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Dakter’s brīvu dienu dos
Pēdējos gados Garkalnes novadā
strauji attīstījās dzīvojamo
māju celtniecība. Tas veicināja
iedzīvotāju skaita pieaugumu,
bet iedzīvotāju skaita pieaugums
radīja problēmas primārās
veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamībā novadā.
Pie novadā praktizējošām
ģimenes ārstēm Anitas
Oginskas (Berģos) un Anitas
Gannus (Garkalnē) iedzīvotāju
reģistrēšanās iespējas
praktiski izsmeltas. Liels skaits
novadā deklarēto iedzīvotāju
nav reģistrēti pie novadā
strādājošiem ģimenes ārstiem.
Taču iedzīvotāju vēlme ir šo
pakalpojumu saņemt tuvāk
savai dzīvesvietai.
Likumā „Par pašvaldībām”
ir noteikts, ka pašvaldībām
ir jānodrošina veselības
aprūpes pieejamība saviem
iedzīvotājiem. Līdz ar to mums
bija jādomā par jaunas ģimenes
ārsta prakses vietas iekārtošanu.
Sākot darbu pie šī projekta,
2007. gada vasarā uzrakstīju
vēstuli Veselības obligātās
apdrošināšanas valsts aģentūras
(VOAVA) Rīgas nodaļai, kurā
iepazīstināju aģentūru ar
novadā radušos situāciju un
lūdzu atbalstīt jaunas ģimenes
ārsta prakses vietas izveidošanu
un ārsta darbības apmaksu
Garkalnes novadā. Aģentūras
Rīgas nodaļa izvērtēja primārās

veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību Garkalnes novada
apkalpes zonā un atzina par
nepieciešamu izveidot jaunu
ģimenes ārsta prakses vietu.
Pēc jautājuma saskaņošanas ar
VOAVA, sākās aktīvs pašvaldības
darbs. Bija nepieciešamas
piemērotas telpas, to remonts
un iekārtošana atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
Ņemot vērā esošo ģimenes
ārstu prakšu atrašanās vietas,
apdzīvotības blīvumu novadā
un citus apstākļus, nolēmām,
ka vispiemērotākā vieta
jaunas prakses ierīkošanai ir
Upesciems. Šeit pašvaldībai
radās iespēja iegūt telpas.
Samērā īsā laikā veicām
nepieciešamos projektēšanas
un remontdarbus, pielāgojot
šīs telpas ārsta prakses vietas
ierīkošanai, nodrošinājām
prakses vietu ar nepieciešamo
aprīkojumu.
Pašvaldība likumā noteikto
funkciju ir veikusi. Jaunajā
ģimenes ārsta prakses vietā
Upesciemā Skolas ielā 10 (tālr.
6799 0914) darbu ir uzsākusi
ģimenes ārste Kristīne Raudupe.
Novada domes vārdā novēlu
Kristīnei veiksmi darbā!
Elga Liepiņa
Domes priekšsēdētāja vietniece

Remontējam ceļus

Par Garkalnes novada teritorijas plānojumu

Noslēdzies konkurss par pretendentu izvēli Garkalnes novada ielu
un ceļu remontam.

Garkalnes novada dome paziņo, ka saskaņā ar LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu
Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 43. punktu un Garkalnes novada
domes 29.04.2009. lēmumu „Par teritorijas plānojuma galīgās redakcijas nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai” (protokols Nr. 4, 1.§) tiek nodrošināta visu interesentu iepazīšanās ar Garkalnes novada
teritorijas plānojuma galīgo redakciju.

Šajā ekonomiski saspringtajā laikā esam izvēlējušies remontēt tās
ielas pa kurām kursē sabiedriskais transports un ielas pa kurām
notiek intensīva satiksme.
Asfalta seguma remontu jau esam uzsākuši un līdz jūnija vidum
plānojam pabeigt remontdarbus sekojošo ielu posmos: Elenburgas
iela, Rožu prospekts, Līgo iela, Krievupes iela, Rīgas iela, Ādažu iela,
Muižas iela, Rudens iela, Senču prospekts, Krastmalas iela, Gaujas
iela, Lielā Zaļā iela.
Šķembošanas darbus Maksteniekos un Padebešu ielā paredzēts
beigt līdz 1. jūnijam.
Juris Silovs

Garkalnes novada teritorijas plānojuma redakcija izstādīta un pieejama publiskajai apskatei Garkalnes
novada domes galvenās ēkas 2. stāvā Brīvības gatvē 455, Rīgā (pirmdienās no pulksten 11 līdz 19,
piektdienās no pulksten 9 līdz 15, pārējās darbdienās no pulksten 9 līdz 17) un Garkalnes novada
domes mājaslapā www.garkalne.lv.
Paskaidrojumus par Garkalnes novada teritorijas plānojuma redakciju var saņemt Garkalnes novada
domē pie teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja vietnieka M. G. Bauzes-Krastiņa (tālr. 2653 9862).
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 11 līdz 13.
Informējam, ka Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izskatīšanas sēde notiks
2009. gada 27. maijā plkst. 14 Garkalnes novada domē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti
Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 23. pants paredz, ka Novada domes vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti publicējami pašvaldības
izdotajā laikrakstā un tajos jānorāda katra kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, reģistrētā dzīvesvieta, izglītība, pamatdarba vieta un ieņemamais amats, citas valsts
pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir. Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts. Ziņas atbilst stāvoklim
kandidātu saraksta pieņemšanas laikam no 17.04.2009 līdz 27.04.2009.

1. Pilsoniskā savienība
Nr

Vārds, Uzvārds

Dzimis

Reģistrētā dzīvesvieta

Darba vieta, amats

Izglītība

1

Oskars Šestakovskis

1968

Garkalnes novads

A/S Sadales tīkls Rīgas reģiona attīstības daļas līgumu nodaļa,
ražošanas tehniķis

augstākā

2

Elga Liepiņa

1958

Garkalnes novads

Garkalnes novada dome, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

augstākā

3

Leontīna Seile

1940

Garkalnes novads

SIA „Doktorāts „Berģi””, ārsta palīgs

vidējā

4

Ināra Reimane

1940

Garkalnes novads

SIA „Baltalianse”, audzinātāja

augstākā

5

Silvija Putnika

1954

Garkalnes novads

Garkalnes novada dome Sociālais dienests, vadītāja

augstākā

6

Mudis Bērzkalns

1947

Garkalnes novads

SIA „Vidzemes namsaimnieks”, projektu vadītājs

augstākā

7

Māra Kupča

1962

Garkalnes novads

mājsaimniece

augstākā

8

Vineta Kantāne

1970

Garkalnes novads

Rīgas Teikas vidusskola, skolotāja

augstākā

9

Uģis Putniņš

1960

Garkalnes novads

SIA „DOIT”, noliktavas darbinieks

vidējā

10

Inga Daugaviņa

1960

Garkalnes novads

Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu departaments,
finanšu eksperte

augstākā

11

Kristīne Jekševica

1973

Garkalnes novads

Garkalnes novada domes Garkalnes dienas centrs,
administratore

vidējā

12

Henrijs Freimanis

1954

Garkalnes novads

BJS IK Auseklis, pulciņu skolotājs

augstākā

13

Toms Vasiļevskis

1983

Garkalnes novads

SIA „Apranga”, pārdevējs-konsultants

augstākā

14

Maksims Kartaševs

1977

Garkalnes novads

SIA „Telenet”, projektu menedžeris

vidējā

15

Māris Liepa

1959

Garkalnes novads

SIA „Rīgas ūdens”, autovadītājs

vidējā

16

Agnese Vanaga

1985

Garkalnes novads

SIA „Lattelecom” Komunikācijas daļa, projektu vadītāja

augstākā

17

Irina Šakele

1978

Garkalnes novads

SIA „Pjasu”, veikala vadītāja

vidējā

18

Sandra Dāvidsone

1981

Garkalnes novads

SIA „A.Aptiekas”, farmaceite

augstākā

“Pilsoniskā savienība”
Priekšvēlēšanu programma
Mēs esam par līdzsvarotu, saprātīgu un tālredzīgu Garkalnes novada attīstību, par godprātīgu politiku un
labu pārvaldību.
Mēs piedalāmies vēlēšanās ar mērķi turpināt Garkalnes novada domes veiksmīgi iesāktos darbus, kā arī
novērst nepilnības un trūkumus, kurus novada iedzīvotāji saskata pašreizējās domes darbā.
Mēs apzināmies, ka svarīgākais ir katra novada iedzīvotāja labsajūta un labklājība.
Mēs nesolām neiespējamo. Mēs esam par ekonomiski un finansiāli pamatotu, pakāpenisku un dinamisku novada attīstību.
Pārvaldība.
Mūsu ilgtermiņa mērķis ir ieviest labas pārvaldības principus pašvaldības darbā. Tie ir caurredzamība,
tiesiskums un kompetence.
Tuvākajā laikā:
- pilnveidosim domes izdevumu „Garkalnes novada vēstis”, izveidosim interaktīvu domes mājas lapu, tā
nodrošināsim pašvaldības darba atklātību
- būsim atsaucīgi cilvēku vajadzībām
- nodrošināsim godīgu un atklātu pašvaldības iepirkumu procedūru
- aktīvi strādāsim pie ES un citu fondu finanšu līdzekļu piesaistes
Izglītība.
Mūsu ilgtermiņa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu tikumisko, estētisko un fizisko attīstību, kopt
izglītības vērtību, izcelt pedagoģisko meistarību un godināt labos skolotājus.
Tuvākajā laikā:
- pabeigsim pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņas” rekonstrukciju
- veicināsim privāto pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību novadā
- uzsāksim Garkalnes un Berģu pamatskolu paplašināšanas projektu izstrādi un realizāciju
- atbalstīsim Vangažu mūzikas skolas darbu mācību punktos Garkalnes un Berģu pamatskolās, veicināsim
mākslas skolas izveidi
- organizēsim skolēniem brīvlaikā sabiedriski lietderīga darba iespējas
Kultūrvide, sports, tūrisms.
Mūsu ilgtermiņa mērķi ir nacionālās identitātes un pilsoniska latviskuma stiprināšana. Uzskatām, ka
sports un fiziskā kultūra ir veselīgas nācijas pamats, tāpēc atbalstīsim sporta aktivitātes un veicināsim to

pieejamību.
Tā kā attīstīta kultūrvide tieši ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti, rūpēsimies par pievilcīgas kultūrvides
uzturēšanu un kultūras infrastruktūras pilnveidošanu.
Tuvākajā laikā:
- veidosim kultūrvēsturiskā mantojuma „pūralādi”, iekļausim tajā apzinātās novada izcilās personības,
kultūras vērtības ar vēsturisku vai zinātnisku vērtību
- aktīvi strādāsim pie novada tēla izveidošanas, lai celtu iedzīvotāju lepnumu par savu novadu un
veicinātu novada pozitīvo tēlu plašā Latvijas sabiedrībā
- atbalstīsim novada talantus, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus un radīsim apstākļus jaunām
kultūras un sporta iniciatīvām
- veiksim Garkalnes un Upesciema bibliotēku stratēģisku paplašināšanu, izveidojot multifunkcionālus
pilsoniskās sabiedrības centrus kā mūžizglītības, novadpētniecības un informācijas pratības veicinātājas
iestādes
- turpināsim bērnu rotaļu un sporta laukumu attīstību apdzīvotās vietās
- veicināsim privāto sporta būvju un lauku tūrisma attīstību
Sociālā nodrošināšana un veselības aizsardzība.
Mūsu ilgtermiņa mērķis ir veselīga sabiedrība un drošas vecumdienas novada iedzīvotājiem.
Tuvākajā laikā: 
- uzturēsim un attīstīsim medicīnas pakalpojumu sniegšanas vietas, sekmēsim jaunu medicīnas pakalpojumu ieviešanu
- atbalstīsim veselības veicināšanas pasākumus
- meklēsim risinājumus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pilnveidošanai
- palielināsim Garkalnes dienas centra pakalpojumu apjomu un rūpēsimies par dienas centra izveidi
Upesciemā
Novada attīstība, saimniecība, vide.
Mūsu ilgtermiņa mērķis ir īstenot novada attīstības plānu, sabalansējot dabas un kultūras mantojuma
aizsardzību ar labvēlīgu vidi investīcijām.
Tuvākajā laikā:
- veicināsim uzņēmējdarbības attīstību novadā
- organizēsim pasākumus vides sakopšanā, labiekārtosim aktīvās atpūtas zonas
- strādāsim pie ūdenssaimniecības un kanalizācijas jautājumu sakārtošanas, lai uzlabotu ekoloģisko
stāvokli novadā
- iekārtosim tirgus laukumus
- pilnveidosim darbu sabiedriskās kārtības uzlabošanā
- turpināsim novada ielu un ceļu seguma uzlabošanu, veloceliņu ierīkošanu un apgaismojuma projektu
realizāciju

2. TAUTAS PARTIJA
Nr

Vārds, Uzvārds

Dzimis

Reģistrētā dzīvesvieta

Darba vieta, amats

Izglītība

SIA Bio Energo ZA, valdes loceklis

vidējā

LR Saeima, konsultants

augstākā

SIA Uninams, rīkotājdirektors, valdes loceklis

augstākā

1

Zigmunds Aleksandrovičs

1951

Garkalnes novads

2

Rihards Vikmans

1981

  Garkalnes novads

3

Jevgēnijs Prohožijs

1966

4

Sanita Derupa

1971

  Garkalnes novads

bezdarbniece

augstākā

5

Gunārs Reķels

1961

  Garkalnes novads

Ropažu novada pašvaldības policija, inspektors

vidējā

6

Ilgonis Jekševics

1971

  Garkalnes novads

SIA Garkalnes Komunālserviss, autoatslēdznieks, šoferis

vidējā

2 • MAIJS 2009 • GARK ALNES NOVADA VĒSTIS

Rīga

“Tautas partija”
Priekšvēlēšanu programma
1. Izvērtējot prioritātes, pakāpeniska grants ceļu asfaltēšana, apgaismojuma ierīkošana,
apkārtnes apzaļumošana un labiekārtošana.
2. Uzlabot Sociālā dienesta darbu, nodrošinot potenciālo sociālās palīdzības saņēmēju
apzināšanu un nodrošinot ar informāciju par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību.
3. Domes administratīvo izmaksu samazināšana.
4. Nepieļaut tādas izmaiņas esošajā Novada teritorijas plānojumā, kuras pasliktinātu

iedzīvotāju dzīves apstākļus un iespēju baudīt apkārtējo vidi.
5. SIA Garkalnes Komunālserviss darbības izvērtēšana un uzlabošana.
6. Nodrošināt Novada mežu tīrīšanu un sakārtošanu.
7. Izveidot pašvaldības policiju sabiedriskās kārtības uzturēšanai un patrulēšanai novada
teritorijā.
8. Bezdarbnieku iesaistīšana sabiedriski derīgajos darbos.
9. Jauniešu plašāka iesaistīšana interešu pulciņos un sporta nodarbībās.
10. Jaunu atpūtas vietu ierīkošana un esošo atpūtas vietu sakārtošana pie publiskām ūdens
tilpnēm.

3. ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
Nr

Vārds, Uzvārds

Dzimis

Reģistrētā dzīvesvieta

Darba vieta, amats

Izglītība

1

Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš

1958

Garkalnes novads

Garkalnes novada Dome, priekšsēdētāja vietnieks

augstākā

2

Edgars Treibergs

1955

Garkalnes novads

Garkalnes novada Dome, deputāts

augstākā

3

Aivars Jurjāns

1953

Garkalnes novads

Vides ministrija, Projektu ieviešanas departaments, direktors

augstākā

4

Edgars Šneps

1972

Rīga

Sabiedriska sporta organizācija “Latvijas basketbola savienība”,
viceprezidents, sporta direktors

augstākā

5

Sandris Kļaviņš

1977

Garkalnes novads

SIA “Stora Enso Packaging”, IT direktors

augstākā

6

Ainārs Krūms

1967

Garkalnes novads

SIA “Skai Property”, valdes loceklis

augstākā

7

Brigita Taučkele

1943

Garkalnes novads

nestrādā

vidējā

8

Rūta Šmite

1955

Garkalnes novads

Garkalnes novada Dome, zemes ierīkotāja

augstākā

9

Mārtinš Lilienfelds

1981

Garkalnes novads

SIA “Arheja”, valdes priekšsēdētājs

augstākā

10

Raimonds Fūrmanis

1977

Garkalnes novads

nestrādā

augstākā

11

Rebeka Brīvmane

1957

Garkalnes novads

SIA “Salūte”, valdes priekšsēdētāja

augstākā

12

Ilze Vaira Lazdāne

1940

Garkalnes novads

Garkalnes pasta nodaļa, Piegādes priekšniece

vidējā

13

Jānis Romāns

1963

Garkalnes novads

Rīgas reģionālā virsmežniecība, mežsargs

vidējā

14

Pēteris Znatnajs

1943

Garkalnes novads

kafejnīca “PiePe”, individuālais komersants

vidējā

15

Juris Jansons

1969

Rīga

Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”, neiroķirurgs

augstākā

16

Iveta Valeine

1958

Garkalnes novads

SIA Tirdzniecības nams “Asva”, tirdzniecības menedžere

vidējā

17

Aivars Gobiņš

1958

Garkalnes novads

Baltijas dizaina grupa, valdes priekšsēdētājs

augstākā

18

Aivars Legzdiņš

1963

Garkalnes novads

SIA “Melss”, direktors

vidējā

Zaļo un Zemnieku savienība
Priekšvēlēšanu programma
Garkalnes novads kā Pierīgas reģions, atrodoties stratēģiski izdevīgā vietā un ietver sevī daudzsološas
attīstības perspektīvas.
ZZS mērķis ir nodrošināt godīgu pārvaldi un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem – darbiniekiem,
iedzīvotājiem, uzņēmējiem tādejādi veicinot saimniecisko attīstību un labklājības līmeņa celšanu.
Sakopti īpašumi noteiks Garkalnes novada attīstības virzienus, būs mūsu lepnums un stabils nākotnes
ienākumu avots. Novadā attīstīsies videi draudzīga komercdarbība, kas liksies interesanta investoriem ar
ES naudu (ES fondu finansējuma piesaistīšanai aktīvi sadarbosimies ar Rīgas reģionālo attīstība padomi
un aģentūru, veidojot spēcīgu, ilgtspējīgu un telpiski līdzsvarotu attīstību novadā).
ZZS uzdevums ir modernas, kvalitatīvas dzīves vides veidošana atbilstoši jaunām vērtībām un cilvēku
vajadzībām augošu prasību apstākļos.
Tautsaimniecība
Mūsu prioritāte ir uzņēmējdarbības attīstības veicināšana novada teritorijā.
1. Ieinteresēt komersantus realizēt savas idejas tieši mūsu novada teritorijā.
2. Vienoties par abpusēji izdevīgiem nosacījumiem, dodot priekšroku tiem, kas rada papildus darba
vietas mūsu novada iedzīvotājiem.
3. Piesaistot privāto sektoru, attīstīt teritorijas dzīvojamā fonda, sabiedrisko un ražošanas objektu
celtniecību.
Infrastruktūra
Plānveidīgi sakārtot un attīstīt visu novada teritoriju.
1. Izveidot ceļu apkalpošanas programmu, kurā paredzēta regulāra ceļu apsekošana un labošana.
2. Nodrošināt apgaismojumu uz novada galvenajām ielām.
3. Izvērtēt alternatīvās apkures iespējas un pārskatīt esošos apkures tarifus.

4. Atbalstīt jauna gāzes vada būvniecību Garkalnē.
5. Izstrādāt asinizācijas noteikumus un kontrolēt to izpildi. Veikt asenizācijas punkta revīziju Upesciemā.
6. Nodrošināt kanalizācijas sistēmas izveidi Baltezerā.
7. Atbalstīt „Zaļā tirdziņa” izveidošanu Garkalnē.
8. Labiekārtosim publiskās pludmales pie novadā pieejamām ūdenstilpnēm un nodrošināsim
autostāvvietu izveidi.
Izglītība, kultūra un sports
Atbalstīt sabiedriskās organizācijas, kas veic labdarības, izglītojošu, sporta un kultūras darbu.
1. Atbalstīt novada vidusskolas izveidošanu.
2. Uzlabot skolu materiāltehnisko bāzi, tā stimulējot celt izglītības līmeni.
3. Atbalstīt jaunu pirmskolas izglītības iestāžu celtniecību.
4. Atrisināt Garkalnes un Upesciema bibliotēkas telpu paplašināšanu.
5. Nodrošināt uz tradīcijām balstītus novada domes bezmaksas svētkus.
6. Meklēt risinājumu moto trases izveidošanai bijušajā Garkalnes karjerā.
7. Atbalstīt jaunu daudzfunkcionālas sporta halles projekta izstrādāšanu.
Sociālās garantijas
Nodrošināt iespēju saņemt kvalitatīvus un vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.
1. Integrēt sociāli neaizsargātās grupas sabiedrībā. Izveidot novada invalīdu biedrību pie Dienas centra.
2. Iesaistīt bezdarbniekus novada teritorijas labiekārtošanas darbos.
3. Uzlabot medicīnisko aprūpi sadarbībā ar Garkalnes medicīnas darbiniekiem, reizi mēnesī nodrošinot
speciālistu konsultācijas ambulancē.
4. Atbalstīt jaunu doktorātu izveidi novadā, piedāvājot zemas telpu nomas cenas, tādējādi nodrošinot
labāku ģimenes ārstu pieejamību iedzīvotājiem un savlaicīgu medicīniskās aprūpes sniegšanu.

4. Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Nr

Vārds, Uzvārds

Dzimis

Reģistrētā dzīvesvieta

Darba vieta, amats

Izglītība

1

Agita Gritāne

1973

Rīga

SIA “A-birojs”, valdes priekšsēdētāja, juriste

augstākā

2

Normunds Ozoliņš

1966

Garkalnes novads

SIA “Simron N.G.”, valdes priekšsēdētājs

augstākā

3

Arnis Jansons

1958

Rīga

SIA “Nams 47”, valdes loceklis

augstākā
vidējā
vidējā

4

Katrīna Kunce

1988

Garkalnes novads

Apdrošināšanas akciju sabiedrība “SEB Dzīvības
apdrošināšana”, uzskaitvedības speciāliste

5

Kristīne Kunce

1971

Garkalnes novads

Zemnieku saimniecība “Rozes”, vadītāja

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK
Priekšvēlēšanu programma
Pamatvērtības, mērķi un nākotnes redzējums
Lai organizētu, sakārtotu sociāli taisnīgu un uzņēmējiem pievilcīgu vidi, ir svarīgi, lai pašvaldībās tiktu
nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu sniegšana.
Garkalnes novada pašvaldībā jānodrošina labas pārvaldības principu ievērošana, atklātība un taisnīga
jebkuru īstenojamo procesu norise.
Garkalnes novada pašvaldībai jāuzņemas lielāka atbildība par pensionāriem, mazturīgajiem, invalīdiem,
represētajiem, jaunajām un daudzbērnu ģimenēm, jānodrošina investīciju piesaiste, kas veicinātu jaunu
darbavietu radīšanu un palielinātu pašvaldības budžeta ieņēmumus.
Novada attīstības plānošana un pārvaldība
Novada pārvaldīšanai, t.sk. Budžeta veidošanai, jānotiek balstoties uz sabiedrībā pieņemtām novada
attīstības prioritātēm, atklāti un skaidri.

Jānodrošina iedzīvotāju līdzdalība īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, organizējot
iedzīvotāju aptaujas, diskusijas un publiskās apspriešanas.
Novada popularizēšanai jāpaaugstina novada iedzīvotāju atbalstu un lepnumu par savu novadu.
Noteikt novada kūltūras un sabiedrisko centru , ņemot vērā novada ģeogrāfisko izvietojumu
Uzstādīt teritoriālās robežzīmes, norādes .
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Attīstīt komunālo pakalpojumu infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju, piesaistot pašvaldības,
valsts, ES fondu un privātos līdzekļus.
Jāatbalsta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas, kapitālo remontu un energoefektivitātes
pasākumu veikšana, piesaistot pašvaldības, valsts un ES fondus.
Jāveicina visu resursu taupīga izmantošana.
Jāattīsta uzņēmējdarbību, biznesa inkubatori, amatnieku centri.
Jāuzlabo ielu un ceļu seguma stāvoklis, jānodrošina ielu, laukumu un iekšpagalmu apgaismošana,
jāturpina iekārtot bērnu rotaļu laukumus.
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Jārada iespēja sabiedriskā transporta nodrošināšanai visā novada teritorijā un starp novada
dzīvojamiem rajoniem.
Jāuzlabo maģistrālās ielas un iekšējie autoceļi, jāizbūvē gājēju celiņi. Jāattīsta iekšējo autoceļu rekonstrukcija un velotransporta kustības iespējas.
Attīstīt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu novada mājsaimniecībām.
Nodrošināt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi Garkalnes novada ciematos un apdzīvotās vietās.
Ekonomika un nodarbinātība
Īpaša nozīme jāpievērš dažādu ES fondu līdzekļu piesaistei un publiskās - privātās partnerības
sekmēšanai visa veida infrastruktūras projektu realizācijā.
Jānodrošina uzņēmējiem līdzvērtīga un godīga iespēja piedalīties pašvaldības pasūtījumu izpildē.
Par prioritāti jāizvirza administratīvo šķēršļu mazināšana.
Jāveicina bezdarbnieku iesaistīšana sabiedriskajos darbos.
Jāveicina skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās, mazinot darba devēju nodokļu nomaksas daļu
pašvaldībai.
Sociālā palīdzība un veselības aprūpe
Jāuzlabo sociālais darbs, kas saistīts ar maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, nestrādājošiem
pensionāriem, invalīdiem un politiski represētajām personām. Jāparedz finansējums mājas aprūpei.
Laicīgi jāsniedz palīdzība ģimenēm, kurām draud mājokļa zaudēšana sakarā ar komunālo maksājumu
parādiem.

Jāatbalsta ģimenes ārstu prakšu uzturēšana, veicinot medicīnas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu,
nodrošinot palīdzību pensionāriem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem medikamentu iegādei un
medicīnisko pakalpojumu apmaksai.
Jāsniedz atbalsts ģimenēm ar bērniem, tai skaitā aizbildņiem un aizbilstamiem bērniem.
Nodrošināt tehniskās iespējas bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām.
Kultūra, izglītība, sports
Jāatbalsta dažādi novadpētniecības projekti. Jāuztur latviešu tautas mākslas tradīcijas.
Jāpaplašina mūžizglītības ieguves iespējas.
Jāsakārto un jāmodernizē novada sporta infrastruktūra, atbalstot bērnu sportiskās izaugsmes iespējas.
Jāpalielina uzmanība skolēnu interešu izglītībai un nodarbinātībai ārpus skolas.
Mācību un audzināšanas darbā jāveicina vecāku, bērnu un pedagogu pienākumu sabalansēšanu.
Organizēt dažādus kultūras pasākumus, kas piesaistītu dažādu paaudžu novada iedzīvotājus.
Stiprināsim sadarbību ar draudzēm.
Drošība un sabiedriskā kārtība
Pilnveidot sabiedriskās kārtības uzraudzības nodrošināšanu pirmskolas izglītības iestādēs un skolās.
Jāizvērtē iedzīvotāju ierosinājumi „guļošo policistu” un ceļu zīmju izvietošanai, lai uzlabotu satiksmes
drošību novadā.
Aizliegt novada teritorijā azartspēļu biznesu un atkarību izraisošu vielu reklāmu.
Koordinēt bērnu izglītības, drošības un tiesību sargājošo institūciju sadarbību.

5. Jaunais laiks
Nr

Vārds, Uzvārds

Dzimis

Reģistrētā dzīvesvieta

Darba vieta, amats

Izglītība

1

Kārlis Bružuks

1975

Garkalnes novads

Biedrības “Padebeši” valdes priekšsēdētājs

augstākā

2
3

Ilva Pildava

1973

Garkalnes novads

Partijas “Jaunais laiks” Garkalnes atbalsta grupa, vadītāja

augstākā

Armands Mucenieks

1964

Garkalnes novads

SIA “Rotons”, valdes loceklis

augstākā

4

Iveta Ludiņa

1960

Garkalnes novads

SIA “Lauču akmens”, valdes locekle

augstākā

5

Maija Bajaruniene

1961

Garkalnes novads

Berģu pamatskola, skolotājs - logopēds

augstākā

6

Aelita Vagale

1964

Garkalnes novads

Rīgas Stradiņu universitāte, pasniedzēja

augstākā

7

Mārtiņš Zabarovskis

1977

Garkalnes novads

SIA “Digiprint SIA”, direktors

vidējā

8

Ādolfs Jākobsons

1937

Rīga

Iekšlietu ministrija Informātikas sakaru depertaments,
vecākais referents

augstākā

9

Imants Vanzovičs

1958

Garkalnes novads

SIA “Imishow international”, direktors

augstākā

10

Anita Bružuka

1977

Garkalnes novads

SIA “Latvijas mobilais telefons”,
pakalpojumu līgumu speciāliste

augstākā
augstākā

11

Inese Lazda

1977

Garkalnes novads

SIA “Europa Group”, Benjamiņu nams, Europa Royale Riga,
sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste

12

Jānis Rīts

1977

Garkalnes novads

SIA “Zilveri”, valdes priekšsēdētājs

vidējā

13

Marita Meinarte

1966

Garkalnes novads

SIA “JM Corporation”, lietvede

vidējā

14

Veronika Plaude

1979

Garkalnes novads

Privāti praktizējoša interjēriste, dizainere

augstākā

15

Elīna Indāne

1989

Garkalnes novads

Studente

vidējā

16

Oļegs Magids

1973

Garkalnes novads

GE Money Bank, vecākais klientu projektu vadītājs

augstākā

17

Normunds Līdums

1968

Rīga

SIA “Stoller”, nodaļas vadītājs

augstākā

18

Žaklīna Frickausa

1974

Garkalnes novads

SIA “Emīla Gustava Šokolāde”, lidostas kafejnīcas vadītāja

augstākā

“Jaunais laiks”
Priekšvēlēšanu programma
Pamatvērtības: Veidosim Garkalnes novadu par pilnvērtīgu dzīves telpu – bērniem, vecākiem un mums
pašiem!
Mūsu darbības pamatprincipi pašvaldības darbā būs – atklātība, atbildība, godīgums, profesionalitāte.
Pašvaldības darbība
Pašvaldības darbību balstīsim uz iedzīvotāju vajadzībām, sabiedrības interesēm un novada attīstību.
Tuvākie darbi
1. Apzināsim novada rīcībā esošos resursus un labākas izmantošanas iespējas.
2. Uzlabosim lēmuma pieņemšanas procesu, nodrošinot sabiedrības līdzdalību un informācijas pieejamību.
3. Izveidosim domes sēžu video internetā.
4. Plānojot budžetu ievērosim visu iedzīvotāju grupu intereses, nepieļaujot nelietderīgus tēriņus.
5. Sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām, veicinot dažādu sabiedrības grupu iniciatīvu un līdzdalību
pašvaldības darbā.

2. izstrādāsim saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm .
Pagastvide
Veidosim sakoptu un ainaviski pievilcīgu vidi!
Tuvākie darbi
1. Izvērtēsim Komunālservisa darbību un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.
2. Nodrošināsim pašvaldības ceļu un ielu apgaismošanu, seguma sakārtošanu, drenāžu un regulāru tīrīšanu.
3. Veicināsim individuālā un sabiedriskā sektora sakopšanu, labiekārtojot pieturas, aktīvās atpūtas zonas,
peldvietas, gājēju ietves un riteņbraucēju celiņus.
4. Sadarbībā ar Rīgas Domi un Valsts mežu dienestu nodrošināsim pašvaldības teritorijas plānojuma
ievērošanu, dabas resursu saglabāšanu un atjaunošanu.
Ilgtermiņā
1. Izstrādāsim un realizēsim ūdens tilpņu labiekārtošanas un attīrīšanas projektus ,piesaistīsim ES
struktūrfondu līdzekļus pagasta inženiertīklu izbūvei,
2. Veidosim centralizētu ūdens – kanalizācijas sistēmu, īpaši ūdens krātuvju tuvumā.

Sociālajā sfērā un veselības aizsardzībā
Izveidosim novadā efektīvu sociālā atbalsta sistēmu un nodrošināsim pieejamus medicīniskos pakalpojumus.

Izglītība, kultūra un sports
Nodrošināsim konkurētspējīgu izglītību un pilnvērtīgas atpūtas iespējas novadā.

Tuvākie darbi
1. Sadarbībā ar valsti un uzņēmējiem palīdzēsim bezdarbniekiem un grūtībās nonākušiem ,veidojot subsidētās
darba vietas.
2. Sniegsim finansiālu atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām un pensionāriem veselības
apdrošināšanas polišu iegādei un transporta izdevumiem.

Tuvākie darbi
1. Pabeigsim bērnu dārza “Skudriņas” rekonstrukciju Garkalnē un uzsāksim jauna bērnudārza celtniecību
Upesciemā.
2. Nodrošināsim sporta pieejamību visiem novada iedzīvotājiem, veidojot jaunas sporta iespējas (slidotava,
slēpošanas trase, riteņbraucēju trase) un atbalstīt esošās sporta aktivitātes
3. Paplašināsim bibliotēku Upesciemā.
4. Pilnveidosim skolu materiālo bāzi un pedagogu sociālo atbalstu.
5. Veicināsim jaunu interešu pulciņu izveidi.
6. Veiksim pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti .
7. Pilnveidosim talantīgo bērnu atbalsta programmu.
8. Atvērsim mākslas skolu Upesciemā.

Ilgtermiņā
1. Izveidosim sistēmu ,lai ikvienam pagasta iedzīvotājam atvieglotu iespēju iegādāties veselības
apdrošināšanas polises.
2. Nodrošināt iedzīvotājiem medicīnisko un uzlabot sociālo mājas aprūpi.
Tautsaimniecības attīstība
Rūpēsimies par sabalansētu sociālās infrastruktūras izveidi visās apdzīvotajās teritorijās.
Tuvākie darbi
1. Nodrošināsim attīstības plāna izstrādi, tā publisko apspriešanu un izstrādāsim rīcības programmu tā
realizācijai.
2. Izvērtēsim novada teritorijas plānojumu.
3. Veidosim uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi.
4. Pārskatīsim pašvaldības zemju nomas līgumus, aktivizēsim paredzamo sabiedrisko objektu realizāciju.
5. Piesaistīsim uzņēmējus sociālās infrastruktūras izveidei, veicinot privātās partnerības sadarbības projektus.
6. Izveidosim Latvijas produkcijas ražotāju tirgu.
Ilgtermiņā
1. Realizēsim kopīgus reģionālās attīstības investīciju projektus ar kaimiņu pašvaldībām piesaistot ES līdzekļus.
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Ilgtermiņā
1. Celsim daudzfunkcionālu sporta halli.
2. Radīsim labvēlīgu vidi privāto investīciju piesaistei sporta un kultūras objektu celtniecībā.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Veidosim drošu, veselīgu dzīves vidi, ierobežojot alkoholisma un narkotiku izplatību bērnu un pusaudžu vidū.
Tuvākie darbi
1. Veidosim darba grupu pieaicinot iedzīvotājus un speciālistus, lai izvērtētu un uzlabotu sabiedrisko kārtību
un drošību novadā.
2. Izstrādāsim sasitošos noteikumus par ūdens transporta, kvadraciklu un citu mehānisko transporta līdzekļu
lietošanu novada ezeros un mežos.
3. Pilnveidosim veterinārā dienesta darbību.

6. Saskaņas centrs
Nr

Vārds, Uzvārds

Dzimis

Reģistrētā dzīvesvieta

Darba vieta, amats

Izglītība

1

Juris Silovs

1965

Garkalnes novads

Garkalnes novada Dome, domes priekšsēdētājs

augstākā

2

Žanete Zaharāne

1971

Garkalnes novads

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija, zvērināta advokāte

augstākā

3

Ilze Lieljure

1955

Garkalnes novads

Ādažu slimnīca, ginekologs

augstākā

4

Georgijs Zaharovs

1972

Garkalnes novads

SIA „LEGON”, komercdirektors

vidējā

5

Šandors Kleins

1969

Garkalnes novads

I/K “Marika-Š”, direktors

vidējā

6

Viktors Gendelis

1972

Rīga

SIA “LDM-koks”, komercdirektors

vidējā

7

Indra Petrēvica

1948

Garkalnes novads

SIA “Nelsens”, projektu vadītāja

augstākā

8

Solvita Jefimova

1974

Garkalnes novads

SIA “Loreal Baltic”, Lancome marketinga menedžere

vidējā

9

Alvis Zīriņš

1959

Garkalnes novads

A/S “Latvijas Tirdzniecības banka”, direktors

vidējā
vidējā

10

Edgars Ikstens

1985

Garkalnes novads

Rīgas Rajona padome Plānošanas un attīstības pārvalde,
sabiedriskā transporta organizācijas daļas galvenais speciālists

11

Eduards Porietis

1934

Garkalnes novads

nestrādā

augstākā

12

Kārlis Knēziņš

1978

Garkalnes novads

SIA “GEPART”, valdes priekšsēdētājs

augstākā

13

Romualds Kluss

1934

Rīga

Garkalnes novada Dome, būvinspektors

augstākā

14

Jurijs Kriščenko

1937

Garkalnes novads

Garkalnes pamatskola, sporta skolotājs

augstākā

15

Arions Ikers

1963

Garkalnes novads

SIA “Latspulga”, valdes loceklis

vidējā

16

Miks Indrašis

1990

Garkalnes novads

nestrādā

vidējā

17

Pjotrs Volks

1953

Rīga

SIA “TVA Construction” , dispečers

vidējā

18

Deniss Smirnovs

1979

Rīga

SIA “AEZ”, saimniecības daļas vadītājs

augstākā

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
Priekšvēlēšanu programma
Mūsu galvenais uzdevums ir nevis nodarboties ar vispārējo politiku, bet risināt saimnieciskos
jautājumus, lai palīdzētu mūsu novada iedzīvotājam katrā mājā, katrā ģimenē.
Pašvaldību iedzīvotājiem – sociālā palīdzība, skolas un drošība
Novada skolu atbalstam.
Tiks nodrošināts finansējums novada pedagogiem par kvalitatīva mācību un audzināšanas darba
veikšanu un piedalīšanos ārpusskolas un ārpusstundu pasākumu organizēšanā, kā arī apmaksāsim pedagogiem kvalifikācijas celšanu un nepieciešamo kursu apmeklēšanu.
Laikā līdz 2010.g. plānojam atvērt vidusskolas klases Garkalnes un Upesciema skolās. Mēs esam
ieinteresēti, lai mūsu novada bērni saņem kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību.
Sports un kultūra.
Arī nākamo periodu Novada domes budžetos tiks paredzēti līdzekļi sportistu un kultūras atbalstam, lai
veicinātu iedzīvotāju aktīvu, veselīgu dzīves veidu, kā arī pret dažādām atkarībām vērstus pasākumus.
Sociālie pasākumi.
Sociālais budžets netiks samazināts nevienā no periodiem, aktīvi turpināsim realizēt iesākto sociālo
programmu: modernizēsim feldšeru centru, paplašināsim dienas centru funkcionālās iespējas, lai tajos
varētu darboties gan bērni, gan to vecāki, gan pensionāri, gan katrs novada interesents. Sociālo pabalstu
izmaksas netiks samazinātas, bet atbilstoši nepieciešamībai centīsimies palīdzēt katram, kas ir nonācis
grūtībās. Rūpes par iedzīvotāju veselības aprūpi, izpratne par ģimenes vērtībām, sociālās atstumtības
izskaušana, tās būs mūsu galvenās rūpes par iedzīvotājiem.
Uzņēmējiem – veicinošs atbalsts
Mūsu vadības princips - meklēt iespējas veicināt attīstību, nevis aizliegt.

Atvieglosim administratīvos saskaņojumus.
Uzņēmēji kuri darbojas Garkalnes novada teritorijā un maksā nodokļus varēs saņemt Nekustamā
īpašuma nodokļu atlaides, sevišķi atbalstīsim tos uzņēmējus, kuri nodarbinās savā biznesā Garkalnes
novada iedzīvotājus. Tiem uzņēmējiem, kuri nonākuši krīzē palīdzēsim rast iespēju izejai no krīzes kopā
ar Novada Domi un krīzes vadības speciālistiem.
Veicināsim privāti sabiedrisko partnerību.
Novada komunālā saimniecība.
Uzņemamies uzlabot „Garkalnes Komunālservisa” darbu, lai tiktu samazinātas izmaksas visiem
komunālajiem pakalpojumiem novadā. Šim nolūkam novada budžetā tiks paredzēti līdzekļi, lai
komunālie pakalpojumi tiktu sniegti profesionāli, ātri ar atbilstošu ekipējumu un tehniskajiem
līdzekļiem, bet ar mazāku pašizmaksu. Ja šie pasākumi nedos gaidīto rezultātu izsludināsim konkursu,
kur uzvarētājs un komunālo pakalpojumu sniedzējs novadā būs tas uzņēmums, kurš piedāvās zemākās
cenas un kvalitatīvu servisu.
Lai samazinātu apkures izmaksas daudzdzīvokļu mājās un novada skolās izmantojot ES līdzekļus 2010.g.
un 2011.g. pavasara un vasaras mēnešos veiksim novada skolu un māju siltuma auditus un tur, kur tas
būs nepieciešams veiksim māju siltināšanas darbus.
Lielie projekti.
Laika posmā līdz 2013.gadam plānojam visu Garkalnes novada kanalizācijas sistēmu pieslēgt Rīgas
pilsētas attīrīšanas iekārtām, šis ir vairāku miljonu projekts ,kur līdzekļus piesaistīsim no ES fondiem.
Paplašinot skolas un atverot tajās vidusskolu klases būs nepieciešamas piebūves pie skolām arī šiem
darbiem mēs plānojam līdzekļus daļējam finansējumam no ES.
Saskaņā - kopā pret krīzi
Visu iedzīvotāju kopīgam darbam, sava un savas pašvaldības labā, jākļūst par pamatu krīzes
pārvarēšanai.

7. Par Dzimteni!
Nr

Reģistrētā dzīvesvieta

Darba vieta, amats

Izglītība

1

Vārds, Uzvārds
Pēteris Troņinkovs

Dzimis
1936

Garkalnes novads

Rīgas 68. vidusskola, skolotājs

augstākā

2

Zane Seile

1983

Garkalnes novads

SIA “M2 Projekts”, grāmatvede

augstākā

3

Olga Kočubeja

1971

Garkalnes novads

SIA “WALL”, valdes loceklis

augstākā

4

Viskants Tīlibs

1939

Garkalnes novads

SIA “Latvijas Rietumu Termināls”, apsargs

augstākā
augstākā

5

Arnis Kalnups

1971

Garkalnes novads

SIA “Bek-Konsult”, rūpnieciski izolēto cauruļu sistēmu
pārdošanas daļas vadītājs

6

Ilgvars Grīnbergs

1975

Garkalnes novads

nav

vidējā

7

Jūlija Bukovska

1969

Rīga

SIA “PIKAL un Partneri”, vice prezidents

augstākā

PAR DZIMTENI!
Priekšvēlēšanu programma
Ar darbu pierādīt un dot ticību cilvēkiem, ka pašvaldība un deputāti, pieņemot savus lēmumus, ir spējīgi
sabalansēt pašvaldības un iedzīvotāju intereses.
Galvenā rīcības prioritāte – darbs cilvēku labā, viņu vajadzību apmierināšana un tiesību aizsardzība.
Izvirzīto mērķu sasniegšanai darboties atklāti, godīgi, taisnīgi un atbildīgi. Deputātu darbībai ir jābūt
pakļautai sabiedrības kontrolei, jāstrādā kopā ar nevalstiskajām organizācijām, jāsadarbojas ar ikvienu
iedzīvotāju un organizāciju lai maksimāli varētu izmantot Garkalnes novada ekonomisko un sabiedrisko
potenciālu.
Pašvaldībai jānodrošina iedzīvotāju informēšana gan par pašvaldības lēmumiem, gan šo lēmumu
nepieciešamību un pamatojumu.
Mēs prasīsim agrāko solījumu izpildi no tiem, kuri tos nav pildījuši. Būsim atbildīgi par saviem
solījumiem, neizmantosim varas dotās iespējas personīga labuma gūšanai.
Apliecinām Garkalnes novada iedzīvotājiem, ka risinot jebkurus jautājumus mēs nešķirojam iedzīvotājus
pēc tautības un ticības. Mēs pratīsim novērtēt jebkuras partijas darbus un iniciatīvas ja tie kalpos
iedzīvotāju vairākuma interesēm.
Sociālie jautājumi un veselība
- Pilnveidosim sociālās palīdzības dienestu. Apkoposim informāciju un ievērosim pensionāru, invalīdu un
maznodrošināto intereses.
- Sniegsim atbalstu medicīnas un sociālās aprūpes saņemšanai cilvēkiem ar zemu ienākumu līmeni.

Komunālie pakalpojumi un infrastruktūra
- Savlaicīgi reaģējot uz finansu un ekonomiskās situācijas izmaiņām, veikt nepieciešamās darbības un
pieņemt lēmumus kas ļautu ikvienam Garkalnes iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus un izmaksu ziņā pieejamus komunālos pakalpojumus.
- Rūpējoties par kvalitatīviem ceļiem un ielām autotransportam un gājējiem, uzlabot satiksmes drošību,
pārvietošanās ērtības.
Izglītība, kultūra, sports
- Pašvaldībai iedzīvotājiem jāsniedz kvalitatīva, saprotama informācija par kultūras, izglītības un sporta
pasākumiem, jāveicina iedzīvotāju iesaistīšana dažādos pasākumos.
- Pašvaldībai savlaicīgi jāatbalsta nepieciešamās iniciatīvas skolu un bērnu dārzu darba uzlabošanai un
attīstībai.
Sabiedriskā kārtība
- Jānostiprina pašvaldības policijas materiāli – tehniskā bāze, jāpalielina pašvaldības policijas darba
efektivitāte.
- Pašvaldība veicinās ciešāku pašvaldības policijas darba koordināciju ar izglītības, kultūras un citām
iestādēm, aktivizēs iedzīvotāju, namu apsaimniekotāju sadarbību sabiedriskās kartības un likumības
ievērošanā.
- Pastiprinātu uzmanību pievērsīsim nepilngadīgo uzvedībai ārpus skolas, īpaši vakaros un nakts stundās.
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8. Sabiedrība citai politikai
Nr

Vārds, Uzvārds

Dzimis

Reģistrētā dzīvesvieta

Darba vieta, amats

Izglītība

1

Gunārs Bērtulsons

1952

Garkalnes novads

SIA “Silkalni”, direktors

vidējā

2

Kristīne Ekbauma-Miķelsone

1969

Garkalnes novads

Reklāmas aģentūra SIA “Balti”, izpilddirektore

vidējā

3

Sarma Valdmane

1966

Garkalnes novads

SIA “Viribus”, valdes priekšsēdētāja

augstākā

4

Juris Landrāts

1980

Garkalnes novads

Latvijas Nacionālā Opera, ierindas darbinieks

vidējā

5

Anna Brudne

1986

Garkalnes novads

Rīgas Stradiņa universitāte, studente

vidējā

6

Juris Dadzītis

1943

Garkalnes novads

ZS “Ritumi1”, lauksaimnieks

vidējā

7

Dzintra Mutjanko

1971

Garkalnes novads

SIA “Eiropas Finansu brokeri”, finansu nodaļas vadītāja

augstākā

8

Ligita Bērtulsone

1954

Garkalnes novads

SIA “Silkalni”, veikala vadītāja

vidējā

9

Ilga Gulbe

1961

Garkalnes novads

Berģu pamatskola, teātra pulciņa vadītāja

augstākā
augstākā

10

Zaiga Maulvurfa

1966

Garkalnes novads

Rīgas Purvciema amatu skola,
latviešu valodas/ literatūras skolotāja

11

Jānis Eglītis

1954

Garkalnes novads

SIA “Ekoloģiskais fonds”, direktors

augstākā
augstākā

12

Jānis Cakuls

1952

Garkalnes novads

RTU Telekomunikāciju fakultāte,
dekāna vietnieks saimnieciskajā darbā

13

Oļegs Astahovs

1963

Garkalnes novads

SIA “Nisana T”, direktors

vidējā

14

Lada Šulca

1965

Garkalnes novads

SIA “Aprūpes birojs”, aprūpētāja

vidējā

“SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI”
Priekšvēlēšanu programma
Vai Tev arī radusies sajūta, ka pie varas esošie nevar, neprot un negrib risināt jautājumus pēc būtības,
nespēj un pat nevēlas pieņemt adekvātus lēmumus, nemaz nerunājot par tādām it kā vienkāršām lietām
kā — dot mums visiem cerību un ticību?
Mūsu vīzija: mēs redzam Garkalni kā labklājīgu novadu ar augstu iedzīvotāju apmierinātības līmeni.
Mūsu mērķis: godīga, profesionāla, kompetenta, neliela un efektīva pārvalde Garkalnē, kas strādā
sabiedrības labā.
Mūsu prioritāte: pašvaldības iedzīvotāju dzīves telpas kvalitāte visā tās administratīvajā teritorijā.
Mūsu līdzeklis: taisnīgums. Tas nozīmē — atbildēt par solījumiem, apliecināt godīgumu un tiesiskumu,
neizmantot varas dotās iespējas personīga vai partijas labuma gūšanai.
Pārvalde
1. SCP rūpēsies, lai pašvaldībā strādātu kompetenti speciālisti un amati netiktu dalīti pēc politiskās
piederības.
2. SCP veiks pašvaldības iestāžu funkciju neatkarīgu auditu un nelietderīgo funkciju, amatu un izdevumu
optimizāciju, panākot finanšu līdzekļu un resursu efektīvāku izmantošanu.
3. SCP nodrošinās, ka pašvaldība ievēro labas pārvaldības principus un kalpotu tikai saviem
iedzīvotājiem.
4. SCP nodrošinās brīvu pieeju visiem pašvaldības lēmumiem un dokumentiem, paskaidrojot to pamatojumu un mērķi.
5. SCP ieviesīs e-pārvaldi, pakāpeniski nodrošinot administratīvās procedūras interneta vidē visās
pašvaldības iestādēs, saglabājot arī rakstisko dokumentu aprites kārtību.
Nodarbinātība
1. SCP kopā ar uzņēmējiem veiks bezdarba cēloņu analīzi un sagatavos bezdarba mazināšanas un
uzņēmējdarbības veicināšanas programmu.
2. SCP sadarbībā ar uzņēmējiem iesaistīs bezdarbniekus teritoriju sakopšanā un citos darbos.
Drošība
1. SCP nodrošinās ciešāku sadarbību ar valsts policiju un zemessardzi, kā arī izvērtēs pašvaldības policijas dienesta atjaunošanas lietderību.
2. SCP rūpēsies, lai kārtību uzturošās instances nevis tikai sodītu iedzīvotājus, bet arī sniegtu atbalstu un
palīdzību.
3. SCP nodrošinās pienācīgu apgaismojumu pakāpeniski visās apdzīvotajās vietās.
Sociālie jautājumi
1. SCP izvērtēs mazturīguma slieksni un atvieglos nosacījumus maznodrošināto personu statusa
iegūšanai.

2. SCP organizēs pagarinātās grupas skolas vecuma bērniem, bērnu pieskatīšanas istabas, tālākizglītības
un pārkvalifikācijas kursus bezdarbniekiem.
3. SCP nodrošinās efektīvāku pašvaldības īpašumā esošo ēku un teritoriju izmantošanu sabiedrības
sociālo vajadzību risināšanai.
4. SCP atbalstīs aprūpes dienestus, nodrošinot tiem transportu, un izstrādās veselības apdrošināšanas
kārtību pensionāriem un mazturīgajiem.
5. SCP gādās par skolēnu iespējām brīvajā laikā darboties un strādāt pašvaldības iestādēs.
Komunālie un infrastruktūras jautājumi
1. SCP iesaistīsies māju siltināšanas projektos, tā ļaujot iedzīvotājiem samazināt izdevumus un
nodrošinot jaunas darba vietas.
2. SCP uzlabos ceļu un inženiertīklu infrastruktūru, nosakot to kā vienu no obligātām prasībām teritorijas
plānojumam.
Izglītība, kultūra un sports
1. SCP nodrošinās plašāku kultūras, izglītības un sporta aktivitāšu piedāvājumu, veicinot visu vecumu
iedzīvotāju iesaistīšanos.
2. SCP nodrošinās vietu bērnudārzā ikvienam novadā deklarētajam bērnam un mazinās birokrātisko
slogu privāto bērnudārzu izveidei.
3. SCP rūpēsies, lai pašvaldības izglītības, sporta, kultūras iestāžu ēkas tiktu izmantotas integrēti un
efektīvi, apsaimniekojot tās kā vienotu sistēmu, pēc iespējas saglabājot gan funkcijas, gan ēkas.
Transports
1. SCP atbalstīs transporta maršrutu pielāgošanu atbilstoši iedzīvotāju un uzņēmējdarbības vajadzībām,
īpaši ievērojot bērnu iespējas nokļūt līdz izglītības iestādēm.
2. SCP kompensēs bērnu, skolēnu un mazturīgo izdevumus par transporta izmantošanu noteiktiem
mērķiem.
3. SCP izmantos pieejamo valsts un ES fondu līdzfinansējumu ceļu infrastruktūras uzturēšanai un
uzlabošanai, gājēju un velosipēdu celiņu izbūvei.
Uzņēmējdarbības vides attīstība
1. SCP aktīvi iesaistīsies Eiropas Savienības finansēto programmu līdzekļu apguvē.
2. SCP sadarbībā ar uzņēmējiem izstrādās uzņēmējdarbības veicināšanas un atbalsta programmu.
3. SCP veidos attiecības ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības sākšanai un turpināšanai piedāvājot
pašvaldības zemes, telpas, infrastruktūru un citus resursus, kā arī sniegs konsultācijas un palīdzību
projektu izstrādē.
4. SCP rūpēsies, lai publiskos iepirkumus pašvaldība plānotu atklāti un ilgtermiņa un lai vietējie uzņēmēji
spētu sekmīgi plānot savu attīstību.
Par labām pārmaiņām!

9. LPP/LC
Nr

Vārds, Uzvārds

Dzimis

Reģistrētā dzīvesvieta

Darba vieta, amats

Izglītība

1

Ināra Makārova

1963

Rīga

Tieslietu ministrijas IeVP, vec. konsultante

augstākā

2

Andris Kurzemnieks

1944

Rīga

Rīgas rajona Stopiņu novada izpilddirektors

augstākā

3

Viktors Juhna

1944

Garkalnes novads

Pašvaldības uzņēmums “Rīgas Ūdens”, ražošanas direktors

augstākā

4

Uldis Bambe

1941

Garkalnes novads

Pilnsabiedrība “ BKT”, prokurists

augstākā

5

Pēteris Piļeckis

1966

Garkalnes novads

SIA “Baltic Auto Stars”, valdes priekšsēdētājs

augstākā

6

Ilgona Zumenta

1951

Garkalnes novads

SEB BANKA, Jaunrīgas reģiona pārvaldniece

augstākā

Partija “LPP/LC”
Priekšvēlēšanu programma
Vienlīdzīga pieeja un attieksme pret visiem novada iedzīvotājiem un visām apdzīvotajām vietām.
Pašvaldības darba galvenais princips – saprātīgs budžeta izlietojums, visu iespējamo finansējumu piesaiste no struktūrfondiem un valsts atbalsta programmām.
Veicināt galveno prioritāšu attīstību: izglītība, lauksaimniecība, uzņēmējdarbība, sociālā palīdzība,
medicīniskā aprūpe, kultūra, sports un komunālie pakalpojumi.
Novada domes darba pieejamība iedzīvotājiem
• Nodrošināt visa novada iedzīvotājiem vienlīdzīgas iespējas saņemt pašvaldības pakalpojumus
(iedzīvotāju uzklausīšanu, dokumentu pieņemšanu, pabalstu izmaksu un citu jautājumu risināšanu),
veidojot novada pagastos pārvaldes un iedzīvotāju konsultatīvās padomes.
• Izdot novada informatīvo izdevumu.
Ekonomiskā attīstība
• Strādāt pie novada infrastruktūras pilnveidošanas, modernizācijas, ēku energoefektivitātes
palielināšanas, attīstīt uzņēmējdarbību, radot jaunas darba vietas un maksimāli piesaistot Eiropas
struktūru fonda līdzekļus.
• Izveidot visa novada inženieru komunikāciju tīklu karti.
Lauksaimniecība
• Zemniekiem un uzņēmējiem pašvaldības īpašumus atļaut izmantot uz atvieglotiem noteikumiem.
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• Saglabāt lauksaimniecības konsultantu darbību. Nodrošināt projektu gatavošanas speciālistu atbalstu
uzņēmējiem fondu apguvei un sava biznesa attīstībai.
• Apmaksāt lektoru darbu uzņēmēju un zemnieku tālākai izglītošanai, kompensēt pieredzes apmaiņas
braucienus uz tematiskām izstādēm.
Izglītība
• Nodrošināt bērniem pirmskolas un pamatskolas izglītības iespējas.
• Turpināt uzlabot skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi, nodrošināt skolēnus ar
mācību grāmatām.
• Nodrošināt skolēnu nokļūšanu uz novada skolām no attālākajām apdzīvotajām vietām.
• Mazturīgo ģimeņu bērniem, maksāt stipendijas studijām augstskolā.
• Atbalstīt skolēnu un skolotāju sadarbību ar ārvalstu sadraudzības partneriem.
• Vicināt jauniešu interešu izglītības iespējas.
Veselība, sociālā palīdzība, aprūpe un drošība
• Piedāvāt sociālās palīdzības daudzveidību, aptverot palīdzības saņemšanai nepieciešamās iedzīvotāju
grupas. Rast iespēju mazturīgajiem novada iedzīvotājiem iegādāties preces par lētākām cenām.
• Izveidot jaunu dienas centru bērniem, krīzes centru īslaicīgai palīdzībai bez aprūpes palikušiem
bērniem un iedzīvotājiem.
• Nodrošināt pagastu medpunktu darbību un sadarbību ar ģimenes ārstiem.
• Saglabāt un uzturēt esošos ugunsdzēsības dienestus, sekmēt policijas un apsardzes funkciju izpildi visā
novada teritorijā, rūpēties par satiksmes drošību.

Kultūra, sports
• Turpināt kopt līdzšinējās svētku tradīcijas.
• Atbalstīt pašdarbības kolektīvu darbību.
• Saglabāt un attīstīt bibliotēku pieejamību visā novadā.;
• Sadarboties ar kristīgajām draudzēm.;
• Atbalstīt izveidoto nevalstisko organizāciju darbību visa novada teritorijā.
• Veicināt sporta aktivitātes, organizējot ģ imenes sporta svētkus, tūrisma pasākumus, kā arī atbalstīt
sportistu aktivitātes citos sporta pasākumos ārpus valsts robežām.
• Pilnveidot un turpināt popularizēt esošo vēsturisko mantojumu un tūrisma objektus, radot pievilcīgu
vidi apmeklētājiem.

Novada teritorijas labiekārtošana un komunālā saimniecība
• Rūpēties par visa novada teritorijas un tajā esošo objektu sakoptību.
• Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru dot iespēju iedzīvotājiem un skolēniem strādāt pagaidu
sabiedriskajos darbos.
• Izbūvēt jaunus trotuārus, veidot jaunus un saglabāt labā stāvoklī esošos ielu un ceļu segumus, rūpēties
par ielu un ceļu apgaismojumu.
• Turpināt darbu pie ūdens sistēmas rekonstrukcijas, uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti.
• Strādāt pie siltumapgādes sistēmu modernizācijas un alternatīvu apkures veidu ieviešanas.
• Paplašināt ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmu, piesaistot ES struktūrfondus.
• Iekārtot bērnu rotaļu laukumus novadu apdzīvotākajās vietās.
• Atbalstīt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrību veidošanu.
• Racionāli apsaimniekot novada pašvaldības īpašumus.

10. Rīgas apriņķa novadu apvienība (RANA)
Nr

Vārds, Uzvārds

Dzimis

Reģistrētā dzīvesvieta

Darba vieta, amats

Izglītība

1

Pēteris Salenieks

1957

Garkalnes novads

Berģu pamatskolas direktors

augstākā

2

Aija Šteinberga

1965

Garkalnes novads

SIA ,, Doktorāts ,, Berģi””, ārsta palīgs

vidējā

3

Uldis Ozoliņš

1955

Garkalnes novads

SIA ,, Kalna Krūzes”, valdes priekšsēdētājs

vidējā
augstākā

4

Aivars Draudiņš

1965

Garkalnes novads

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija,
departamenta direktors

5

Mārtiņš Brauns

1951

Garkalnes novads

SIA ,, Studija Mārtiņš”, valdes priekšsēdētājs

augstākā

6

Mārtiņš Bērziņš

1983

Rīga

SIA ,, MJ INVEST”, valdes loceklis

vidējā

7

Rolands Zujevičs

1968

Rīga

SIA ,, Čīfs-R”, direktors

augstākā

8

Raimonds Bloms

1972

Garkalnes novads

SIA ,, Grandi”, valdes priekšsēdētājs

vidējā

9

Jānis Lepsis

1983

Garkalnes novads

SIA ,, 1 plus 1”, valdes loceklis

vidējā

10

Māris Ežmalis

1973

Garkalnes novads

SIA ,,GNBV”, valdes priekšsēdētājs

vidējā

11

Jānis Muižnieks

1957

Garkalnes novads

SIA ,, Dominante”, valdes priekšsēdētājs

augstākā

12

Guntis Osis

1965

Rīga

SIA ,, Balt Aliance”, valdes loceklis

augstākā

13

Aleksandrs Bahmarovs

1958

Garkalnes novads

SIA ,, Irals”, valdes loceklis

augstākā
augstākā

14

Jānis Puriņš

1943

Garkalnes novads

Kooperatīva sabiedrība ,, Rīgas Patērētāju Biedrība”,
valdes priekšsēdētājs

15

Romualds Brudnis

1933

Garkalnes novads

nav

augstākā

16

Edgars Malahovskis

1987

Garkalnes novads

SIA ,, SWH SETS”, konsultants

vidējā

17

Ilze Rutka

1967

Garkalnes novads

PII ,, Skudriņas”. skolotāja

augstākā

18

Vigo Račevskis

1962

Rīga

Liepājas simfoniskais orķestris, koncertmeistars

augstākā

Turpināsim labiekārtot un izbūvēt aktīvās atpūtas zonas un peldvietas.

Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”
Priekšvēlēšanu programma
Partijas galvenais mērķis ir:
1. Nodrošināt harmonisku Garkalnes novada sociāli ekonomisko attīstību, turpinot Garkalnes novada domes veiksmīgi iesāktos darbus, novēršot nepilnības un trūkumus, izskatot novada iedzīvotāju
priekšlikumus un ierosinājumus domes darba pilnveidošanā, pamatojoties uz godīguma, atklātības un
profesionalitātes principiem.
2. Pilnveidot esošās un attīstīt jaunas teritorijas, veidojot sakārtotu dzīves telpu un tai atbilstošu
infrastruktūru.
Pašvaldības pārvalde.
Turpināsim izstrādāt pašvaldībai nozīmīgu teritoriju detālos plānojumus, apbūves noteikumus un
kontrolēsim to izpildi.
Papildināsim pašvaldības saistošos noteikumus ar prasībām par vides pieejamību, labiekārtošanu,
drošības un kārtības uzraudzību.
Nodrošināsim apmeklētājiem profesionālu apkalpošanu un pilnvērtīgu, ātru un atklātu informācijas
pieejamību. Kā arī pilnīgu informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu.
Pilnveidosim pašvaldības plašsaziņas līdzekļus.
Lielu uzmanību veltīsim projektu izstrādei, ES un citu fondu līdzekļu piesaistei.
Infrastruktūra un vide.
Nodrošināsim pašvaldības ciematu ūdens un kanalizācijas sistēmu projektu plānveidīgu izstrādi un
būvniecību, piesaistot ES un citu fondu finanšu līdzekļus.
Sadarbībā ar A/S „Latvijas gāze” turpināsim strādāt pie gazifikācijas projekta Garkalnes ciematā.
Nodrošināsim Lielā un Mazā Baltezera ūdens un kanalizācijas projekta realizāciju sadarbībā ar Rīgas uz
Ādažu pašvaldībām.
Izstrādāsim un realizēsim apkures un ūdens saimniecības rekonstrukcijas projektus, kā arī ēku
siltināšanu, daudzdzīvokļu namos Upesciemā un Garkalnē.

Izglītība, kultūra un sports.
Pabeigsim pirmskolas izglītības iestādes „Skudriņas” rekonstrukciju Garkalnē.
Veicināsim jaunu bērnudārzu izveidošanu Garkalnes novada ciematos.
Turpināsim iesākto darbu pie sporta bāžu projektu realizācijas Upesciemā.
Realizējot izstrādāto Garkalnes skolas rekonstrukcijas projektu, veikt tās celtniecību trīs kārtās,
nodrošinot normām atbilstošus mācību un sadzīves apstākļus izglītojamajiem.
Uzsāksim Garkalnes skolā vidusskolas projekta realizāciju.
Berģu pamatskolu veidosim par izglītības, sporta un kultūras centru.
Pilnveidosim sporta halles projektu un uzsāksim pirmās kārtas celtniecību.
Paralēli jau esošajai mūzikas skolas filiālei izveidosim vizuālās mākslas filiāli, uzsāksim profesionālās
ievirzes programmu īstenošanu no 7. klases.
Veselības un sociālā aprūpe.
Pilnveidosim doktorātu darbu un medicīnisko aprūpi, turpināsim darbu pie aptieku tīklu izveidošanas.
Nodrošināsim medmāsu darbību novada skolās.
Turpināsim darbu pie sociālo māju un ekonomisko dzīvokļu būvniecības.
Turpināsim sadarbību ar Ādažu pašvaldību par Ādažu slimnīcas, poliklīnikas un Baltezera kapsētas pakalpojumu nodrošināšanu.
Drošība un kārtība.
Turpināsim sadarbību ar Ādažu glābšanas dienestu par kārtības nodrošināšanu un saistošo noteikumu
izpildi mūsu novadā.
Bērnu un jaunatnes lietas.
Organizēsim vasaras nometnes dažādām bērnu un jauniešu grupām.
Ierīkosim bērnu rotaļu laukumus Garkalnes novada ciematos.
Nodrošināsim finansējumu interešu izglītības jomā novada talantīgajiem bērniem un jauniešiem.
Izveidosim dažādas aktīvās atpūtas un izklaides vietas jauniešiem.

Pasākumi maijā

Suņu un kaķu potēšana

23. maijā k/n „Berģi”, Brīvības gatvē 455, Rīgā
Garkalnes Pensionāru Padomes 10. gadu jubilejas pasākums
Sākums pulksten 15.00

Ikgadējā suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu notiks šādās vietās un laikos:
Garkalnē: 6. jūnijā
1. Gaujas un Kalnu ielas krustojumā plkst. 8.30
2. Pretī skolai plkst. 9.15
3. Priežu ielā 17 plkst. 10.45
4. Sau les ielas galā pie viadukta plkst. 12.00
5. Mālpils ielas galā pie veikala plkst. 12.45

24. maijā k/n „Berģi”, Brīvības gatvē 455, Rīgā
Svētki bērnu dziesmai „GARKALNES BRĪNUMDĀRZS 2009”
Piedalās bērnu vokālie ansambļi „SAULĒNIŅI”, „POPPY”, „MOMO”, „PUNKTIŅI”,
„KNĪPAS UN KNAUĶI”, „PODZIŅAS”, „PALĀSĪTES”, „CĪRULĪTIS”, Ādažu mākslas un
mūzikas skolas ansamblis, Garkalnes novada bērnu vokālais ansamblis „Skudriņas”,
Berģu pamatskolas 1.- 4. kl., 5.- 6. kl. skolēnu vokālie ansambļi, Garkalnes
pamatskolas 1.- 4. kl., 5.- 9. kl. skolēnu vokālie ansambļi un deju klubs „EVITA”.
Pasākumā piedalās Kristīne Dina Bitēna un Atvars Sirmais.

Upesciemā: 4. jūlijā
1.Ziedu ielas galā pie gatera plkst. 9.30
2.Upesciemā pie autobusa pieturas plkst. 10.30

Sākums pulksten 12.00

Pasākumā: Cēsu radošās apvienības leļļu izrāde „Zaķpasakas”, deju priekšnesumi,
Teātra sporta spēles, Cirka studija „Arlekīns”, sportiskas atrakcijas, radošās
darbnīcas, cienāšanās ar raibo zupu un – pārsteigumi.

Aprīļa mīklas atminējums

30.maijā Garkalnes dienas centrā, Vidzemes šosejā 1d, Garkalnē
ĢIMENES DIENA
Pulcēšanās no pulksten 11.00

Remberģos: 13. jūnijā pie sūkņu stacijas mājas plkst. 9.00
Atgādinu, ka suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu ir obligāta un jāveic no 3
mēn. vecuma. Neaizmirstiet līdzi paņemt vakcinācijas apliecības! Lietus gadījumā
potēšana nenotiks.
Vakcinācijas maksa ir 3 Ls par vienu dzīvnieku. Jauna vakcinācijas apliecība maksā 1 Ls.
Veterinārārsts Atis, mob. 2614 3151
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Lielā pavasara talka ir izdevusies!
Liels paldies visiem novada
iedzīvotājiem, kas aktīvi
iesaistījās apkārtnes uzkopšanā.

atkritumu izgāšanu lūdzam ziņot
SIA „Ādažu glābšanas dienests”
pa tālruni 6799 7777.

Ir savāktas un nodotas
noglabāšanai vairāk kā 20
tonnas talkas atkritumu un
80 m3 lielgabarīta atkritumu.
Ir sakopti meži, grāvmalas,
upmalas, peldvietas, laukumi
un skvēri, taču negodprātīgu
cilvēku dēļ padarītais darbs var
būt bezjēdzīgs.

Atgādinām, ka Garkalnes novada
Dome ir noslēgusi līgumu ar
SIA „Ādažu glābšanas dienests”
par Saistošo noteikumu Nr. 3,
kas paredz, ka katram novada
iedzīvotājam ir jābūt noslēgtam
sauso sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas līgumam,
izpildi. Taču sodu uzlikšana
neatrisina problēmu, tādēļ
aicinām sakopt savu īpašumu
un noslēgt līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu ar Pašvaldības
SIA „Garkalnes Komunālserviss”.

Pašvaldības SIA „Garkalnes
Komunālserviss” ir savācis visus
talkas atkritumu maisus, taču
daži cilvēki uzskata, ka mežos un
ceļmalās var atstāt arī privātos
atkritumus neierobežotā
daudzumā. Sakoptās teritorijas
tiek piegružotas ar lielgabarīta
atkritumiem, parādās arvien
jauni un jauni atkritumu maisi.
Lūdzu, uzturēsim novadu
sakoptu un skaistu, jo, sakoptā
vidē dzīvojot, arī cilvēks kļūst
priecīgāks. Par neatļautu

2009. gada 25. aprīlī tika
rīkota bez maksas auto riepu
pieņemšanas akcija. Ņemot
vērā, ka automašīnu riepas
tiek klasificētas kā bīstamie
atkritumi, to apsaimniekošana
ir īpaši nozīmīga vides
aizsardzībā. Savāktās auto
riepas tika utilizētas ar licencēta
uzņēmuma starpniecību.

Noslēgušās kamanu suņu sporta sacensības
Putekļiem norimstot 2. un
3. maijā Garkalnes mežā,
noslēgušās arī “Baltijas kausa”
2. posma sacensības kamanu
suņu sportā “Garkalnes kauss
2009”.
Sacensībās piedalījās dažādu
šķirņu suņi – Sibīrijas haskiji,
Aļaskas malamuti, greisteri,
viens borderkolijs un viens Vācu
aitu suns.
Sievietes, vīrieši un bērni
kopā ar suņiem piedalījās
dažādās disciplīnās – kanikrosā
(skriešana ar suni), baikdžoringā
(viens suns velk riteņbraucēju),

sacensību kategorijās, kur divi
suņi velk velosipēdu, viens
suns velk skūteru un trīsriteņu
velokamanas velk 2-4 suņi.
Latvijas kamanu suņu sporta
federācija saka lielu paldies
Garkalnes novada domei un
personīgi tās priekšsēdētājam
Jurim Silovam par lielu atbalstu
sacensību organizēšanā, kā arī
visiem dalībniekiem, skatītājiem,
atbalstītājiem un sponsoriem!
Rezultāti un vairāk info –
www.sleddog.lv
GNV

Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Baltezerā
Šī gada 29. aprīlī Garkalnes novada Dome izskatīja jautājumu par maksu ūdens
piegādes pakalpojumiem Baltezera ciemā Sūnu, Dzilnas, Zvirgzdu, Druvas,
Kursas, Līču ielu un Senču prospekta iedzīvotājiem.
Garkalnes novada Dome nolēma sākot ar 2009. gada 1. jūniju ūdens piegādes
maksu noteikt 0.467 Ls apmērā par katru piegādāto m³ ūdens. Noteikto
maksu sastāda SIA „Rīgas ūdens” tarifs 0.437 Ls/m³ un SIA „Garkalnes
Komunālserviss” piegādes jeb apsaimniekošanas maksa 0.03 Ls par 1m³
piegādātā ūdens.
Izbūvētais ūdensvads ir Garkalnes novada Domes īpašums un tā
apsaimniekošanu veiks SIA „Garkalnes Komunālserviss”. Atgādinām, ka ūdens
jaunajā ūdensvadā tiks padots tikai tādā gadījumā, ja Garkalnes novada
Dome nodrošinās līdzšinējo saistību pārņemšanu par ūdens piegādi no SIA
„Rīgas ūdens” jeb parakstīs ar katru abonentu vienošanos par ūdens piegādes
nepārtraukšanu un arī turpmāko nodrošināšanu.
Tāpēc aicinām iedzīvotājus, kuri to vēl nav paspējuši, parakstīt vienošanos
par ūdens piegādes tīkla īpašnieku maiņu. Realizējot ūdens padevi
jaunajā ūdensvada tīklā, Baltezera iedzīvotājiem tiks nodrošināts Latvijas
Būvnormatīviem LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” atbilstošs
ūdensvada tīkls, kā arī virkne tehniski būtiskas un mūsdienām atbilstošas
funkcijas – iespējama ugunsgrēka dzēšana no ugunsdzēsības hidrantiem,
uzlabota piegādājamā ūdens kvalitāte un nodrošināts LBN atbilstošs spiediens.
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Izdevējs: Garkalnes novada dome, Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024. Iznāk kopš 1995. gada decembra. Reģistrācijas apliecība Nr. 000701882.
Tipogrāfija: SIA “Dardedze”. Izplatīšana: VAS “Latvijas pasts”.
Tirāža: 2500 eksemplāru. Bezmaksas izdevums. Iznāk reizi mēnesī.
Materiālus publicēšanai sagatavojusi Garkalnes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Bauze-Krastiņa (tālr. 2654 2953, e-pasts: gnvestis@gmail.com).
Sludinājumus, informāciju, ieteikumus, interesantas materiālu tēmas lūdzam sūtīt pa faksu 6799 4414, e-pastu vai iesniegt Novada domē līdz mēneša 7. datumam.
Izdevējs neatbild par autordarbu saturu. Rakstus un ilustrācijas aizsargā Autortiesību likums, tāpēc pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
Laikrakstu lasiet arī www.garkalne.lv

