai personas apliecība. Vairāk uzzini: www.cvk.lv/lv/vele-
sanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji no Inčukalna pagasta varēs balsot jebkurā vēlēša-
nu iecirknī Siguldas novadā
Šī gada 5. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas, un tajās (Inčukalna novada iedzīvotājiem, izņemot 
Vangažu pilsētas iedzīvotājiem) būs iespējams balsot jebkurā sava vēlē šanu apgabala iecirknī. 
Jaunveidojamā Siguldas novada teritorijā kopumā izveidoti 12 iecirkņi.

Vēlēšanu 
iecirkņa Nr. Vēlēšanu iecirknis Adrese

614 Lēdurgas Kultūras nams Emīla Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads
707 Dienas centrs „Gauja” Centra iela 6, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads

770 Siguldas novada Kultūras 
centrs Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads

771 Siguldas novada Kultūras 
centrs Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads

772 Siguldas 1. pamatskola Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

773 Siguldas pagasta 
Kultūras nams Zinātnes iela 7B, Sigulda, Siguldas novads

774 Mores pagasta Tautas 
nams Siguldas iela 13, More, Mores pagasts, Siguldas novads

776 Allažu Sporta centrs Skolas iela 5, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads
782 Inčukalna Tautas nams Atmodas iela 1A, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads
783 Krimuldas Tautas nams Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

784 Sporta un atpūtas centrs „Namiņš”, Zvaigžņu iela 7, Inciems, Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads

788 Mālpils Kultūras centrs Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads

Pašvaldību vēlēšanas – 5. jūnijā

PIEVĒRS UZMANĪBU! 
Ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālā re-
forma paredz Inčukalna pagasta, Krimuldas, 
Mālpils un Siguldas novada apvienošanu un 
par administratīvo un attīstības centru noteikt 
Siguldu, bet Vangažu pilsētu apvienot ar Gar-
kalnes, Ropažu, Stopiņu novadu un par admi-
nistratīvo un attīstības centru noteikt Ulbroku, 
tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo Inčukalna pa-
gastā, būs iespēja piedalīties apvienotā Sigul-
das novada pašvaldības vēlēšanās, bet tiem 
iedzīvotājiem, kuri dzīvo Vangažu pilsētā, būs 
iespēja piedalīties apvienotā Ropažu novada 
pašvaldības vēlēšanās. Šajā informatīvā izde-
vuma „Novada Vēstis” numurā ir iespēja iepa-
zīties ar informāciju par vēlēšanu iecirkņiem 
apvienotajā Siguldas novadā un apvienotajā 
Ropažu novadā, kā arī deputātu kandidātu sa-
rakstiem katrā no minētajiem novadiem.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji no Vangažu pilsētas varēs balsot jebkurā vēlēšanu 
iecirknī Ropažu novadā
Šī gada 5. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas, un tajās (Vangažu pilsētas iedzīvotājiem) būs ie-
spējams balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī. Jaunveidojamā Ropažu novada teritorijā 
kopumā izveidoti astoņi iecirkņi.

Vēlēšanu iecirkņa 
Nr. Vēlēšanu iecirknis Adrese

775 Vangažu pilsētas pārvalde Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads

781 Garkalnes novada dome Brīvības gatve 455, Rīga

793 Kultūras un izglītības centrs Sporta iela 2, k-2, Ropaži, Ropažu novads

794 Kultūras nams Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu novads

798 Kultūras centrs „Ulbrokas pērle” Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads
799 Upeslejas Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu novads

800 Gaismas speciālā internātskola Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads

963 Garkalnes Dienas centrs Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes novads 

Turpinājums 2021. gada pašvaldību vēlēšanām veltītajā sadaļā no 5. līdz 9. lpp. 4
Siguldas novada kandidātu saraksti – 5. lpp. 4
Ropažu novada kandidātu saraksti – 7. lpp. 4
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SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI APRĪLĪ

Sēdes protokols Nr. 5 
2021. gada 21. aprīlī

Par Inčukalna novada domes 
2021. gada 17. februāra lēmu-
ma, protokola Nr. 2 (15. §) „Par 
Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas reorganizāci-
ju” grozījumiem. Dome nolemj: 
grozīt Inčukalna novada domes 
2021. gada 17. februāra lēmuma, 
protokola Nr. 2 (15. §) „Par Inču-
kalna novada Mūzikas un mākslas 
skolas reorganizāciju” 1. pun-
ktu, izskatot to šādā redakcijā:  
„1. Veikt Inčukalna novada Mū-
zikas un mākslas skolas reorga-
nizāciju, tā rezultātā izveidojot 
divas mūzikas un mākslas profe-
sionālās ievirzes izglītības iestā-
des: Vangažu pilsētas Mūzikas un 
mākslas skola, ar juridisko adresi 
Gaujas iela 2, Vangaži, Inčukalna 
novads, LV-2136; Inčukalna Mūzi-
kas un mākslas skola, ar juridisko 
adresi Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, 
Inčukalna novads, LV-2141.” Uz-
dot Inčukalna novada pašvaldības 
kancelejai 2021. gada 17. februāra 
lēmumu, protokolu Nr. 2 (15. §) 
„Par Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas reorganizāciju” un 
šo lēmumu nosūtīt saskaņošanai 
Kultūras ministrijai. 

Par atļauju metāllūžņu un bīs-
tamo atkritumu pieņemšanas, 

īslaicīgas uzglabāšanas un ap-
strādes vietas ierīkošanai ze-
mes vienībā ar adresi „Vidzemes 
šoseja 47. km C”, Inčukalna pa-
gasts, Inčukalna novads. Dome 
nolemj: atļaut uzsākt detālplā-
nojuma izstrādi teritorijai. Apstip-
rināt darba uzdevumu Nr. 01-2021 
detālplānojuma izstrādei. Apstip-
rināt Inčukalna novada domes te-
ritorijas plānotāju Ingu Griezni par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju. 
Detālplānojuma izstrādes ierosi-
nātājam četru nedēļu laikā slēgt 
līgumu par detālplānojuma iz-
strādi ar Inčukalna novada domes 
izpilddirektoru. Lēmumu nosūtīt 
iesnieguma iesniedzējai. Detālplā-
nojuma izstrādes vadītājai publicēt 
pieņemto lēmumu valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas sistēmā. 
Detālplānojuma izstrādes vadītā-
jai sadarbībā ar Inčukalna novada 
domes Sabiedrisko attiecību daļu 
publicēt paziņojumu par detāl-
plānojuma izstrādes uzsākšanu  
pašvaldības tīmekļvietnē, kā arī 
pašvaldības informatīvajā izdevu-
mā „Novada Vēstis”.

Par Siguldas sadarbības teritori-
jas civilās aizsardzības plāna ap-
stiprināšanu. Dome nolemj: ap-
stiprināt Siguldas sadarbības te-
ritorijas civilās aizsardzības plānu. 
Uzdot Inčukalna novada pašvaldī-
bas kancelejai lēmumu nosūtīt Si-

guldas novada pašvaldības darba 
un civilās aizsardzības speciālistei 
L. Rutkevičai. Kontroli par lēmu-
ma izpildi uzdot Inčukalna novada  
pašvaldības izpilddirektoram.

Par grozījumiem Inčukalna no-
vada domes 2021. gada 20. jan-
vāra lēmumā Nr. 1 (21. §) „Par 
Inčukalna novada pašvaldības 
izglītības iestāžu skolēnu (au-
dzēkņu) uzturēšanas izmaksām 
2021. gadam”. Dome nolemj: 
veikt šādus grozījumus Inčukalna 
novada domes 2021. gada 20. jan-
vāra lēmumā Nr. 1 (21. §) „Par Inču-
kalna novada pašvaldības izglī-
tības iestāžu skolēnu (audzēkņu) 
uzturēšanas izmaksām 2021. ga-
dam”: svītrot lēmuma 1. punktā 
vārdus un skaitļus „ar 2021. gada 
1. februāri” un aizstāt ar vārdiem 
un skaitļiem „ar 2021. gada 1. jan-
vāri”; svītrot lēmuma 2. punktā 
vārdus un skaitļus „no 2021. gada 
1. februāra” un aizstāt ar vārdiem 
„no 2021. gada 1. janvāra”.

U. c. 

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko perso-
nu datu aizsardzības likumā no-
teikto) var iepazīties Inčukalna 
novada pašvaldības tīmekļvietnē  
www.incukalns.lv sadaļā „Domes 
sēžu protokoli”.

Latvijā īstenots unikāls vides projekts – no vēsturiskā 
piesārņojuma attīrīti Inčukalna sērskābā gudrona dīķi
4 Sākums 1. lpp. 

Sekmīgu rezultātu esam sasnieguši, 
kopīgi sadarbojoties daudzām iesais-
tītajām pusēm – uzņēmējiem, kas 
ieviesa īpašas šī projekta specifikai 
pielāgotas inovācijas un atbildīgi risi-
nāja iepriekš neparedzamus sarežģī-
jumus, kādi neizbēgami rodas šādos 
projektos, kā arī valsts institūcijām, 
kas kopīgi pārraudzīja projekta gaitu 
un finanses un spēja būt atvērtas gan 
tehnoloģiju, gan pārvaldības inovāci-
jām. Šodien ir gandarījums gan par 
paveikto darbu, gan pārliecība, ka 
21. gadsimta sabiedrība daudz labāk 
izprot un apzinās savas saimniecis-
kās darbības ietekmi uz vidi, un šādu 
ekoloģisko katastrofu radīšana vairs 
nebūtu iespējama,” norāda Valsts 
vides dienesta ģenerāldirektore Elita 
Baklāne-Ansberga.
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs Artūrs Toms Plešs 
uzsver: „Vēsturiski mantotie gudrona 
dīķi Inčukalnā ilgstoši bijis liels un 
dabu postošs piesārņojuma avots, 
kas apdraudējis gan apkārtējo vidi, 
gan cilvēku veselību. Gudrona dīķu 
attīrīšanas darbi ir bijis sarežģīts 
uzdevums, ar ko beidzot esam veik-
smīgi tikuši galā. Ir ieguldīts neno-
vērtējams un komplicēts darbs, lai 
vēsturiski piesārņotāko vietu Latvijā 
sakoptu un atdotu dabas gādīgajās 

rokās – platība, kurā uzlabota vides 
kvalitāte, ir astoņi hektāri. Šo teri-
toriju atpakaļatdos saimnieciskajā 
apritē, un nākotnē tur varēs augt 
mežs.”
Sanācijas darbi veikti, sekmīgi īste-
nojot Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) projektu „Vēsturiski 
piesārņoto vietu „Inčukalna sērskā-
bā gudrona dīķi” sanācija, II posms” 
(Nr. 5.6.3.0/17/I/001), kura kopējais 
finansējums ir vairāk nekā 29,7 miljo-

ni eiro, no tiem 85% bija ERAF finan-
sējums, bet pārējie – valsts budžeta 
līdzekļi.
Projektu īstenoja Valsts vides die-
nests, darbus veica PS „Inčukalns 
Eko”, projekta inženiertehnisko 
uzraudzību īstenoja SIA „Geo Con-
sultants”, savukārt gudrona drošu 
utilizāciju, izmantojot kā alternatī-
vu kurināmo un izejmateriālu, savā 
rūpnīcā Brocēnos veic SIA „Schwenk 
Latvija”.

Inčukalna novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000068337,
izsludina konkursu uz

Inčukalna novada pašvaldības būvvaldes 
teritorijas plānotāja amata vietu 

(1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:
1. organizēt, pārzināt un koordinēt 

Inčukalna novada teritorijas plānojuma, 
lokālplānojumu, detālplānojumu un to 
grozījumu izstrādes procesus;

2. pieprasīt institūcijām tehniskos nosacī-
jumus teritorijas plānojuma, lokālplāno-
jumu, detālplānojumu un to grozījumu 
izstrādāšanai un organizēt to prasību 
apkopošanu;

3. sagatavot nosacījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādei;

4. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus un sagatavot izziņas par atļauto 
zemes izmantošanu atbilstoši teritorijas 
plānojumam;

5. sagatavot kartogrāfiskos materiālus 
(skices, shēmas u. tml.) telpiskās plāno-
šanas vajadzībām;

6. nodrošināt attīstības plānošanas 
dokumentu publicēšanu Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (TAPIS);

7. savas kompetences ietvaros piedalīties 
pašvaldības attīstības dokumentu 
izstrādē.

Prasības pretendentam:
1. augstākā izglītība teritorijas plānošanā 

vai zemes ierīcībā, arhitektūrā, ainavu 
arhitektūrā;

2. vismaz 3 (trīs) gadu pieredze zemes 
ierīcībā vai teritorijas plānošanā;

3. teicamas valsts valodas zināšanas; 
4. teritorijas attīstības plānošanas likuma, 

ar teritorijas plānošanu reglamentējošo 

un citu normatīvo aktu pārzināšana;
5. labas sadarbības veidošanas prasmes, 

spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt 
intensīvi, patstāvīgi un uzņemties 
atbildību;

6. labas praktiskā pielietojuma prasmes 
darbam ar „MS Office”, „AutoCad” vai 
„MicroStation” un biroja tehniku.

Darba vieta: Inčukalna novada dome, 
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna 
novads, LV-2141.
Darba laiks: normālais darba laiks  
(40 stundas nedēļā). Darba alga (bruto): 
1320 eiro mēnesī.
Piedāvājam:
	atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
	profesionālās pilnveides un apmācības 

iespējas;
	sociālās garantijas;
	veselības apdrošināšanu pēc viena gada 

nostrādāšanas;
	koplīgumā noteiktās garantijas pēc 

viena gada nostrādāšanas.
Motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošo 
dokumentu kopiju un dzīvesgājuma ap-
rakstu (CV) sūtīt uz e-pasta adresi baiba.
sproge@incukalns.lv ar norādi „Teritorijas 
plānotājs” vai iesniegt personīgi Inčukalna 
novada domes Klientu apkalpošanas cen-
trā (Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
nov.) līdz 2021. gada 7. jūnijam (ieskaitot). 
Tālrunis uzziņām 67977278.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbildīs 
izvirzītajām prasībām un tiks virzīti konkur-
sa nākamajai kārtai.

Kopš programmas* sākuma – 
2016. gada marta – līdz 2021. gada 
martam AS „Attīstības finanšu in-
stitūcija Altum” (turpmāk tekstā –  
„Altum”) tika iesniegti 16 Vanga-
žos esošo māju renovācijas projek-
ti, kuru renovācijā kopumā plānots 
ieguldīt 6,1 miljonu eiro. Pusi jeb 
50% no izmaksām par būvdarbiem, 
kas samazina siltuma zudumus 
ēkās, sedz „Altum” grants no Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļiem.

Šobrīd renovācijas darbi pabeigti jau 
deviņām mājām, četros namos notiek 
vai tūlīt tiks uzsākti būvdarbi, savu-
kārt vēl trīs projekti atrodas dažādās 
citās īstenošanas stadijās. Jau reali-
zētajos projektos ievērojami samazi-
nājušies izmantotās siltumenerģijas 
rādītāji, ļaujot ieekonomēt vidēji līdz 
pat 59% no sākotnējā mājas siltum- 
enerģijas patēriņa.
Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju 
tehnisko stāvokli un energoefektivi-
tāti, kopš 2016. gada marta Latvijā 
tiek īstenota daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitātes paaugstināšanas 
programma, kuru izstrādāja Ekonomi-
kas ministrija un kuru ievieš „Altum”. 
„Altum” sniedz daudzpusīgu atbalstu 
šajā programmā – piešķir grantus, 
aizdevumu garantijas, aizdevumus 
projekta realizācijai, kā arī bezmak-
sas konsultācijas pirms projekta un 
tā gaitā. Līdz pat 50% no izmaksām, 
kas tiek ieguldītas māju energoefek-
tivitātes uzlabošanā, tiek segtas no 
Eiropas Savienības fondu līdzekļiem; 
pārējās izmaksas jāsedz dzīvokļu 
īpašniekiem pašiem vai piesaistot 
bankas aizdevumu.

Sarma Novicāne-Lazdāne, n 
SIA „SNL” projektu vadītāja

* Programmu regulējošie 15.03.2016. Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr. 160 „Darbī-
bas programmas „Izaugsme un nodarbinā-
tība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vei-
cināt energoefektivitātes paaugstināšanu 
valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veici-
nāt energoefektivitātes paaugstināšanu 
dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”.

Dzīvojamo māju 
atjaunošana 
Vangažos
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Šā gada 22. martā 80 gadu jubileju 
svinēja Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogs Jānis Ras-
lavs.

Jānis Raslavs ir Latvijas mēroga au-
toritāte mūzikā, jo īpaši pūtēju or-
ķestru pasaulē. Savā 60 gadus garajā 
darba mūžā viņš darbojies kā mūzikas 
pedagogs, pūtēju ansambļa un orķes-
tra vadītājs, diriģents, trompetists un 
skaņdarbu aranžētājs. Divu Vispārējo 
latviešu dziesmu un deju svētku pū-
tēju orķestru virsdiriģents, divu pūtē-
ju orķestru salidojumu virsdiriģents.
Viņš sevi apliecinājis ne tikai kā ār-
kārtīgi talantīgs un augstus pro-
fesionālos rezultātus sasniedzošs 
pedagogs, orķestra vadītājs, bet arī 
kā rakstvedis. Vērā ņemamas ir Jāņa 
pedagoģiskā darba piezīmes – katru 
mācību stundu sistemātiski tiek sīki 
un smalki aprakstītas katra audzēkņa 
mācību gaitas, sekmes, programmas. 
Viņa darba klades ir kā Krišjāņa Baro-
na Dainu skapis! Milzīga bibliotēka ar 
interesantiem materiāliem par katra 
izglītojamā sekmēm. Tām ir vēstu-
riska vērtība gan satura, gan darba 
pieredzes nodošanas ziņā. Ja ņe-
mam vērā Jāņa bagāto darba mūžu, 
darbavietas un audzēkņu skaitu, tad 
atliek vien iedomāties, cik tādu kla-
žu ir sakrājies un kādas domu pērles 
tajās ir iekļautas. Ļoti interesanta ir 
Jāņa Raslava nošu bibliotēka, kurā ir 
daudz ar roku rakstītu nošu gan solo, 
gan klavieru pavadījuma izklāstā. Arī 
orķestra partijas, skaņdarbu pārliku-
mi veidoti rokrakstā. Notis sakārtotas 
perfektā kārtībā kartona mapēs pēc 
grūtības pakāpēm un instrumentu 
grupām. Tā ir Jāņa īpašā pasaule, kur 

ielūkoties ļauts vien retajam. Domāju, 
šis talants visa sistematizēšanā Jā-
nim Raslavam ir no viņa tēva, kas bijis 
lielisks grāmatvedis.
Līdztekus mūzikas gaitām Jānis vien-
mēr bijis kaislīgs sporta dzīves piekri-
tējs, fotogrāfs un liels ceļotājs. Jāņa 
kaislība ir kalni! Katru vasaru Jānis 
ar savu dzīvesbiedri Andu dodas ap-
ceļot skaistās Eiropas pilsētas, pilis 
un kalnus.
Savas mūziķa gaitas Jānis Raslavs 
uzsācis Jāzepa Mediņa Mūzikas vi-
dusskolā, kur apguvis trompetes 
spēli, vēlāk izglītība trompetes spe-
cialitātē turpināta Jāzepa Vītola Lat-
vijas Valsts konservatorijā – tagadējā 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijā. Tomēr jau tolaik viņš sapra-
tis, ka viņu interesē un aizrauj arī 
diriģēšana. Diriģenta statusā pirmo 
reizi orķestra priekšā Jānis Raslavs 
stājies līdz ar mūzikas vidusskolas 
beigšanu 1960. gadā, un tas ir bijis 
Rīgas rajona brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju orķestris Siguldā. Tērpu dizaine-
res Ievas Kundziņas spilgti sarkanie 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigādes 
tērpi priecē klausītājus un skatītājus 
vēl šodien! 
1962. gadā Jānis Raslavs uzsāka sa-
vas pedagoga gaitas Siguldas bērnu 
mūzikas skolā, vēlāk bijis mācībspēks 
arī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vi-
dusskolā, Jāzepa Mediņa Rīgas Mū-
zikas vidusskolā, Rīgas 6. vidusskolā, 
Vangažu Mūzikas un mākslas skolā, 
Inčukalna mūzikas skolā, Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas skolā, 
kur joprojām strādā par pedagogu. 
Jāņa Raslava audzēkņi nereti plū-
kuši laurus dažādos mūzikas skolu 
un mūzikas vidusskolu konkursos. 

Jānim Raslavam – 80!

Viņa skolēnu vidū ir tādas personī-
bas Latvijas mūzikas zenītā kā Māris 
Briežkalns, Andris Muižnieks, Uldis 
Ziediņš, Edgars Cīrulis un daudzi citi. 
Citēšu cienījamo skolotāju, kurš saka 
tā: „Uzskatu, ka visiem bērniem vaja-
dzētu pabeigt mūzikas skolu, jo tad 
viņi izceļas, atšķiras no pārējiem ar 
savu inteliģences līmeni.”
2017. gadā Jānim Raslavam piešķirts 
Siguldas novada pašvaldības domes 
augstākais apbalvojums „Sigul-
das novada goda novadnieks 2017”.  
80 gadu jubilejā Jānim Raslavam tika 
pasniegts Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra goda raksts par ilggadēju 
ieguldījumu pūtēju orķestru popu-
larizēšanā, Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas saglabāšanā un Siguldas 
novada kultūrvides veidošanā, kā arī 
Inčukalna novada domes atzinības 
raksts par mūža ieguldījumu jaunās 
paaudzes izglītošanā un novada kul-
tūras dzīves veidošanā. Jānis Raslavs 
ir savas valsts patriots caurcaurēm. 
Lai dzīvo viņa izvirzītais dzīves moto: 
„Caur kultūru un izglītību pasauli pa-
darīsim labāku, mūsu valsti tai skai-
tā!” No sirds sveicam Jāni Raslavu  
80 gadu jubilejā un vēlam neizsīksto-
šu enerģiju un veselību!

Ieva Kikuste, n 
Mūzikas un mākslas skolas direktore

Šogad īpaši gribējās maiju sagaidīt 
ar siltākām un saulainākām progno-
zēm, bet tā arī nācās samierināties 
ar to, kas ir. Lielākoties vējainais 
un lietainais laiks nemazināja prie-
ku par katru zāles stiebriņu, pirmo 
pļavas ziedu, ievziedu smaržu un 
dzeguzes kūkošanu, kas pietuvojās 
pat diviem simtiem kukū. Un pa sau-
lainai dienai jau arī gadījās.

Inčukalna Tautas nama dzīvē no 
aprīļa vidus līdz jūnijam tradicionāli 
katru gadu ir bijis darba karstākais 
posms – Mākslas dienas, Baltā gal-
dauta svētki 4. maijā, Mātes diena, 
Deju svētki, Dziesmu diena, izlaidu-
mi. Šogad priecājāmies par atļauju 
amatiermākslas kolektīviem – no-
darbībās ārtelpās drīkst piedalīties 
10 personas, un nu esam sagaidī-
juši vēl lielākas privilēģijas – telpā 
darbavietās vai nodarbībās drīkst 
atrasties 20 potētas vai Covid-19 
izslimojušas personas. 
Pateicoties muzikālā projekta 
„Melnbalts” dziedātgribošo no-
vadnieku neatlaidībai, jau 4. maijā, 
ievērojot visus epidemioloģiskos 
nosacījumus, rīta stundā muzikā-
lo svētku sveicienu no vecā, plašā 
Gaujas kluba jumta sūtīja Kristīne 
Zilicka, Līva Indričeva un Armands 
Pētersons. Cilvēki pulcējās māju 
balkonos un ap pasākuma vietu. 
Neskatoties uz iepriekšējo die-
nu lietavām, par lielu brīnumu, 
4. maijs pie mums bija saulains, 
nedaudz vējains, un tā vien gribējās 
lūkoties dzidrajās debesīs. Nāka-
mā koncerttūres vieta tika izvēlē-
ta pie Inčukalna vecā pasta, jo tik 
ļoti gribējās pagodināt jaunos un 
skaistos logus ar publisku pasāku-
mu. Te neizpalika arī tradicionālais 
galds, pārklāts ar baltu galdautu. 
Maija svētku dienās no plkst. 19.00 
līdz 22.00 vēl šeit skanēja skaistā-
ko mūsu kora dziesmu ieraksti un 

logos, mainoties gaismu toņiem, 
varēja vērot iekštelpu ekspozīciju. 
Noslēguma koncerts bija pie Medī-
bu pils Kārļzemniekos, kuru skaid-
rajās debesīs pagodināja arī stārķi. 
Vietējās saimnieces bija sarūpēju-
šas ziedus dziedātājiem.
Mūsu valsts himna „Dievs, svētī 
Latviju” 4. maija rītā izskanēja Lat-
vijas Vidzemes virtuālajās lūgšanu 
brokastīs. Inčukalna novads tajās 
ar liecību piedalījās pirmo reizi. Tas 
bija stāsts par brīnišķīgiem cilvē-
kiem Vangažu baptistu draudzē, 
par ticību, caur kuru Goda novad-
nieks Viktors Kotkovs aicināja un 
vadīja ļaudis, lai Vangažu pilsētā 
uzceltu baznīcu. Par mīlestību, 
kura vainagojās ar jaunu, skaistu 
un sakoptu pilsētu, kurā dzīvo da-
žādu tautību ļaudis, kuri mīl to un 
savu valsti Latviju. Iedvesmojošais 
un sirsnīgais mācītāja Ruslana Bor-
dana un Viktora Kotkova atraitnes 
Nadeždas stāsts ir iemūžināts 
arī „Inčukalna novada tuvplānu” 
14. laidienā. 
Jau pieminētajā tautas nama vir-
tuālajā projektā „Inčukalna novada 
tuvplāni” sniegts ieskats arī Lielās 
talkas norisēs Inčukalna novadā un 
tikšanās ar rakstnieku, literatūrzi-
nātnieku, sabiedrisko darbinieku, 
mūsu novadnieku Valteru Nol-
lendorfu īsi pēc viņa deviņdesmi-
tās dzimšanas dienas. Nollendorfa 
bērnības atmiņas par Inčukalnu un 
Krustiņiem ir līdz 1944. gadam, kam 
sekoja emigrācijas gadi Vācijā un 
ASV. Kopš 1996. gada dzīvo Latvi-
jā, aktīvi darbojas sabiedriskajā un 
kultūras dzīvē, īpaša nozīme dar-
bam Latvijas Okupācijas muzejā un 
nākotnes muzeja būvē.
Nelielu, bet sirsnīgu Mātes dienas 
sveicienu bija sagatavojuši „Born 
to Dance” dejotāji savām māmiņām 
Aleksandra parka estrādē svētdie-
nas, 9. maija, rītā. 

Inčukalns maijā

Ģimenes dienai veltītā interaktīvā pa-
staigu spēle „Cilpojam ziedonī Vanga-
žos” par plaukstošo pavasara dabu –  
smaržīgiem ziediem, zaļojošiem ko-
kiem, krāšņiem dārziem, putnu balsīm –  
ar dzeju un mūziku ir noslēgusies. 
Spēlē varēja izcilpot astoņas cilpas, 
kuras sastāvēja no 40 jautājumiem, 
iegūstot 112 punktus. Vieglākās cilpas 
bija „Pienene”, „Alerģija” un „Bez mī-
lestības nedzīvojiet”, bet grūtākās –  
„Siltumnīca” un „Māmiņdiena”. 

Spēlētāji vērtējumā iedalījās cil-
potāju ciltīs: „Kucēni” (40% no re-
zultāta), „Eži” (60% no rezultāta), 
„Zaķi” (70% no rezultāta), „Vilki” 
un „Lapsas” (80% no rezultāta), 
„Ērgļi” (90% no rezultāta). Paldies 
par piedalīšanos 50 komandām. 
Prieks redzēt gan lielas, gan mazā-
kas ģimenes, gan vangažniekus, gan 
iebraucējus, gan lielus, gan mazus! 
Kopā komandas nostaigāja 250 km.
Kopā ar „Cilpo” komandu esam 
apkopojuši rezultātus: 1. vie-
tu (107 punkti) ieguva „Fik-
sie no Langstiņiem”, 2. vietu  
(105 punkti) – „Gejmeri”, 3. vietu  
(104 punkti) – „Astoņi kustoņi” 
un „Fantaskais 4runieks”, 4. vietu  
(103 punkti) – „Danca Monkeys”, bet 
5. vietu (100 punkti) – „France”. 

Ģimenes dienas pasākums „Cilpojam ziedonī Vangažos”

Liels paldies SIA „Eži” par spēles 
nodrošināšanu, Inčukalna novada 
pašvaldībai par atbalstu un, pro-
tams, visiem cilpotājiem! Patiess 
prieks par kuplajām ģimenēm, kuras 
atrada laiku kopābūšanai, jo spēles 
mērķis bija kopīgi risināt uzdevu-
mus, asināt prātus un baudīt dabu.
Spēle bija kultūras nama un domes 

dāvana svētkos. Pirmo piecu vietu 
ieguvēji balvās saņēma vitamīnu un 
mundruma devu, lai stiprs un spēci-
nošs pavasaris!

Lūgums atsaukties komandām „Fik-
sie no Langstiņiem”, „Astoņi kusto-
ņi” un „France”, lai saņemtu balvu, 
zvanīt pa tālruni 26312233.
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Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 
31. gadadiena

Šogad svētki – Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena – jop-
rojām bija atšķirīgi, mēs netikāmies 
klātienē, bet svinējām ģimenes lokā. 

Mēs centāmies radīt īpašu svētku 
noskaņu, uzpošot Vangažu Kultūras 
namu un tā apkārtni, cēlām godā Lat-

vijas karogu, ielikām logos Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas skolas 
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 
audzēkņu darbu virtuālā kora svētku 
sveicienu, iemūžinājām svētku sajūtu 
fotogrāfijās, kas tika atspoguļotas arī 
Latvijas Televīzijā. Mēs bijām kopā ar 
Latviju goda dienā.

Jau pavisam drīz sagaidāms, ka Van-
gažu pilsētā ekspluatācijā tiks nodota 
jaunā velotrase, kuras izbūves darbi 
tika sākti maija sākumā. Kamēr velo- 
trase vēl nav pabeigta, bērni un jaunie-
ši aicināti to neizmantot.

Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs 
Juris Jakubovskis skaidro, ka bērniem 
un jauniešiem jābūt mazliet pacietī-
giem, jo jau nākamās nedēļas izskaņā 
plānots, ka trasi varētu sākt lietot tes-
ta režīmā. Oficiāli velotrases nodošana 
ekspluatācijā paredzēta līdz Jāņiem.
Šobrīd topošo velotrasi nedrīkst iz-
mantot, lai netraucētu būvniekiem 
darīt viņu darbus. Marķējumu asfal-
tam var uzklāt pēc pilnīgas gaistošo 
vielu iztvaikošanas no asfalta masas. 
Straujupītes pusē trasei vēl nepiecie-
šams uzstādīt drošības margu. Arī 
trases apkārtne vēl tiks sakārtota un 
apzaļumota, uzstādīti soliņi un atkri-
tumu urnas, lai novērstu apkārtnes 
piegružošanu. „Lai gan velotrase vēl 
nav pabeigta, tā jau ir kļuvusi popu-

Vangažos noslēgumam tuvojas velotrases izbūve

lāra bērnu un jauniešu vidū, apliecinot 
to, ka šāds infrastruktūras objekts ir 
bijis ilgi gaidīts Vangažos. Tomēr ai-
cinām veloentuziastus būt mazliet 
pacietīgiem, līdz trase tiks pabeigta 
un pa to būs atļauts braukt,” aicina 
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs 
Juris Jakubovskis.
Šobrīd, kamēr vēl notiek plānotie 
velotrases pabeigšanas darbi, trasei 
apkārt ir uzstādīts žogs, taču, tiklīdz 

darbi būs pabeigti, žogs tiks noņemts 
un trasi varēs izmantot jebkurā laikā.
Pie velotrases tiks uzstādīts arī infor-
matīvs plakāts velotrases izmantoša-
nai. Uzmanību: trases izmantotājiem 
jāatceras, ka katrs pats ir atbildīgs 
par sevi, tādēļ, izmantojot velotrasi, 
obligāti jālieto drošības aprīkojums, 
tajā skaitā ķivere un aizsargi!

Vangažu pilsētas pārvalde

15. maijā, Ģimenes dienas vakarā, 
Lat vijā notika tradicionālā Muzeju 
nakts. Arī mēs uzdrošinājāmies pie 
Inčukalna Vecā pasta vēstīt to, kas 
senos laikrak stos rakstīts par Inču-
kalnu. Piedāvājam ieskatu dažās 
senās ziņās, jo šogad mūsu Inčukal-
nam 585.

29.11.1925. laikraksts „Latvijas Karei-
vis” raksta: „Inčukalns. Nošauta fri-
ziere. 27. novembrī pl. 19.30 Inčukalna 
viesnīcas ceļinieku ēdamistabā aiz ne-
zināmiem iemesliem nošauta 24 g. v. 
Olga Bentsen, kura Inčukalnā nodar-
bojusies kā friziere. Ar Olgu Bentsen 
kopā minētā istabā atradies Roberts 
Šteins, kuram kabatā atrasts revol-
vers ar vienu izšautu patronu. Šteins 
apcietināts, un izziņa turpinās.”
30.07.1926. laikraksts „Latvijas Karei-
vis” raksta: „Par zādzībām Inčukalna 
pagastā rakstot, dažos laikrakstos 
nepareizi ziņots, ka tās izdarītas pie 
Nac. teātra mākslinieces L.-Erikas. 
Faktiski mājputni nozagti Frelmaņu 
vasarnīcā M. Brože. Inčukalnā pēdējā 
laikā izdarītas vēl citas zādzības, bet 
noziedzīgie elementi nav atrasti.”
23.11.1927. laikraksts „Iekšlietu Mi-
nistrijas Vēstnesis” raksta: „Inčukal-
na pagasta tautas nama atklāšana. 
Kad 1908. gadā Inčukalna pagasts at-
dalījās no Sējas pagasta, viņā bija tikai 
ap 800 iedzīvotāju. Saimnieciskā dzīve 
strauji attīstījās, un stacijas apkārtnē 
pacēlās daudz jaunas būves uz ob-
roka gabaliem, tā kā karam sākoties 
iedzīvotāju skaits bij jau pieaudzis par 
50%. Kara laikā pagasts stipri cietis. 
Lielais alus brūzis neatjaunojas, tāpat 
Vangažu papīru fabrika, turpretī lielie 
muižas un pusmuižu lauki sadalīti pāri 
par 200 jaunsaimniecībās, kas visas 
sen apbūvējušas, tā kā tagad atkal 
pagasts stipri uzplaucis. Pagasta sa-
biedriskās ēkas: pagasta valdes nams, 
skola, biedrības nams etc. karā bij ga-
līgi nopostītas. Pagasta pašvaldība 

ir paspējusi jau uzcelt ērtu pagasta 
namu, skolu, nespējnieku patversmi 
un beidzot ari biedrības nama vietā 
„tautas namu”. Visas jaunās ēkas pār-
spēs agrākās. Tagadējā tautas nama ir 
divreiz tik telpu, kā senāka biedrības 
nama.
Atklāšanas svinību programa šī gada 
20. novembrī bij ļoti plaša: garīgais 
akts, apsveikumi, koncerts, teātris, 
svētku mielasts, balle. Koncertēja vie-
tējais koris skolotāja Barisa vadībā, 
bet teātrī izrādīja Blaumaņa „Trīnes 
grēkus” Nac. teātra mākslinieces Ellas 
Jākobsones vadībā, kura ari tēloja Trī-
ni. Dziedāšana un teātris ļoti apmieri-
nāja lielā skaita sanākušo publiku. 
Sevišķi patika dziesmas par tautas un 
tēvijas mīlestību.
Apsveikumos Inčukalna sabiedriskiem 
darbiniekiem novēlēja strādāt un ne-
pagurt līdzšinējā virzienā, kas izpau-
dās ari dziesmu tekstā. Šiem novēlē-
jumiem ari mēs pievienojamies.”
26.06.1934. laikraksts „Latvijas Ka-
reivis” raksta: „Ministru prezidenta 
K. Ulmaņa triumfa brauciens. Jau 
pa ceļam nākas vērot iedzīvotāju sa-
jūtu pacilātību, tikko tie pazīst vaļējā 
auto sēdošo vadoni. Ir aizkustinošs 
skats, ka kāda veca māmiņa, saplūku-
ši jāņzāles un, laikam, uzzinājusi par 
ministru prezidenta braucienu, steidz 
pie šosejas malas un pūlas ar savām 
trīcošām rokām iemest savus ziedus 
kā pateicības un godinājuma zīmi viņa 
automobilī, šie ziedi, ko met šur un tur 
ceļmalā stāvošie vai pretimbraucošie, 
ir tikai ievadījums tam neskaitāmo 
ziedu birumam, kas nāca vietās, kur 
sapulcējušies lielāki iedzīvotāju pulki 
savu vadoņu apsveikšanai. Visās šā-
dās vietās celti arī goda vārti. Pirmie 
uzcelti pie Inčukalna. Mūzikai skanot, 
maza meitiņa tautas tērpā pasniedz 
prezidentam skaistus lauku ziedus, 
bet aizsargu rotas komandieris Kal-
niņš nodod ziņojumu. Iziedams cauri 
goda vārtiem, uz kuriem rakstīts: „Tā 

Muzeju nakts Inčukalnā

vīri droši galvu ceļ, pret vētrām krūti 
griež!”, prezidents, kopā ar ģen. J. Ba-
lodi, ministri V. Gulbi un citiem, sasvei-
cinās ar aizsargiem, Inčukalna un Sē-
jas pagasta organizācijām un no Rīgas 
atbraukušiem vasarniekiem, kas visi 
ieradušies viņus sagaidīt un apsveikt. 
„Mēs esam nu kungi mūsu dzimtajā 
zemē” ... skan kora dziesma. „Paldies 
Jums par cēlo darbu, ka atbrīvojāt 
Latviju no šķiru smacējošām varām, 
kas, no Rīgas nākdamas, samaitāja 
lauku tīro gaisu. Paldies Jums, ka sar-
kanie tvaiki un melnie dūmi ir izklīduši, 
un nu spīd jauna, gaiša Latvijas sau-
le!” – runā Inčukalna pašvaldības un 
organizāciju vārdā apsveicējs Rumba. 
„Pasniedzu Jums šo mežu biezokņos 
vīto ozolu vaiņagu, rotātu zilajām 
rudzu puķēm kā tautas vienības sim-
bolu no laukiem,” – saka virsmežzinis 
Eiche.”
10.07.1939. laikraksts „Rīts” raksta: 
„Dziesmudiena Inčukalnā. Jau no 
agra rīta Inčukalna pagasts un tālā-
kās apkārtnes mājas greznojās valsts 
karogiem par zīmi lielajai dienai. Pirmo 
reizi Inčukalnā ieradās dziedātāji no 
Valmieras, Skultes, Siguldas un Turai-
das, Ādažiem, Allažiem, arī no Rīgas 
un Valsts Prezidenta dzimtā pagasta 

Bērzmuižas. Koru dziedātāji Gaujas līcī 
jau priekšpusdienā ieskandināja ap-
kārtni. Ministru A. Bērziņu un ministru 
D. Rudzītt sagaidīja rīcības komitejas 
priekšsēdētājs virsmežzinis I. Rum-
ba, nosodot inčukalniešu sveicienus. 
Inčukalna pagasta vecākais A. Ozoliņš 
ministram apliecināja inčukalniešu 
prieku par saskanīgu, raženu dzīvi, 
par ko inčukalnieši pateicību parādā 
Valsts Prezidentam un valdībai. Ieva-
dot dziesmu dienu, ministrs A. Bērziņš 
teica uzrunu, norādot, ka tagad visa 
zeme ir pieskanējusi dziesmām par 
zīmi tautas vienprātībai. „Dziesmas 
nav izprieca, – teica ministrs, – bet vi-
ņās parādās tautas nacionālā kultūra. 
Ja tagad sakām, ka labi ir dzīvot šinī 
laikā, tad tas nenozīmē tikai materiālu 
labklājību, bet tam ir arī daudz dziļāka 
nozīme, kas skar visas dzīves nozares. 
Vislielākā manta ir vienprātība un ko-
pības sajūta, kas jau no mūžiem ir sa-
glabāta tautā un no jauna atraisīta at-
jaunotā valstī. Vienprātība ir pavērusi 
lielas iespējamības visiem un visur, un 
tā darbu noved ar sekmēm galā. Bet 
vienprātībai ir jāprot arī kalpot un, ja 
mēs to pratīsim, tad mācēsim kalpot 
ari Latvijai un tās nākotnei.” Ministra 
runai sekoja apvienoto koru koncerts, 

virsdiriģenta R. Alunāna vadībā. Skais-
ti pāri klusiem Gaujas līčiem izskanēja 
simtbalsīgi dziedātās dziesmas. Lielā 
klausītāju saime ar lielu atsaucību 
sekoja koru priekšnesumiem. Dziesmu 
dienas noslēgumā par centīgu darbī-
bu korī Inčukalna kultūras biedrības 
priekšnieks I. Reimers izsniedza at-
zinības balvu 4 dziedātājiem. Tās sa-
ņēma Oto Bērziņš, Aleksandrs Ozols 
un Vilma Bērziņa no Vangažiem. Par  
15 gadu ilgu darbību korī atzinības 
balvu saņēma Anna Riekstiņa.”
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Iesniegtie saraksti Siguldas novadā (sarindoti izlozes secībā)
Kandidātu saraksta numurs 1 – Politiskā partija „KPV LV”

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/
nodarbošanās Amats

Elvijs Ozoliņš 1 1987 SIA IronWill Steel Pārdošanas speciālists

Raitis Rodiņš 2 1989 SIA Eko Latvija Valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš 
Gudovskis 3 1983 SIA Eko Latvija Sagādnieks

Dace Rodiņa 4 1967 Mālpils novada vidus-
skola Psiholoģe

Igors 
Ščedrunovs 5 1990 SIA Consolis Elements Dzelzsbetona saliekamo pane-

ļu izgatavotājs

Gusts Neimanis 6 1993 SIA Kokpārstrāde 98 Operators

Kandidātu saraksta numurs 2 – Latvijas Atdzimšanas partija
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads
Darbavieta/

nodarbošanās Amats

Andris Rubins 1 1947 Latvijas Universitāte Profesors un katedras 
vadītājs

Jānis Mencis 2 1955 Latvijas Universitāte Asoc. profesors

Gunta Gasūna 3 1970 Siguldas Sporta skola Kalnu slēpošanas trenere

Uldis Kurvīts 4 1986 Inženieris programmētājs
Līga Liepiņa 5 1974 Siguldas slimnīca Ārste

Atis Jurjāns 6 1991 Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde Vecākais sistēmanalītiķis

Aivars Gailis 7 1967 SIA Eiro Med Īpašnieks

Rita Zīle 8 1973 SIA „Siguldas slimnīca” Saimniecības daļas vadītāja

Zanda Zariņa 9 1986 FIRMA MADARA 89, SIA Pārdevēja – kasiere
Elīza Krista 
Kurvīte 10 1993 Sējas Mūzikas un mākslas 

skola
Klarnetes, saksofona spēles 
pedagoģe

Vilnis Daņiļēvičs 11 1965
Pašnodarbinātais – 
skursteņslaucītāja amata 
meistars

Iveta Zīle 12 1978 SDK „Zīle” IK Vadītāja

Juris Pinsters 13 1949 Pensionārs – praktizējošs 
dārzkopis

Dace Gribe 14 1968 Baložu vidusskola Latviešu val. skolotāja

Jānis Zīle 15 1944 Latvijas Atdzimšanas 
partija Valdes loceklis

Mārtiņš Mūzis 16 1981 L I nami, SIA Māju apsaimniekotājs, 
elektriķis

Ivars Gribis 17 1964 SIA „Cander Nami” Tehniķis
Andrejs 
Golubovs 18 1949 Pašnodarbinātais – radio-

mehāniķis

Karīna Lubāne 19 2000 Evolution Latvia, SIA Spēļu prezentētāja

Valdis Pošeika 20 1956 SIA ELSO-R Šoferis
Līga Strazdi-
ņa-Nagle 21 1990 Pašnodarbinātā – Friziere

Roberts Purnis 22 1995 VAS „Latvijas Pasts” Starptautisko attiecību 
speciālists

Kandidātu saraksta numurs 3 – 
„Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/nodarbo-
šanās Amats

Modris Jaunups 1 1954 VSIA Autotransporta 
direkcija Valdes loceklis

Ivo Bernats 2 1970 SIA SORBAS Valdes loceklis

Agnese 
Kublicka 3 1981 Saimnieciskās darbības 

veicēja

Elgars Kaire 4 1989 SIA Ala Lignea Ražošanas plānotājs

Jānis Liepiņš 5 1974 SIA „Eurolife Latvija” Finanšu konsultants

Arvīds Blaus 6 1950 Inčukalna novada dome Deputāts

Sandra Rozīte 7 1981 SIA Aron Cargo Biroja vadītāja

Signe Zutere 8 1999 SIA „Divi Gani” Jaunākā projektu vadītāja

Henrijs Avotiņš 9 1993 SIA „Elva” IT projektu vadītājs

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/nodarbo-
šanās Amats

Valerians Supe 10 1955 Biedrība „Egļupe” Valdes priekšsēdētājs

Iveta Ragoviča 11 1978 Veselības inspekcija
Sabiedrisko attiecību un 
klientu apkalpošanas noda-
ļas vadītāja

Elizabete 
Liepiņa 12 1977

Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes 
Saulkrastu iecirknis

Kārtības policijas nodaļas 
vecākā inspektore

Laimonis 
Laktauers 13 1946 Pensionārs

Laila 
Šestakovska 14 1970

SIA „Latvijas Lauku 
Konsultāciju Centrs” 
filiāle Meža Konsultāciju 
Pakalpojumu Centrs

Cēsu nodaļas vecākā mež-
saimniecības konsultante

Helēna Gleglu 15 1983 Saulkrastu pašvaldības 
policija

Administratīvās nodaļas 
priekšniece

Renārs Bedrītis 16 1974 SIA „City camping” Valdes loceklis

Elīna Eglīte 17 1981 Inčukalna pamatskola Sociālā pedagoģe

Māris 
Incenbergs 18 1969 SIA MSA project group Valdes loceklis

Jānis Hasners 19 1960 SIA BIROTEKS SERVISS Valdes loceklis

Inese Reniņa 20 1987 Vangažu vidusskola Sporta skolotāja

Maija Mačevska 21 1979 SIA Eugesta un Partneri Barista trenere, produktu 
speciāliste

Sarmīte Barone 22 1969
Inčukalna novada Pirms-
skolas izglītības iestāde 
„Jancis”

Pirmsskolas skolotāja

Kandidātu saraksta numurs 4 – 
„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/
nodarbošanās Amats

Aivars 
Nalivaiko 1 1962 Inčukalna novada dome Domes priekšsēdētājs

Jānis Zilvers 2 1963 Zemnieku saimniecība 
„PĪLĀDŽI” Īpašnieks

Dainis Domiņš 3 1972 SIA „Bodose” Valdes loceklis

Reinis Ādamsons 4 1986 SIA „DAMSON” Valdes priekšsēdētājs

Ilze Kļaviņa 5 1969 Garlība Merķeļa Lēdurgas 
pamatskola Šefpavāre

Linards Ligeris 6 1985 Biedrība „Lauku Attīstības 
Partnerība” Administratīvais vadītājs

Līga Šube 7 1988 Inčukalna novada dome Domes deputāte

Sandis Sprincis 8 1977 HB service SIA Valdes loceklis

Ieva Kikuste 9 1975 Inčukalna novada Mūzikas 
un mākslas skola Direktore

Normunds 
Saukāns 10 1978 AS „Siguldas Būvmeis-

tars” Būvdarbu vadītāja palīgs

Sandis Kalniņš 11 1976 Inčukalna novada dome Domes deputāts

Līvija Ustupa 12 1966 Krimuldas tautas nams Vadītāja

Arnis 
Veckaktiņš 13 1973 SIA „Ogres piens” Saimniecības daļas vadītājs

Inga Šteinerte 14 1983 Zemessardzes štābs Apsardze

Ēriks Čoders 15 1961
Kooperatīvā krājaizdevu 
sabiedrība „ALLAŽU 
SAIME”

Valdes priekšsēdētājs

Līga Dadzīte 16 1990 SIA „STANDELE” Valdes priekšsēdētāja

Andris Nuķis 17 1988 Biedrība „Sporta klubs 
NUKI” Valdes loceklis

Ilze Vētra 18 1960
SIA „DABAS VIELU FAR-
MĀCIJAS LABORATORIJA 
„FITOSAN””

Vecākā speciāliste

Inga Freimane 19 1960
Inčukalna novada domes 
struktūrvienība Inčukalna 
Tautas nams

Vadītāja

Māris Malcenieks 20 1964 Zemnieku saimniecība 
„BRAČAS” Pārvaldnieks

Modris Kalvāns 21 1968
Mežsaimniecības pa-
kalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība „L. V. Mežs”

Valdes priekšsēdētājs

Antra Reinmane 22 1988 Studente

Pašvaldību vēlēšanas – 5. jūnijā
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Kandidātu saraksta numurs 5 – Jaunā VIENOTĪBA

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/
nodarbošanās Amats

Aivars Garančs 1 1968 DIVINUS SIA Pārdošanas vadītājs

Ina Stupele 2 1976 P/A „Siguldas Attīstības 
aģentūra”

Uzņēmējdarbības atbalsta 
punkta vadītāja

Juris Slavēns 3 1979 A/S Rīgas Dzirnavnieks Lielo klientu tirdzniecības 
vadītājs

Jānis Paulovičs 4 1981
Rīgas rajona Mālpils 
pagasta „Plakupu” zem-
nieka saimniecība

Īpašnieks

Atis Vallis 5 1979 SIA Lejaslīves Valdes priekšsēdētājs

Guntis Čivčs 6 1965 Rīgas rajona Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrība Valdes priekšsēdētājs

Kitija Pūcīte 7 1991 Biedrība „Deju grupa 
„Born to dance”” Valdes locekle

Jānis Bukins 8 1983 Siguldas Valsts ģim-
nāzija

Skolotājs, metodiskā 
centra vadītājs

Eva Keiša 9 1970 Maijas Pīlāgas Mākslas 
un mūzikas skola Direktore

Konstantīns 
Ponomarjovs 10 1986 SIA „Siguldas slimnīca” Ārsta palīgs

Aiga Jansone 11 1978 Mālpils novada vidus-
skola

Lietvede, ekonomikas 
pedagoģe

Kristīna Inga 
Rostoka 12 1991 IK Kristīna Inga Rostoka Īpašniece

Pēteris Ozoliņš 13 1984 Mālpils novada dome Deputāts

Inga Pētersone 14 1982 SIA „Meža īpašumi” Direktora vietniece

Visvaldis 
Gercāns 15 1963 SIA „Karšu izdevniecība 

Jāņa sēta” Projektu vadītājs

Jānis Apsītis 16 1971 Pašnodarbināta persona
Saviesīgu pasākumu orga-
nizēšana, konsultēšana, 
apkalpošana

Jānis Auseklis 17 1979 Saimnieciskās darbības 
veicējs

Ceļu satiksmes noteikumu 
pasniedzējs, auto un moto 
praktiskās braukšanas 
apmācības instruktors

Rolands 
Gorodeckis 18 1979 SIA „L-EKSPRESIS” Valdes loceklis

Ilze Altberga 19 1982 SIA „RERE MEISTARI” Projektu koordinatore

Romāns 
Basikirskis 20 1978 SIA „CMB” Būvuzraudzības nodaļas 

vadītājs

Santa Jermičuka 21 1969
Pašvaldības aģentūra 
„Līgatnes novada kultū-
ras un tūrisma centrs”

Tūrisma informācijas centra 
vadītāja

Kaspars Kārkliņš 22 1972
Biedrība „Siguldas ma-
ratona klubs & Siguldas 
Takas”

Valdes loceklis

Kandidātu saraksta numurs 6 – Jaunā konservatīvā partija
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads
Darbavieta/

nodarbošanās Amats

Valdis Valters 1 1959 „Valtera protēžu labora-
torija” SIA Valdes loceklis

Astrīda Podziņa 2 1959 Krimuldas vidusskola Skolotāja

Juris Jonaitis 3 1967 RBFS SIA Valdes priekšsēdētājs

Valdis Naglis 4 1960 Rettenmeier Baltic 
Timber SIA

Drošības dienesta 
darbinieks

Andris Meļķis 5 1952 „SORTUS” SIA Ražošanas daļas 
vadītājs

Normunds Ošiņš 6 1969 P.H.U. Transpik Reģionālais pārstāvis

Dace Saulīte 7 1976 Allažu pamatskola Pirmsskolas izglītības 
skolotāja

Ilona Kļavinska 8 1979 Bezdarbnieks

Kandidātu saraksta numurs 7 – KRIMULDAS NOVADA PARTIJA
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads
Darbavieta/

nodarbošanās
Amats

Ance Pētersone 1 1981 Civilās aviācijas 
aģentūra

Aeronavigācijas daļas 
Aeronavigācijas 
informācijas nodaļas 
vecākā inspektore

Jānis Eisaks 2 1953 SIA „Laimas” Valdes priekšsēdētājs un 
īpašnieks

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/
nodarbošanās

Amats

Vineta Zalmane 3 1977 Zemnieku saimniecība 
„Saknītes” Īpašniece

Erlends Eisaks 4 1987 SIA „Laimas” Veikala vadītājs

Dainis Jēkabsons 5 1976 SIA „Entalpija 2” Ugunsdzēsēju au-
tomašīnas uzturētājs

Mārtiņš Zemītis 6 1979 SIA „Helmes Latvia” Biznesa līnijas vadītājs
Māris 
Rehtšprehers 7 1971 Zemnieku saimniecība 

„Mazlauri” Īpašnieks

Nauris Bokšs 8 1973 Zemnieku saimniecība 
„Klāviņi” Īpašnieks

Jūlija Bieziņa 9 1946

Apdrošināšanas kompā-
nija Compensa Life 
Vienna Insurance Group 
SE Latvijas filiāle

Finanšu konsultantu 
grupas vadītāja

Ojārs Kalnozols 10 1992 SIA „True Smile” Valdes priekšsēdētājs, 
zobārsts

Zane Zeltiņa 11 1985 SIA Stādaudzētava 
„Baižas” Īpašniece

Zanda Dauģele 12 1990 SIA „PATA” Pārdošanas darījumu 
asistente

Agrita Saulīte 13 1978 Krimuldas vidusskola

Latviešu valodas un 
literatūras skolotāja, 
interešu izglītības 
skolotāja

Kaija Brisone 14 1964 Krimuldas vidusskola Skolotāja

Aija Sakne 15 1972 Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests

Operatīvās vadības 
pārvaldes Vidzemes 
reģiona brigādes Zvanu 
apstrādes un resursu 
vadības nodaļa – inspek-
tore dežurante

Edmunds Purviņš 16 1993 AS Latvijas Finieris Kokaudzētavas „Zābaki” 
vadītājs

Māra Ozola 17 1957 Murjāņu sporta 
ģimnāzija Skolotāja

Aigars Vēvers 18 1976 Stora Enso Packaging 
SIA

Lielo klientu tirdz-
niecības pārstāvis

Gatis Kaņeps 19 1979 Pašnodarbinātais

Mārtiņš Segliņš 20 1991 SIA Ceplīši A.S. Valdes loceklis, eksporta 
menedžeris

Guntars 
Kāršenieks 21 1979 GA Logistics SIA Valdes priekšsēdētājs, 

direktors

Jānis Rubīns 22 1948

Biedrība „Latvijas 
Brīvprātīgo uguns- 
dzēsēju biedrību 
Apvienība”

Valdes loceklis

Kandidātu saraksta numurs 8 – „PROGRESĪVIE”
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads
Darbavieta/nodar-

bošanās Amats

Kristīne Dzērve 1 1992 Krimuldas novada 
sociālais dienests Sociālā darbiniece

Māris Čapkēvičs 2 1991 SIA „Maxima Latvija” Inventarizāciju adminis-
trators

Ilmārs Gromuls 3 1980 ERGO Insurance SE 
Latvijas filiāle IT projektu vadītājs

Mārtiņš Rēķis 4 1970 SIA „Baltijas Datoru 
akadēmija” Konsultants

Kalvis Grīnbergs 5 1986 Mores pamatskola

Direktora vietnieks saim-
nieciski administratīvajā 
jomā, pedagogs, skolas 
padomes pārstāvis

Aleksejs Mjaliks 6 1986 SIA „Prime Peaks” Valdes loceklis

Marta Krivade 7 1984 Veselības ministrija
Ministra padomniece 
nozares politikas jautā-
jumos

Ilze Šarna 8 1980 DNB Servisa Centrs Riga Vecākā darījumu ap-
strādes speciāliste

Gatis Konrads 9 1981 SIA „Vides investīciju 
fonds” Projektu vadītājs

Armands Būmanis 10 1982 SIA „ACCENTURE 
LATVIA” Vecākais programmētājs

Adrians Rakuzovs 11 2000 Mālpils novada dome
Mālpils kultūras centra 
kultūras pasākumu 
organizators

Larsens Pulturs 12 1992 SIA „BLUE PEARL” Valdes priekšsēdētājs

Igors Krieviņš 13 1979 SIA „ANDO” Valdes loceklis
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Kandidātu saraksta numurs 9 – Nacionālā apvienība „Visu 
Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Politiskā partija 
„Latvijas Reģionu Apvienība”, Latvijas Zaļā partija

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Uģis Mitrevics 1 1967 Siguldas novada pašvaldība Domes priekšsēdētājs

Līga Sausiņa 2 1966 Siguldas novada pašvaldība Domes priekšsēdētāja 
vietniece

Linards Kumskis 3 1987 Krimuldas novada pašvaldība Domes priekšsēdētājs
Solvita Strausa 4 1958 Mālpils novada pašvaldība Domes priekšsēdētāja

Dainis Dukurs 5 1957 Biedrība „Latvijas Bobsleja un 
Skeletona Federācija” Treneris

Eva Viļķina 6 1973 Biedrība „Cerību spārni” Sociālo pakalpojumu vadītāja

Jānis Strautmanis 7 1957 Banku augstskola Asociētais profesors, katedras 
vadītājs

Artūrs Caucis 8 1984 Krimuldas novada pašvaldība Domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Ņina Balode 9 1964 Siguldas pilsētas vidusskola Direktore

Mārtiņš Zīverts 10 1979 Dabas aizsardzības pārvalde Direktora vietnieks, adminis-
tratīvās daļas vadītājs

Zane Segliņa 11 1976 Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību „Krimuldas doktorāts”

Medicīnas māsa / ārsta 
palīdze

Rūdolfs Kalvāns 12 1980 Siguldas Valsts ģimnāzija Direktors

Zane Berdinska 13 1988 Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Pansija” Grāmatveža palīdze

Ivo Alksnis 14 1985 Siguldas novada pašvaldība Domes deputāts
Valts Mihelsons 15 1966 Mālpils novada pašvaldība Domes deputāts

Elīna Gruzniņa 16 1981 Siguldas Mākslu skola „Bal-
tais flīģelis”

Projektu vadītāja,
koncertmeistare

Jānis Krieviņš 17 1964 Zemnieku saimniecība 
„Melderi” Īpašnieks

Indra Ozoliņa 18 1966 Siguldas Valsts ģimnāzija Interešu izglītības skolotāja

Gatis Megris 19 1983 Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „GB Forest” Valdes loceklis

Artūrs Veide 20 1972 Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību „VESELĪBAS CENTRS 4”

Arodslimību un arodveselības 
ārsts

Katrīna Leitāne 21 1985
Latvijas Republikas Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija

Vecākā eksperte

Kristaps Zaļais 22 1990 Siguldas novada pašvaldība Laurenču sākumskolas 
direktors

Iesniegtie saraksti Ropažu novadā (sarindoti izlozes secībā)
Kandidātu saraksta numurs 1 – 
„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/
nodarbošanās Amats

Viktors Jakovļevs 1 1963 Stopiņu novada Dome Attīstības komitejas priekšsē-
dētājs

Alvis Zīriņš 2 1959 Garkalnes novada dome Priekšsēdētāja vietnieks
Ludmila Vorobjova 3 1958 Inčukalna novada dome Domes priekšsēdētāja vietniece
Aleksandrs 
Vasiļjevs 4 1957 Latvijas Republikas 

Saeima Deputāta palīgs

Jeļena Toca 5 1959 Garkalnes novada dome Izpilddirektore

Sergejs Masļakovs 6 1963 Stopiņu novada Dome Zemes un mežu īpašumu komi-
tejas priekšsēdētājs

Jevgēnijs Sergejevs 7 1982 Inčukalna novada dome Deputāts, IT speciālists

Jeļena Kristapa 8 1957 Garkalnes ģimenes ārsta 
prakse Ārsta palīdze

Larisa Šefere 9 1972 Stopiņu novada Dome Deputāte
Pāvels Kondrahins 10 1985 SIA „Spota spēks” Valdes loceklis
Jūlija Romanoviča 11 1978 SIA TLG HOTEL LATVIA Vecākā noliktavas strādniece

Sergejs Galajevs 12 1989 Stopiņu novada Dome Deputāts

Gints Greifs-Getliņš 13 1982 SIA „Orkla Latvija” Informācijas tehnoloģiju projek-
tu vadītājs

Marina Zlotņikova 14 1967 Vangažu vidusskola Krievu valodas skolotāja
Sigita Kļava 15 1995 SIA „FLUKS” Pārdevēja
Aleksejs 
Ņesterenko 16 1967 SIA „TORROS BŪVE” Valdes loceklis

Igors Purmalis 17 1960 AGĪKS „Vangažu auto” Valdes priekšsēdētājs

Vadims Voitehovs 18 1980 SIA „Kalndruvas bloks” Betona ražošanas operators 
Valērijs Šakins 19 1962 SIA „VVALL” Būvdarbu vadītāja palīgs
Sergejs Gorčinskis 20 1986 SIA „Team PrefabTec” Būvdarbu vadītājs

Pēteris Čerdincevs 21 1974 SIA „Zulak Wood Latvia” Tirdzniecības pārstāvis

Karina Ziborova 22 1976 Namsaimniece

Kandidātu saraksta numurs 2 – „Kustība „Par!””
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Signe Grūbe 1 1981 Ropažu novada pašvaldība Izpilddirektore

Mārtiņš Bērziņš 2 1983 SIA „Austrumlatvijas lauksaim-
nieks” Valdes loceklis

Sindija Meluškāne 3 1979 Izdevniecība „Žurnāls Santa” Galvenā redaktore

Eva Haberkor-
ne-Vimba 4 1976 Ropažu Garkalnes partnerība

Padomes locekle un 
starptautisko projektu 
vadītāja

Arnis Kalnups 5 1971 SIA „Bek-Konsult” Pārdošanas daļas vadītājs
Diāna Šika 6 1979 Ikšķiles novada pašvaldība Juriste
Sigita Čudare 7 1986 SIA „Vilkme” Valdes locekle
Zane Drauga 8 1984 SIA „OBDO Gin” Valdes locekle
Guna Balakleite 9 1989 SIA „Mappost” Projektu vadītāja
Katrīna Liepkalne 10 1992 Vangažu pilsētas PII Jancis Pirmsskolas skolotāja

Vasilijs Virlans 11 1984 Ropažu novada pašvaldība Pašvaldības policijas 
priekšnieks

Rūta Rutka 12 1994 Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde

Projekta palīdzības snieg-
šanas eksperte

Inese Sapronova 13 1970 SIA „BaltuTornis” Valdes locekle
Līga Šauriņa 14 1987 SIA „VILKME” Projektu vadītāja

Santa Putniņa 15 1993 Berģu Mūzikas un mākslas 
pamatskola Informātikas skolotāja

Diāna Vagele 16 1998 SIA „Savarin ID” Valdes locekle, pārvadāju-
mu vadītāja

Kristīne Avota 17 1980 PII Annele Skolotāja palīdze
Mārtiņš Cīrulis 18 1985 SIA „ML POWER” Valdes loceklis

Raivis Rūtenbergs 19 1972 SIA „Karlo Conversion” Pārdošanas nodaļas 
vadītājs

Aleksandrs 
Hermanis 20 1979 SIA „Mammas Dabas Labumi” Direktors

Artis Ikers 21 1994 SIA „TN Kurši” Noliktavas vadītāja 
vietnieks

Agris Holšteins 22 1981 SIA „Vilkme” Namu pārvaldnieka p. i.

Kandidātu saraksta numurs 3 – Nacionālā apvienība 
„Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Haralds 
Burkovskis 1 1970 SIA H2B Valdes loceklis, partneris

Laila Šēnberga 2 1969 BK6, SIA Valdes locekle
Māris 
Muktupāvels 3 1962 Namīpašums Tērbatas ielā 88, 

Rīga Pārvaldnieks

Žanete Paeglīte 4 1984 SIA IB Geo Valdes priekšsēdētāja
Ritvars Ziedonis 5 1985 P/A Stopiņu ambulance Ģimenes ārsts
Arnis Lasmanis 6 1985 SIA TELXA Projektu asistents
Elīna Kūle 7 1985 Saimnieciskās darbības veicēja PR un dizaina pakalpojumi
Dzintars Saliņš 8 1971 Latvijas Mobilais Telefons SIA Darba aizsardzības inženieris
Ilmārs Miķelsons 9 1967 SIA ABB Iepirkumu speciālists
Daiga Svarinska 10 1969 SIA New Yorker Latvija Finanšu un algu grāmatvede
Aija Kalvāne 11 1988 Carnikavas novada dome Izglītības nodaļas vadītāja

Inese Andersone 12 1977 Valsts administrācijas skola Eiropas Savienības fondu 
projekta koordinatore

Roberts Ozols 13 2000 Nacionālās apvienības jaunatnes 
organizācija „Jaunieši Latvijai” Valdes loceklis

Digne Žilde 14 1979 Bērnu kopšanas atvaļinājumā Izglītības darbiniece
Ivars Skrastiņš 15 1985 SIA Sorbum Group Ekspedītors
Elza Šarlote Ša-
rakova 16 2000 Rīgas Valda Zālīša sākumskola Pedagoga palīdze

Rebeka Apine 17 1994 VIADA Baltija Operatore – pārdevēja

Jānis Balodis 18 2000 SIA EC Finance Group Aizdevumu operāciju admi-
nistrators

Sandra Vīksna 19 1982 SIA Rīgas ūdens Projektu vadītāja – juris-
konsulte

Aivars Tenisons 20 1988 ALTEKA SISTĒMAS SIA Valdes loceklis 
Gundars Lediņš 21 1968 Biznesa augstskola „Turība” Lektors

Edmunds Kance 22 1980 Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests Ārsts – eksperts

Kandidātu saraksta numurs 4 – Latvijas Zaļā partija
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Vladislavs 
Šlēgelmilhs 1 1958 SIA „Lielozoli” Valdes loceklis

Jānis Frišfelds 2 1976 Garkalnes novada dome Deputāts

Ingrīda Amantova 3 1960 Ropažu novada dome Deputāte
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Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Rolands Zujevičs 4 1968 SIA „Latvian Catering 
Company” Valdes loceklis

Inese Bloma 5 1972 SIA „GRANDI” Pārvaldniece
Ainis Strēlnieks 6 1981 SIA „Energoefekt” Valdes priekšsēdētājs
Armands 
Freimanis 7 1981 SIA „Twin auto” Veikala vadītājs

Ainārs Laurs 8 1985 Garkalnes novada dome Jurists

Elga Tiltiņa 9 1951
Garkalnes novada pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības 
iestāde „Skudriņas”

Pedagoģe

Kandidātu saraksta numurs 5 – Jaunā konservatīvā partija
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Renāte Gremze 1 1975 Ropažu novada pašvaldība
Ropažu novada domes priekš-
sēdētāja vietniece izglītības un 
attīstības jautājumos

Raitis Bukovskis 2 1969 Labklājības ministrija
ESF projekta „Atbalsts 
sociālajai uzņēmējdarbībai” 
koordinators

Guntis Zālītis 3 1967 Latvijas Vieglatlētikas Veterā-
nu asociācija

Valdes priekšsēdētājs, prezi-
dents

Mārcis Priede 4 1977 „Baltic Unique Solutions”, SIA Valdes loceklis
Kristīne Ozoliņa 5 1977 Ropažu novada vidusskola Skolotāja logopēde

Irēna Krote 6 1955 Ropažu novada dome Ropažu novada domes 
deputāte

Leons Znotiņš 7 1947 „Solo-Rīga”, SIA Teritorijas uzraugs

Dace Austra 
Balode 8 1978 Rīgas Dome

Rīgas domes frakcijas „Jaunā 
konservatīvā partija” galvenā 
referente

Lita Aina Hēla 9 1994 LR Aizsardzības ministrija
Aizsardzības politikas depar-
tamenta Organizācijas nodaļas 
vecākā referente

Aivars Oleksāns 10 1960 „Lakta” SIA Valdes loceklis
Juris Tomsons 11 1961 Pirmās grupas invalīds
Ēriks Līdacis 12 1985 „LL Joint” SIA Valdes loceklis
Modris Muce-
nieks 13 1959 2. grupas invalīds

Ilga Ņikuļina 14 1986 Iepirkumu uzraudzības birojs Vecākā inspektore
Māris Kalniņš 15 1976 Ropažu novada vidusskola Sporta skolotājs
Normunds Pulk-
stenis 16 1965 „Jumts”, SIA Būvdarbu vadītājs

Agris Ramats 17 1972 „Osmo Latvija” SIA Valdes loceklis

Jolanta Roze 18 1971 „Publisko aktīvu pārvaldītājs 
Possessor”, SIA Finanšu departamenta vadītāja

Gaļina Bukovska 19 1976 HotelSchool Lektore
Gintars Laizāns 20 1976 „EKORAT”, SIA Valdes loceklis

Anda Kalniņa 21 1975
Ropažu novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāde 
„Annele”

Vadītāja

Kandidātu saraksta numurs 6 – 
„Politiskā partija ROPAŽU KOMANDA”

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/
nodarbošanās Amats

Nellija Štolcermane 1 1984 SIA Lielozoli Valdes priekšsēdētāja

Zigurds Erciņš 2 1977 SIA „Bio-Venta” Tirdzniecības direktors un valdes 
loceklis

Madara Salna 3 1976 SIA MOMENTUM RĪGA Vadītāja
Lotārs Saule 4 1971 SIA MENDALI Valdes loceklis
Katrīna Ķeķe 5 1993 SIA Deep White Jaunākā projektu vadītāja
Sibilla Šlēgelmilha 6 1989 SIA Sportland Marketinga satura speciāliste
Edgars Bricis 7 1973 A/S Energofirma „Jauda”, Noliktavas vadītājs
Jānis Misiņš 8 1982 SIA „Alfis” Produktu grupas vadītājs

Kandidātu saraksta numurs 7 – 
Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība”

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/
nodarbošanās Amats

Kārlis Knēziņš 1 1978 Garkalnes novada dome Deputāts
Laila Uzule 2 1975 0001 A, SIA Valdes locekle
Pēteris Salenieks 3 1957 Garkalnes novada dome Deputāts
Jānis Olle 4 1984 Storeanso Latvia, AS Ražošanas vadītājs

Liena Laicāne 5 1986 Privātā pirmsskolas izglītības 
iestāde „Gregucis” Vadītāja

Guntars Brauns 6 1980 Grifs AG, SIA Tirdzniecības un attīstības 
departamenta direktors

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/
nodarbošanās Amats

Aija Šteinberga 7 1965 Garkalnes novada dome Deputāte

Ilze Ortveina 8 1972 VSIA „Traumatoloģijas un 
ortopēdijas slimnīca” Galvenā māsa

Artis Lieljuris 9 1986 Lattransport, SIA Valdes loceklis
Jānis Lepsis 10 1983 Kalna Spuļļu dīķi Atpūtas kompleksa vadītājs
Antons Cibuļskis 11 1956 Z/S Cibiņas Biškopis
Edgars Bergholcs 12 1980 Baltijas Elektro Sabiedrība, SIA Valdes priekšsēdētājs

Jānis Apsītis 13 1990 Eco Baltia Vide Vides pakalpojumu departa-
menta vadītājs

Didzis Karlovskis 14 1987 Tikkurila, SIA Tirdzniecības vadītājs
Aigars Urbanovičs 15 1986 DDM, SIA Valdes loceklis
Ingrīda Jubal-
te-Bleija 16 1966 Sadales tīkls, AS Nekustamā īpašuma pār-

valdniece
Elmārs Kovaļev-
skis 17 1970 VSIA „Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums” Skolotājs

Diāna Jakoviča 18 1987 Atiķes Doktorāts Podoloģe
Māris Keišs 19 1972 Vangažu namsaimnieks, SIA Valdes priekšsēdētājs
Artūrs Pavlovs 20 1971 Rīgas Regbija klubs Valdes loceklis
Terēza Luksa-Si-
gate 21 1982 TL Candles, SIA Valdes locekle

Kandidātu saraksta numurs 8 – Politiskā partija „KPV LV”
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Konstantīns Vosko-
boiņiks 1 1969 SIA „Z Leader” Valdes loceklis

Jeļena Borovkova 2 1982 SIA „Emotus” Direktore
Jānis Dravnieks 3 1993 SIA „Retailer Solutions” Valdes priekšsēdētājs
Ieva Ūdre 4 1982 Pašnodarbinātā
Edmonds Aminjars 5 1989 SIA „MED STELLA” Valdes priekšsēdētājs
Arnis Puksts 6 1980 SIA „Intelligent agency” Valdes loceklis
Krists Ber-
gans-Berģis 7 1993 Latvijas Republikas Saeima Vecākais konsultants

Kandidātu saraksta numurs 9 – „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Mārtiņš Gu-
nārs Bauze-Kras-
tiņš

1 1958 Garkalnes novada dome Deputāts

Edgars Treibergs 2 1955 Garkalnes novada dome Priekšsēdētājs

Gundars Jankovs 3 1979 Lauksaimnieku organizāciju 
sadarbības padome

Sabiedrisko attiecību 
speciālists

Jana Bunkus 4 1980 Biznesa augstskola Turība
Docētāja, prodekāne un 
Komunikācijas zinātņu 
katedras vadītāja p. i.

Raimonds Fūrmanis 5 1977 SIA „Brangi” Valdes loceklis

Aleksandrs 
Pavlovskis 6 1945 Rīgas namu pārvaldnieks Juglas iecirkņa vadītājs

Jānis Romāns 7 1963 SIA Fikuss R Valdes priekšsēdētājs

Gundars Krievs 8 1960 Garkalnes novada dome Projektu un attīstības 
daļas vadītājs

Diāna Grāmatiņa 9 1978 VSAC „Ropaži” Interešu pulciņa audzi-
nātāja

Andrs Briņķis 10 1961 Garkalnes novada dome

Juridiskās daļas vadī-
tājs, Administratīvās 
komisijas priekšsē-
dētājs

Aleksejs Ziņkovskis 11 1973 Wenda Wash LTD Valdes priekšsēdētājs
Ainis Feldorfs 12 1970 SIA RSGA Projektu vadītājs
Gints Irbe 13 1974 SIA Lemaran Valdes loceklis

Sandris Kļaviņš 14 1977 SIA Stora Enso Packaging IT attīstības vadītājs 
Eiropas valstīs

Anita Oginska 15 1961 SIA Doktorāts Berģī Ģimenes ārste
Raimonds 
Kalnaraups 16 1967 Pensionārs

Harijs Lieljuris 17 1955 Pašvaldības SIA Garkalnes 
Komunālserviss Valdes loceklis

Rita Strauta 18 1980 SIA „KGM” Klientu konsultante/
menedžere

Ainārs Krūms 19 1967 SIA RX Tirdzniecība Valdes loceklis

Uldis Žīgurs 20 1982 Dab Dental Latvia Menedžeris

Ingrīda Zunde 21 1958 Ropažu bāriņtiesa Priekšsēdētāja

Ieva Horste 22 1975 „Sporta Klubs“ Garkalnes 
tenisa skola Valdes locekle, trenere
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Kandidātu saraksta numurs 10 – Jaunā VIENOTĪBA

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Hosams Abu Meri 1 1974 SIA „AMH” Ārsts – 
gastroenterologs

Normunds Balabka 2 1973 Stopiņu novada dome
Stopiņu novada 
Ulbrokas vidusskolas 
direktors

Valdis Valters 3 1957 SIA „AV14” Valdes loceklis

Guntars Kniksts 4 1970 Garkalnes novada dome Priekšsēdētāja viet-
nieks

Guntars Ozoliņš 5 1954 Dzīvokļu īpašnieku biedrība 
Zītari 3 Valdes loceklis

Rita Riek-
stiņa-Dolģe 6 1971 Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte Docente

Aigars Šveicars 7 1981 AS Citadele banka

Projektu vadītājs, 
Uzņēmumu 
uzraudzības un re-
strukturizācijas nodaļa

Līga Ruciņa 8 1974 Līgatnes Mūzikas un māk-
slas skola Skolotāja

Gunārs Bērtulsons 9 1952 SIA „Silkalni” Valdes loceklis

Laura Grava 10 1976 PIKC NMV EDMV Bioloģijas un 
dabaszinību skolotāja

Everita Ozoliņa 11 1980 SIA „Douglas Latvia” Mārketinga projektu 
vadītāja

Jānis Zariņš 12 1996 SIA „BK6” Projektu vadītājs

Daiga Jankovska 13 1965 Ropažu Mūzikas un mākslas 
skola „Rodenpois” Direktore

Jānis Balodis 14 1990 Saimnieciskās darbības 
veicējs Pašnodarbinātais

Terēza Jozefa 15 1970 Ropažu novada Kultūras un 
izglītības centrs Deju kolektīvu vadītāja

Mārtiņš Garančs 16 1986 SIA „Restaruao” Īpašnieks

Kaspars Ruciņš 17 1972 PI „Salaspils novada 
kultūras nams”

Pasākumu tehniskais 
režisors

Artūrs Kožuhārs 18 1990 Garkalnes Mākslu un 
vispārizglītojošā pamatskola Sporta skolotājs

Kaspars Arnis 19 1971 SIA „Namdara darbnīca”
Koka māksliniecisko 
izstrādājumu izgata-
votājs

Lauris Lielbārdis 20 1975 S.V.J. Service SIA Menedžeris
Gundars Pelšs 21 1973 SIA „Eko Vides Projekti” Valdes priekšsēdētājs

Dāvis Šenbergs 22 1985 SIA „Circle K Business 
centre”

Vecākais globālais 
degvielas analītiķis

Kandidātu saraksta numurs 11 – Politiskā partija „Stabilitātei!”
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Rolands Pogulis 1 1987 Biedrība „Baltezera aizsar-
dzības biedrība” Valdes loceklis

Jevgenijs Jevstifejevs 2 1988 SIA „Demir” Komercdirektors
Renāts Gaļamovs 3 1985 SIA „Vega Stividors” Menedžeris
Ilona Lūciņa 4 1985 SIA „Lidl Latvija” Komplektētāja
Ilana Kosenko 5 1989 SIA „Dekopasaule” Valdes priekšsēdētāja
Jānis Lūciņš 6 1984 Brīvmākslinieks
Monika Kozlovska 7 1991 SIA „BROSIS CENTRS” Vadītājas vietniece

Aiga Grizāne 8 1998 SIA „REPSALE” Tirdzniecības spe-
ciāliste

Alisa Jevstifejeva 9 1990 SIA „Komfovent” Tirdzniecības nodaļas 
asistente

Jānis Dežurovs 10 1990 SIA „Līčuauto.lv” Auto krāsotājs
Baiba Kondratjeva 11 1990 SIA „Simplika” Praktikante

Kandidātu saraksta numurs 12 – Partija „Vienoti Latvijai”
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Juris Silovs 1 1965 Garkalnes novada domes 
Sporta centrs Vadītājs

Valters Balakleitis 2 1988 SIA Selectum home Valdes loceklis

Jānis Grigaļūns 3 1951 Ropažu novada dome Deputāts

Lauris Akmentiņš 4 1986 SIA CCC Riga Digital 
Services Kvalitātes analītiķis

Indulis Līdacis 5 1957 Ropažu novada dome Deputāts
Laine Villa 6 1992 SIA Knauf Iepirkumu speciāliste
Oļegs Dudarevs 7 1998 SIA Ādažu desu darbnīca Darbinieks

Edgars Sarkans 8 1956 Pensionārs

Andris Lisovskis 9 1985 SIA Vecriņķu būve Darbu vadītājs

Zane Dalbiņa 10 1996 SIA LATVIJAS MOBILAIS 
TELEFONS

Pakalpojumu adminis-
tratore

Ēriks Flaumanis 11 1954 SIA ART TEHNO Valdes priekšsēdētājs
Jānis Lācis 12 1987 SIA MSM Latvia Valdes loceklis

Elīna Antone 13 1987 Tuberkulozes un plaušu 
slimību valsts centrs Ārste – pulmonoloģe

Irvo Jakušovs 14 1981 SIA Igate

Projektu vadītājs, 
sertificēts ceļu būves 
inženieris, būvdarbu 
vadītājs

Inese Vēbere 15 1985 Ropažu novada dome Referente
Ērika Spole 16 1980 SIA Gardenia Secret Vibes Valdes locekle
Silvija Zīraka-Frei-
mane 17 1956 Viesu nams „Pie Zeltītes” Īpašniece

Ilze Rozenberga 18 1970 SIA Amulet Prokuriste
Andrejs Ploriņš 19 1950 Pensionārs

Kandidātu saraksta numurs 13 – „Latvijas attīstībai”
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Vita Paulāne 1 1969 Stopiņu novada dome Domes 
priekšsēdētāja

Zigurds Blaus 2 1960 Ropažu novada dome Domes 
priekšsēdētājs

Jānis Blūms 3 1982 Profesionāls sportists, 
basketbolists

Ainārs Vaičulens 4 1983 Stopiņu novada dome
Domes 
priekšsēdētāja 
vietnieks

Guntis Kampe 5 1981 SIA „Getliņi EKO”
Administratīvais 
un infrastruktūras 
direktors

Valdis Šīrants 6 1967 SIA „Vilkme” Struktūrdaļas 
vadītājs

Daiga Brigmane 7 1965 Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēka Vadītāja

Lelde Sturme 8 1973 Stopiņu novada dome PII „Pienenīte” 
vadītāja

Aelita Veipa 9 1969 Rīgas 5. pamatskola Pedagoģe
Iveta Vīksne 10 1958 SIA „Ivetas Vīksnes ĢĀP” Valdes locekle
Dāvids Čudars 11 1994 Futbola kluba VALOR Valdes loceklis
Edvīns Kočāns 12 1972 SIA „Baltic Rail Expert” Izpilddirektors
Gunta Reniņa 13 1966 SIA „TEHO-R” Rīkotājdirektore

Luīze Utāne 14 2001 SIA „PATNIS” Pagarinātās dienas 
grupas skolotāja

Sandis Petruškevičs 15 1979 Ropažu novada vidusskola
Direktora vietnieks 
saimniecības jautā-
jumos

Ilga Ozola 16 1963 Berģu Mūzikas un mākslas 
pamatskola Direktora vietniece

Aigars Avotiņš 17 1981 Aston Baltic SIA Sistēmu analītiķis

Atis Senkāns 18 1956 PA „Saimnieks”
Transporta un 
labiekārtošanas 
nodaļas vadītājs

Evita Eglāja 19 1968 Ropažu novada pašvaldība Ropažu sporta 
centra vadītāja

Inguna Zirne 20 1967
Inčukalna novada paš-
valdība Vangažu kultūras 
nams

Kultūras nama 
vadītāja

Otto Metass 21 1967 SIA PRODEX Tirdzniecības un 
projektu vadītājs

Juris Pilipivs 22 1973 SIA „LV Investīciju Grupa” Valdes loceklis

Kandidātu saraksta numurs 14 – „Latvijas Krievu savienība”
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads Darbavieta/nodarbošanās Amats

Ļubova Ždanova 1 1990 SIA OIR BIROJS
Eiropas Parlamenta 
deputātes Tatjanas 
Ždanokas palīdze

Jekaterina Dzene 2 1981 Mājsaimniece
Jeļizaveta Ždanova 3 1970 Pašnodarbināta persona
Aleksandrs Repins 4 1960 Pašnodarbināta persona
Nataļja Fridmane 5 1959 Aizkaru salons „Textile’’ Valdes locekle
Karina Nazarenko 6 1979 Bezdarbniece

Vēlētāji ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu 
programmām un ziņām par kandidātiem var iepazīties Centrālās 
vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē – https://pv2021.cvk.lv.
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aktualizācijas un izpildshēmu 
uzmērīšanas kārtību Inčukalna 
novadā”, kas apstiprināti ar Inču-
kalna novada domes 2009. gada 
16. decembra lēmumu, protokolu 
Nr. 13, 38. §, un Inčukalna novada 
domes 2010. gada 21. jūlija sais-
tošos noteikumus Nr. 11/2010 
„Par augstas detalizācijas to-
pogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Inčukalna novadā”, kas 
apstiprināti ar 2010. gada 21. jū-
lija Inčukalna novada domes lē-
mumu, protokolu Nr. 12, 37. §.

20. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā pēc to publicēšanas informa-
tīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.

A. Nalivaiko,
Inčukalna novada 

domes priekšsēdētājs

Pielikums
Maksa par Datubāzes turētāja 

sniegtajiem augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas pakal-

pojumiem

1. par topogrāfiskās informācijas 
izsniegšanu (tai skaitā ielu sar-
kano līniju), pieņemšanu, pār-
baudi, ievadīšanu Datubāzē un 
reģistrēšanu:

1.1.  objektam ar platību līdz 0,3 ha (ie-
skaitot), viens objekts EUR 21,34;

1.2.  objektam ar platību virs 0,3 ha 
līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens ob-
jekts EUR 24,19;

1.3.  objektam ar platību virs 0,5 ha 
līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens ob-
jekts EUR 31,30;

1.4.  objektam ar platību virs 1,0 ha, 
papildus par katru nākamo ha – 
EUR 10,67;

1.5.  objektos ar divām un mazāk 
komunikācijām, tāmei tiek pie-
mērots koeficients 0,8;

2. par inženiertīklu izpildmērījuma 
plāna pieņemšanu, pārbaudi, 
ievadīšanu Datubāzē un reģis-
trēšanu:

2.1.  inženiertīkls ar garumu no  
0 līdz 300 m, viens objekts  
EUR 10,67;

2.2.  inženiertīkls ar garumu virs 
300 m, papildus par katriem 
nākamajiem 100 m – EUR 3,56;

3. par būvju novietnes izpildmē-
rījumu plāna pieņemšanu, pār-
baudi, ievadīšanu Datubāzē un 
reģistrēšanu (nodošanai eks-
pluatācijā):

3.1.  vienas būves izpildmērījuma 
plāns ar platību līdz 0,3 ha (ie-
skaitot), viens objekts EUR 12,09;

3.2.  ja būves izpildmērījuma plānā 
tiek attēloti arī labiekārtojuma 
elementi un/vai inženiertīk-
li, tad cenas noteikšanai tiek 
piemēroti šī cenrāža 1. punkta 
nosacījumi;

4. par galveno būvasu ienešanu datu 
bāzē – viens objekts EUR 12,09;

5. par inženiertīklu demontāžas 
aktu (plānu) pieņemšanu, pār-
baudi, ievadīšanu Datubāzē un 
reģistrēšanu:

5.1.  inženiertīkls ar garumu no  
0 līdz 30 m, viens objekts  
EUR 2,84;

5.2.  inženiertīkls ar garumu no  
31 līdz 300 m, viens objekts 
EUR 4,98;

5.3.  inženiertīkls ar garumu virs 
300 m, papildus par katriem 
nākamajiem 100 m – EUR 1,42;

6. par ielu sarkano līniju ievadīša-
nu Datubāzē no viena detālplā-
nojuma un reģistrēšanu – viens 
objekts EUR 12,09;

7. par Datubāzes informācijas iz-
sniegšanu zemes vienības robežu 
plānu vai citu mērniecības darbu 
veikšanai, kas nav minēti augstāk 
minētajos punktos, viena karšu 
lapa (25 ha) – EUR 2,85;

8. par būvju situācijas plāna no-
formēšanu un nosūtīšanu pasū-
tītājam (izmantojot Datubāzes 
informāciju): 

8.1.  objektam ar platību līdz  
1,0 ha (ieskaitot), viens objekts –  
EUR 32,73;

8.2.  objektam ar platību virs 1,0 ha, 
papildus par katru nākamo ha – 
EUR 9,96;

9. par inženiertīklu datu apstrādi 
un sagatavošanu Apgrūtināto 
teritoriju informācijas sistēmas 
vajadzībām – EUR 0,12 (m).

Izcenojumos nav iekļauts pievieno-
tās vērtības nodoklis (PVN).

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Inčukalna novada domes 
2020. gada 19. augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr. 15/2020 
„Par augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas aprites kārtību 
Inčukalna novadā”
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
Inčukalna novada domes saistošo 
noteikumu „Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Inčukalna novadā” mērķis ir 
aktualizēt augstas detalizācijas to-
pogrāfiskās informācijas aprites un 
pakalpojumu saņemšanas kārtību 
atbilstoši spēkā esošajam normatīva-
jam regulējumam.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Inčukalna novada administra-
tīvajā teritorijā notiek augstas deta-
lizācijas topogrāfiskās informācijas 
(turpmāk – ADTI) aprite, pieņemšana, 
pārbaude, reģistrācija, un maksu par 
topogrāfiskās informācijas izsniegša-
nu. 
Atbilstoši Ģeotelpiskās informāci-
jas likuma 26. panta trešajai daļai ir 
noteikta maksa par augstas detali-
zācijas topogrāfiskās informācijas 
pārbaudi, reģistrāciju datu bāzē, sa-
gatavošanu un izsniegšanu.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Noteikumiem nav būtiskas ietekmes 
uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības 
vidi nav paredzēta. 
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Būtiska ietekme uz administratīvajām 
procedūrām nav paredzēta.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Nav veiktas.

Plašāka informācija pieejama Inčukalna no-
vada pašvaldības tīmekļvietnē www.incu-
kalns.lv sadaļā „Saistošie noteikumi”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, 

kādā Inčukalna novada adminis-
tratīvajā teritorijā notiek augstas 
detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas (turpmāk – ADTI) aprite, 
pieņemšana, pārbaude, reģistrā-
cija, un maksu par topogrāfiskās 
informācijas izsniegšanu.

2. Noteikumi ir obligāti visām juri-
diskām un fiziskām personām, 
kas Inčukalna novada adminis-
tratīvajā teritorijā veic topogrā-
fiskos un ģeodēziskos darbus, 
izstrādā detālplānojumus, kā arī 
veic būvju projektēšanu, būvnie-
cību un ekspluatāciju.

3. Inčukalna administratīvajā te-
ritorijā ADTI datu izsniegšanu, 
pieņemšanu, pārbaudi un ievadī-
šanu ADTI datubāzē (turpmāk –  
Datubāze) realizē un koordinē 
Inčukalna novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) izvēlēta 
juridiska persona (turpmāk – Da-
tubāzes turētājs), ar kuru Paš- 
valdība noslēgusi deleģēšanas 
līgumu.

4. Maksa par Datubāzes turē-
tāja sniegtajiem ADTI pakal-
pojumiem, pamatojoties uz 
Datubāzes turētāja iesniegto 
izcenojumu, noteikta šo saistošo 
noteikumu pielikumā. 

5. Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta 
samaksa par Datubāzes uzturē-
šanu. 

6. Objekts ir izpildmērījuma plāns vai 
topogrāfiskais plāns, kas elek-
troniskajā versijā atrodas vienā 
datnē, noformēts rakstlaukumos 
ar vienotu lappušu numerāciju un 
attālums (grafiskās informācijas 
pārrāvums) starp uzmērītajiem 
objektiem nav lielāks par 100 m. 
Ja attālums starp uzmērījumiem 
ir lielāks par 100 m, topogrāfiskā 
informācija jāiesniedz kā jauns 
objekts – atsevišķās datnēs, vei-
dojot jaunu rakstlaukumu.

II. Topogrāfisko datu 
izsniegšanas kārtība

7. Datubāzes turētājs pēc perso-
nas pieprasījuma par saistoša-
jos noteikumos noteikto maksu 
izsniedz šādu savā rīcībā esošu 
informāciju:

7.1. Datubāzes informācijas karšu 
lapas;

7.2. ielu sarkano līniju kartes failu.
8 Topogrāfiskās informācijas sa-

ņemšanai persona nosūta iesnie-
gumu ar karšu lapas numuriem 
vai datni ar apvilktu pieprasāmās 

teritorijas robežu uz Datubāzes 
turētāja e-pastu.

9. Pieprasītos datus Datubāzes tu-
rētājs izsniedz iesnieguma iesnie-
dzējam divu darba dienu laikā no 
iesnieguma saņemšanas dienas.

10. Datubāzē uzkrātos datus izmanto:
10.1. Pašvaldība tās noteikto fun-

kciju un uzdevumu izpildei (bez 
maksas);

10.2. Pašvaldības kapitālsabiedrī-
bas noteikto funkciju un uzde-
vumu izpildei (bez maksas);

10.3. Inčukalna novada pašvaldī-
bas teritorijā esošo inženiertīk-
lu turētāji (kā pamatu, to dar-
bībai nepieciešamo datu bāzu 
veidošanai) (par maksu);

10.4. mērniecības darbu izpildītāji, 
izpildot konkrētu pasūtījumu, 
teritorijas topogrāfiskajai uz-
mērīšanai (par maksu);

10.5. Valsts zemes dienests (bez 
maksas).

11. Informācijas (bez papildu ap-
strādes, kas attiecas uz kon-
krētā inženiertīkla turētāja tīk-
liem) apmaiņa starp Datubāzes 
turētāju un Inčukalna novada 
administratīvajā teritorijā esošo 
inženiertīklu turētājiem notiek 
bez maksas.

III. Topogrāfisko datu iesnieg-
šanas un aktualizēšanas kārtība

12. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas 
un topogrāfiskā plāna sagata-
vošanas to obligāti saskaņo ar 
šādiem inženiertīklu turētājiem, 
kas ir atbildīgi par inženiertīk-
liem teritorijā, kurā veikta topo- 
grāfiskā uzmērīšana:

12.1. telekomunikāciju uzturētājs –  
SIA „Tet”;

12.2. elektrotīkli – AS „Sadales 
tīkls”;

12.3. augstsprieguma tīkli –  
AS „Augstsprieguma tīkls”;

12.4. gāze – AS „Conexus Baltic 
Grid” un AS „Gaso”.

13. Inženiertīklu turētāju pienākums, 
saskaņojot mērniecības darbu 
izpildītāju iesniegto topogrāfisko 
plānu, ir pārbaudīt inženiertīklu 
uzmērījuma un attēlojuma atbil-
stību to rīcībā esošajiem datiem, 
bet nepieciešamības gadījumā 
kopā ar mērniecības darbu izpil-
dītāju veikt komunikāciju apse-
košanu un meklēšanu dabā. In-
ženiertīklu turētāji ir atbildīgi par 
inženiertīklu uzmērījuma un attē-
lojuma pareizību to izsniegtajos 
datos, apliecinot to ar parakstu 
uz mērniecības darbu izpildītāja 

iesniegtā topogrāfiskā plāna.
14. Topogrāfiskās uzmērīšanas un 

topogrāfisko plānu izgatavoša-
nas darbu kvalitāti nodrošina 
mērniecības darbu izpildītājs, 
kas ir atbildīgs par veikto darbu 
atbilstību normatīvo aktu un šo 
noteikumu prasībām.

15. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uz-
mērījuma izvērtēšanu, Datubāzes 
turētājs izvērtē topogrāfiskās in-
formācijas datu atbilstību valstī 
noteiktajiem normatīvajiem ak-
tiem un šo noteikumu prasībām, 
kā arī atbilstību tā rīcībā esoša-
jai Datubāzei un pārliecinās, vai 
ir saņemti saskaņojumi no visu 
uzmērītajā teritorijā esošo inže-
niertīklu turētājiem. Ja objektu 
attēlojums iesniegtajā topogrā-
fiskajā plānā atšķiras no Datubā-
zē esošās informācijas, Datubā-
zes turētājs var veikt uzmērījuma 
instrumentālu pārbaudi apvidū.

16. Ja iesniegtais topogrāfiskais 
plāns atbilst prasībām reģistrāci-
jai Datubāzē, Datubāzes turētājs 
uz topogrāfiskā plāna veic atzīmi 
par reģistrāciju pašvaldības Da-
tubāzē un ne vēlāk kā piecu darba 
dienu laikā no topogrāfiskā mate-
riāla saņemšanas to reģistrē un 
ievada pašvaldības Datubāzē.

17. Ja iesniegtais topogrāfiskais 
plāns neatbilst prasībām reģis-
trēšanai Datubāzē, Datubāzes 
turētājs elektroniski plānā norā-
da precizējamos objektus un sa-
daļas un nosūta plāna izstrādā-
tājam labošanai. Pēc veiktajiem 
labojumiem plānu iesniedz at-
kārtotai pārbaudei. Ja starp Da-
tubāzes turētāju un mērniecības 
darbu izpildītāju rodas strīds, tad 
veikto darbu pārbaudei un strīda 
atrisināšanai tiek pieaicināta cita 
mērniecībā sertificēta persona. 
Kļūdas gadījumā darbus apmak-
sā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

18. Datubāzes turētājs pieņem tikai 
sertificētu personu topogrāfis-
kos vai ģeodēziskos uzmērījumus 
(tajā skaitā izpildmērījumus), kas 
sagatavoti digitālā veidā (*dgn vai 
*dwg formātā), Latvijas ģeodēzis-
ko koordinātu sistēmā (LKS-92) un 
Latvijas normālo augstumu sistē-
mā epohā 2000,5 (LAS-2000,5). 

VI. Noslēguma jautājumi
19. Atzīt par spēku zaudēju-

šiem Inčukalna novada domes 
2009. gada 16. decembra sais-
tošos noteikumus Nr. 18/2009 
„Par topogrāfiskās informācijas 
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15. maijā visā Latvijā atklāta oficiālā 
peldēšanas sezona. Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienests (VUGD) at-
gādina vairākus priekšnoteikumus, lai 
atpūta pie ūdens nepārvērstos traģēdijā!

Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā 
arī nezināšana nereti noved pie traģis-
kiem negadījumiem. Gada siltākie mē-
neši ir laiks, kad notiek visvairāk nelai-
mes gadījumu pie ūdens un uz tā – pērn 
laika posmā no maija līdz septembrim 
izglābti 32 cilvēki, kuri bija nonāku-
ši dažādās nelaimēs, izbaudot ūdens 
priekus, bet traģiski atpūta pie ūdens 
pērn beidzās 58 cilvēkiem, tai skaitā 
pieciem bērniem. 23 gadījumos bojāgā-
jušie izcelti no upes, 15 gadījumos – no 
ezera, bet deviņos gadījumos – no dīķa.

Peldsezonu sāciet apdomīgi!
VUGD aicina uzsākt peldēšanas sezonu 
tikai tad, kad ūdens temperatūra ir sa-
sniegusi vismaz +18 grādus. Peldēties 
ieteicams tikai oficiālajās peldvietās. 
Nepārvērtējiet savus spēkus – ja reiz 
esat varējis pārpeldēt šo upi, tas neno-
zīmē, ka varat to arī šodien!

Izmantojiet glābšanas vesti!
Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta 
veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri 
vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem līdz  
12 gadu vecumam glābšanas vestei 
obligāti ir jābūt uzvilktai. Papildu dro-
šībai arī pieaugušos aicinām izmantot 
glābšanas vesti.

Ievērojiet piesardzību atpūtā pie 
ūdens!

Esiet atbildīgi un atsakieties no al-
kohola lietošanas atpūtā pie ūdens!
Viens no biežākajiem noslīkšanas ie-
mesliem ir peldēšanās alkohola reibu-
mā, kad cilvēkam ir traucēta apziņa un 
viņš labprāt uzņemas risku, taču ir sa-
mazināta koordinācijas spēja un reak-
cijas ātrums, piemēram, lai saprastu, 
cik tālu esi aizpeldējis un ātri peldētu 
atpakaļ. Otrs iemesls – cilvēku pār-
drošība, piemēram, lēkšana ūdenī ne-
pārbaudītās vietās, cenšanās pierādīt 
savu spēju aizpeldēt tālāk par citiem. 
Treškārt, karstajā laikā var parādīties 
veselības problēmas, kuras rodas, sa-
karsušam cilvēkam pārāk strauji ieejot 
aukstā ūdenī. Alkohola lietošana un 
atpūta pie ūdens nav savienojamas 
lietas! Ja tomēr esat reibumā, neejiet 
peldēties, palieciet krastā! Atcerieties, 
ka lielākā daļa cilvēku noslīkst, būdami 
alkohola reibumā! Atturiet savus drau-
gus vai radus no došanās ūdenī, ja viņi 
ir alkohola reibumā!

Rūpējieties par bērnu drošību!
VUGD aicina vecākus apzināties, ka at-
rašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, 

bet divkāršs darbs, jo bērni bez pār-
traukuma ir jāuzmana visu laiku – pat 
uz minūti novēršot uzmanību no bēr-
na, viņš var iekrist ūdenī un var notikt 
nelaime. Atgādinām, ka piepūšamie 
peldlīdzekļi (riņķi, matracīši, bumbas 
u. c.) bērniem noder vienīgi rotaļām, 
turklāt seklumā un tikai pieaugušo uz-
raudzībā.
Pārrunājiet ar bērniem jautājumus, 
kas saistīti ar drošību pie ūdens un 
rīcību ārkārtas gadījumos, lai atpūta 
pie ūdens nepārvērstos traģēdijā. Ve-
cākiem un citiem pieaugušajiem jāņem 
vērā, ka bērni mācās, skatoties, kā rī-
kojas viņu vecāki un citi pieaugušie, – ja 
pieaugušie būs neapdomīgi un pārkāps 
drošības noteikumus, tā rīkosies arī 
bērni, jo domās, ka tas ir pareizi. 
VUGD atgādina: ja redzat, ka cilvēks 
slīkst, nekavējoties izsauciet glābējus 
pa tālruni 112, pēc iespējas precīzāk 
norādot nelaimes vietas koordinātes 
un piebraukšanas iespējas!

Agrita Vītola,n 
VUGD Prevencijas un sabiedrības in-

formēšanas nodaļa

No 28. jūnija līdz 30. jūlijam Inčukalnā 
notiks nometne „Vai zini, kā…?”. Piecu 
dienu nometnē katru reizi programma 
atšķiras atbilstoši vecuma posmam. 

Dienas nometne notiks no plkst. 8.30 
līdz 18.00 izklaides un atpūtas par-
kā „Mūsu ezeriņi” Zvaigžņu ielā 22, 
Inčukalnā, un to vadīs pedagoģe Līga 
Dombrovska. Mēs sanāksim kopā, lai 
jautri un jēgpilni pavadītu laiku, uzzi-
nātu daudz jauna un interesanta par 
sevi, draudzētos un priecātos.
Nometnes radošā cikla laikā bērniem 
būs iespēja iepazīt dažādas profesijas 
un to pārstāvjus, aktīvi, veselīgi kus-
tēties, kā arī trenēt loģisko un radošo 
domāšanu. Iespējas un ieguvumi bēr-
nam: apgūt ko jaunu radošajās no-
darbībās, attīstīt radošo izjūtu, kopā 
ar profesionāliem sportistiem iepazīt 
dažādus sporta veidus, plānots do-
ties izklaidējošās ekskursijās. Plašā-
ku informāciju iespējams iegūt, rak-
stot uz e-pasta adresi ligasigulda@
inbox.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 
26456062.

Līga Dombrovska n 

Inčukalnā notiks radošā 
nometne bērniem un jauniešiem
Mūsu moto: tikšanās, piedzīvojumi un pārsteigumi ir garantēti. 

Šogad pavasara uzņemšanā Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
pirmsinkubācijas un inkubācijas prog-
rammām Siguldas Biznesa inkubatorā 
tika saņemti 67 pieteikumi, no tiem prog-
rammās uzņemti 33 dalībnieki. Inkubāci-
jas programmai saņemti 29 jauno uzņē-
mumu pieteikumi, dalību programmā tur-
pinās septiņi dalībnieki. 32 pieteikumus 
pirmsinkubācijas programmai iesniedza 
biznesa ideju autori, no tiem programmā 
startēs 20 idejas. Šogad programmās būs 
arī seši diasporas pārstāvji no Šveices, 
Kanādas, Grieķijas, Dānijas un Horvātijas.

Siguldas Biznesa inkubatora vadītāja 
Dace Vanaga par šīgada uzņemšanas 
rezultātiem saka: „Izvērtējot pavasara 
uzņemšanas pieteikumus un rezultā-
tus Siguldas Biznesa inkubatorā, esmu 
gandarīta, ka pretendenti pieteicās ar 
inovatīviem un zināšanās balstītiem 
produktiem un pakalpojumiem. Vērojot 
tendences, var secināt, ka komersanti 
meklē un atrod visdažādākos risināju-
mus, kas piedāvā iespējas pielāgoties 
produktu un pakalpojumu realizēšanai 
globālo pārmaiņu situācijā. Uzņēmē-
ju piedāvātie risinājumi saistīti gan ar 
ekoinovatīvu produktu ražošanu, gan in-
formācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
risinājumiem.” Inkubācijas programmas 
dalībnieks un uzņēmuma SIA „Design 
Tree” pārstāvis Matīss Irbe savu moti-
vāciju pieteikties komentē šādi: „Šī nav 
pirmā reize, kad piesakos dalībai inku-
batorā, jau iepriekš startēju un pieteicos 
ar dažādām idejām. Tomēr šoreiz ir citā-
di. Es pats esmu mašīnbūves inženieris 
ar vairāk nekā 10 gadu stāžu. Pieredze 
ir liela, tāpēc tika pieņemts lēmums vei-
dot uzņēmumu. Pirmos klientus atradu, 

pateicoties laika gaitā sakrātajiem kon-
taktiem. Gada laikā klientu loks paplaši-
nājās, un sapratām, ka ir nepieciešamas 
strukturālas izmaiņas uzņēmumā – ir 
jāievieš projektēšanas pakalpojums uz-
ņēmuma iekšienē, jāuzlabo aprīkojums, 
jāievieš jauni pakalpojumi, jāstiprina 
pārdošana un mārketings. To vēlējāmies 
realizēt ar LIAA Siguldas Biznesa inku-
batoru. Uzņēmuma galvenais produkts 
jeb pakalpojums ir nestandarta tehnisko 
risinājumu izstrāde. Tas ietver sevī pro-
jektēšanu, montāžu un tehniskos dar-
bus, kā arī uzturēšanu. Apvienojot tādas 
nozares kā mehānika, automātika, IT un 
mākslīgais intelekts, radām klientiem 
nepieciešamos risinājumus. Mēs izstrā-
dājam produktu no idejas līdz reālai, 
fiziskai iekārtai. Lai uzņēmums varētu 
augt, no programmas sagaidām atbal-
stu gan zināšanu veidā, gan finansiāli. 
No inkubatoros esošajiem uzņēmumiem 
esam dzirdējuši ļoti labas atsauksmes 
par tādu kā „iekšējo komūnu”, kur uzņē-
mumi palīdz cits citam gan ar padomu, 
gan atbalstu grūtos brīžos. Manuprāt, 
tieši šī vide un atrašanās starp līdzīgiem 
veicina izaugsmi!”
LIAA Siguldas Biznesa inkubatora dar-
bības teritorija ir Siguldas, Mālpils, 
Inčukalna, Garkalnes, Ādažu, Carnika-
vas, Saulkrastu, Sējas, Krimuldas, Lim-
bažu un Salacgrīvas novads. Nākamā 
uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros 
norisināsies rudenī, jaunie dalībnieki 
pieteikumus varēs iesniegt septembrī. 
Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē 
www.liaa.gov.lv/lv/programmas/bizne-
sa-inkubatori.

Artūrs Bērziņš,n 
Siguldas Biznesa inkubatora vecākais 

projektu vadītājs

Siguldas Biznesa inkubatorā atbalstīs 
33 biznesa idejas un jaunos uzņēmumus
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Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Tik vienkārši viss ir pasakāms
un bezgala viegli –

tikpat viegli, cik puķes plaukšana
un bērna smiekli.

Tik vienkārši viss ir pasakāms –
dzīvo ar sirdi,

sirds vārdus aklais saredzēs
un nedzirdīgais dzirdēs.

Tik vienkārši viss ir pasakāms –
plūsti kā upe, kā priecīgs avotiņš.

/M. Laukmane/

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic 
maijā dzimušos Inčukalna novada ie-

dzīvotājus, visus jubilārus un īpaši tos 
novadniekus, kuriem apritējuši 75, 80, 

85, 90 un vairāk gadu!

Sācies jauns lasīšanas maratons „Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”. 
Vangažu pilsētas bibliotēkas lasītājus 
un vērtētājus gaida aizraujošas grāma-
tas.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas vēr-
tēšanai 2021. gadā ir jauna grāmatu 
kolekcija. Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas izveidotā un vadītā lasīšanas 
veicināšanas programma „Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrija” šogad notiek 
jau 21. gadu. 
Lasītājus sveicam ar jauno, ekspertu 
izraudzīto un rekomendēto grāmatu 
kolekciju. Pirmo reizi programmas pa-
stāvēšanas laikā Kultūras ministrijas 
finansējumam pievienojas Izglītības 
un zinātnes ministrijas finanšu līdzek-
ļi vairāk nekā 300 projektā „Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” iesaistītajām skolām. Ko-
pumā programmas grāmatu kolekcija 
un īpaši izstrādātā metodika ar satura 
izpratnes un radošiem uzdevumiem 
nonāks 900 dalībinstitūcijās, tostarp 

aptuveni 70 latviešu diasporas centros 
30 pasaules valstīs. 
Šāgada „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas” kolekciju veido 28 grāma-
tas no astoņām izdevniecībām. Tās ir  
11 oriģinālliteratūras grāmatas: gan 
spožas debijas bērnu literatūrā (Ēri-
ka Bērziņa, Inga Žolude, Elizabete 
Lukšo-Ražinska), dzejā (Lote Vilma 
Vītiņa), zinātniskās fantastikas žanrā 
(Džeina Šteinberga), gan bērnu un 
jauniešu jau iemīļotu grāmatu autoru 
devums (Juris Zvirgzdiņš, Agnese Va-
naga, Māris Rungulis, Ieva Melgalve, 
Dzintars Tilaks, Kristīne Ulberga). 
Tulkoto literatūru pārstāv 17 izdevu-
mi, kas tulkoti no igauņu, lietuviešu, 
somu, zviedru, ukraiņu, franču, angļu, 
vācu un nīderlandiešu valodas. Grāma-
tās aplūkotas tēmas: vecāku un bērnu 
attiecības, atmiņas un pieredze, pie-
dzīvojumi, ko augstā literārā kvalitā-
tē piedāvā igauņu rakstnieki Andruss 
Kivirehks, Pireta Rauda un Kairi Looka, 
kā arī zviedru bērnu literatūras ikona – 
Ulfs Starks. Savukārt somi Petri Tam-

minena, Valpuri Kertula un Mika Kere-
nens attēlo citplanētiešus un multiet-
nisku sabiedrību, stāsta, kā komunicēt 
citam ar citu, izpildot noteikumus, kas 
būtībā ir tie paši mūžsenie cieņas un 
atbildības jautājumi. 
Lielākā daļa no grāmatām ir ieguvušas 
nacionālas un starptautiskas balvas, 
piemēram, no nīderlandiešu valodas 
tulkota izcilā Astridas Lindgrēnes 
piemiņas balvas 2019. gada laureāta 
Barta Mūjārta grāmata „Brāļi”. Visiem 
vecākiem, skolotājiem iesakām franču 
rakstnieces Delfīnes de Vigānas darbu 
„Lojalitātes” – emocionāli ļoti spē-
cīgs stāsts par skolotāju, vecākiem, 
kuri, maldoties savās personiskajās 
problēmās, nepamana pusaudzi, kurš 
salūst zem pieaugušo problēmu risi-
nāšanas smaguma. Programmas grā-
matas ir saistošas dažādiem lasīšanas 
līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par 
aktuālām robotizācijas un vientulības 
tēmām, pieskaroties tādiem mūžīgiem 
jautājumiem kā uzticība, atbildība par 
saviem tuvākajiem un pieaugšana.

Lasīšana un vērtēšana ir sākusies!


