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Darbs ir gods. Bet visaugstākais gods ir tam 
darbam, ko mēs darām mūsu tautas, mūsu 
Tēvzemes labā. 

Sveicu Reģionālās pašvaldības policijas 
un Valsts policijas darbiniekus 

profesionālajos svētkos!

Ikšķiles novada pašvaldības vārdā – 
priekšsēdētājs Indulis Trapiņš

Pasniegti novada 
augstākie apbalvojumi

Jau trešo gadu Ikšķiles novadā 
valsts svētkos pašvaldība su
mināja mūsu cienījamākos no
vadniekus. „Tie ir ļaudis, kas 
spējuši būt vairāk, nekā to pra
sījusi ikdiena, tie ir cilvēki, kuri 
sevī nesuši ideju un pēcāk to 
dalījuši citiem. Ikšķilei ir gods, 
ka tajā mīt tādi ļaudis, kuri ne
savtīgi spēj veidot sabiedrību, 
to attīstīt, izglītot un saglabāt 
savu pārliecību,” tā Ikšķiles 
novada „Goda novadnieks” un 
„Ikšķiles novada Gada cilvēks 
2014” apbalvošanas ceremoni
jas ieskaņā klātesošos uzrunā
ja pasākuma vadītājs – aktieris 
Uldis Siliņš.

Fanfarām skanot, kā pirmais bal-
vu „Goda novadnieks” saņēma 
Roberts Kulpe – par aktīvu, ra-
došu un godprātīgu darbu, mūža 
ieguldījumu Ikšķiles novada sa-
biedriskajā dzīvē. Godpilno balvu 
pasniedza pensionāru biedrības 
„Saulgrieži” valdes priekšsēdētā-
ja Janīna Liepiņa.

 Kulpes kungs jaukiem vārdiem 
raksturots kandidāta pieteikuma 

vēstulē: „Neskatoties uz cienīja-
miem gadiem, Roberts ir enerģi-
jas pārpilns. Turpina dziedāt korī, 
sistematizē materiālus par kora 
koncertdarbību. Gatavojoties pa-
gājušā gada Dziesmu svētkiem, 
tapa unikāla izstāde par Dziesmu 
un deju svētku tematiku: nozīmī-
tes, programmiņas, bukleti, sak-
tas un cita Dziesmu svētku atri-
būtika.

Roberts aktīvi darbojas pensio-
nāru biedrībā „Saulgrieži”, kur vi-
ņam darba pilnas rokas, – viņš fo-
tografē pasākumus, ekskursijas, 
sistematizē un noformē fotoal-
bumus.

Ar savu izpalīdzīgo, darbīgo, 
enerģisko rīcību Roberts ir izpel-
nījies cilvēku cieņu un mīlestību. 
Apbrīnojama ir viņa interese par 
visu notiekošo novadā, viņa spēja 
izpalīdzēt katram, kurš lūdz, spē-
ja nekad nevienam neatteikt. Da-
loties ar savām zināšanām, cilvēks 
pats ir priecīgs un priecē citus.”

Titulu „Goda novadnieks” par 
izcilu ieguldījumu Latvijas māk
slas attīstībā, valstiskuma apziņas 
stiprināšanā un Ikšķiles novada 

kultūrvides veidošanā saņēma Jā-
nis Karlovs. Balvu pasniedza ik-
šķiliete – rakstniece Nora Ikstena.

„Mākslinieks Jānis Karlovs ir 
pazīstams ne tikai savā novadā, 
Latvijā, bet arī aiz valsts robežām. 
Viņa darbi eksponēti daudzās Ei-
ropas valstīs, gan ASV, gan Ka-
nādā, gan Krievijā un Armēnijā. 
Jāņa Karlova skulptūras emocio-
nāli uzrunā skatītājus, reizē ļau-
jot gūt estētisku baudījumu. Ar 
latviskām zīmēm, vienkāršām lī-
nijām viņa veidotie mākslas dar-
bi sniedz pārdzīvojumu par tau-
tas sāpju ceļiem un brīvības cīņu 
upuriem. Tie neļauj aizmirst 
mūsu varoņus, liekot nākamajām 
paaudzēm nezaudēt dzimtenes 
mīlestību un patriotismu.

Mākslinieks strādā monumen-

tālajā tēlniecībā, stājtēlniecībā, 
kā arī veido mazās formas. Sa-
vas ieceres tēlnieks īsteno akme-
nī, bronzā, vara kalumā, šamotā, 
kokā. Darbos akcentē kompozīci-
jas arhitektonisko uzbūvi un sa-
turu [..] Mākslinieka saikne ar Ik-
šķili sākās 1962. gadā, kad viņš 
jau studiju laikā pārcēlās uz dzī-
vi šeit. Ikšķiles novadā un tā ap-
kārtnē mākslinieks izveidoja savu 
pirmo lielāko darbu – Pirmajā pa-
saules karā kritušo karavīru ap-
bedījumu vietu Kaparāmuros 
(1968). Vēlāk tapa piemineklis 
Teodoram Nettem (1972) pie Ik-
šķiles stacijas, piemiņas akmens 
Ikšķiles  800 gadiem (1985), „Va-
roņu altāris” Tīnūžos (2005), vel-
tīts latviešu strēlnieku 1917. gada 
varonīgo cīņu piemiņai,” tā rak-

sturots Karlova kungs pieteiku-
ma vēstulē.

„Un tad es pieskaros zemei, 
satveru to rokās un saprotu – 
spēj veidoties brīnums. No Lat-
vijas zemes top mākslas darbs – 
trausls, taču tik stiprs un stabils.” 
Ar šādiem vārdiem pieteica trešo 
titula „Goda novadnieks” saņē-
mēju – Aleksandru Zobenu.

Balvu pasniedza Ogres Māk
slas skolas skolotājs un skolas di-
binātājs Pēteris Aulmanis. Tituls 
Zobena kungam piešķirts par ra-
došiem nopelniem kultūrā, ilg-
gadēju un nesavtīgu ieguldījumu 
jaunatnes audzināšanā un māk
slas izglītībā.

No iesnieguma vēstules: „Pro-
fesionāls keramiķis ar ilggadēju 

Svētku brīdis ir kā atelpa pirms turpinājuma. Apstāšanās.
Gaišums, domājot par tuviem cilvēkiem, darāmo darbu, 
labu vēlot un uzklausot. 
Lai Ziemassvētki atnes mieru, apcerīgu paļāvību un stipru ticību, 
ka viss notiek uz labu!

Priecīgus Ziemassvētkus un 
panākumiem bagātu 2015. gadu!

Ikšķiles novada pašvaldības vārdā – 
priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, 

Augstākos pašvaldības apbalvojumus saņēma: Jānis Karlovs, Roberts Kulpe, Kristīne Liberta un Aleksandrs Zobens. 
Foto: Kaspars Freimanis

Krūšu zīme „Goda novadnieks”.

„Ikšķiles novada Gada cilvēks 
2014” galda medaļa.
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Aicina uz nodarbībām jaunajā 
Veselības un sociālo lietu pārvaldes ēkā 

Ikšķiles novada pašvaldības Veselības un sociālo lietu pārvaldes ēkā 
darbosies:
•	Senioru rokdarbnieču klubiņš, vadītāja Ināra Strode-Bēta 
(trešdienās plkst. 11.00)
•	Angļu valoda senioriem, vadītāja Tamāra Zommere (pirmdienās un 
trešdienās plkst. 12.00)
•	Senioru spēļu pēcpusdiena (novuss, galda teniss), (pirmdienās 
plkst. 15.00)
•	Atbalsta grupas tikšanās cilvēkiem ar fiziskās un garīgās 
attīstības traucējumiem (otrdienās un ceturtdienās plkst. 11.00)

Reģionālās pašvaldības policijas 
Ikšķiles novada nodaļai jauns priekšnieks 
No š. g. 1. novembra Reģionā
lās pašvaldības policijas Ikšķi
les novada nodaļas darbu vada 
Gundars Dzenis, kura vārds no
vadā jau ir zināms daudziem, jo 
tieši viņš 11. novembrī Ikšķiles 
vidusskolas skolēniem pasnie
dza godam nopelnītās velosipē
da vadītāja apliecības. 

Iepriekš strādājis Reģionālās 
pašvaldības policijas pirmās de-
žūrmaiņas priekšnieka amatā, šo-
brīd Dzeņa kungs ir gatavs pildīt 
vadītāja pienākumus, uzņemoties 
lielu atbildību gan savā, gan no-
vada iedzīvotāju priekšā.

Kā jūs vērtējat Ikšķiles no-
vada iedzīvotāju kultūru un iz-
pratni par policijas darbu. Tā 
drīzāk ir pozitīva, vai tomēr vē-
rojamas negatīvas iezīmes?

Vērtēju pozitīvi. Iesākumā, 
kad sāku strādāt Ikšķilē, zinot Ik-
šķiles statusu kā pietiekami pri-
vileģētu rajonu, kurā dzīvo ļoti 
daudz inteliģences, biznesa cil-
vēku, godīgi sakot, biju domā-
jis, ka būs mazāk izsaukumu. Tas 
bija mans viedoklis. Ir tāds tei-
ciens „Nav policijas, nav problē-
mu. Ir policija – ir problēmas”, un 
cilvēki paļaujas uz to, ka polici-
ja risinās pilnīgi visus viņu jautā-
jumus. Pat sadzīviskus. Protams, 
mēs sabiedrībai esam atvērti, ie-
spēju robežās neatsakām, cenša-
mies palīdzēt. Pat tad, ja tas nav 
mūsu kompetencē, cenšamies cil-
vēku novirzīt uz institūcijām, kas 
ir atbildīgas par konkrēto sasāpē-
jušo jautājumu. 

Lielos vilcienos neko sliktu ne-
varu pateikt, lielākoties jau cil-
vēki saprot, kas ir mūsu spēkos, 
kas ietilpst mūsu pienākumos un 
kādos gadījumos patiešām pie 
mums ir jāvēršas.

Ar kādiem pārkāpumiem 
visbiežāk sastopaties? Kādas 
ir galvenās problēmas novadā?

Tie ir ģimenes strīdi dažādu 
iemeslu dēļ, kuros ne vienmēr ir 
vainojams alkohols vai apreibi-

nošās vielas. Sadzīviska rakstu-
ra strīdi, nesaprašanās. Teritori-
jas nekopšana. Par nožēlu jāsaka, 
ka ļoti daudziem Ikšķiles iedzīvo-
tājiem ir sveša pareiza attieksme 
pret valsts karogu, jo šādā pietie-
kami nacionālā pilsētā braukt un 
skatīties, ka 18. novembrī lielai 
daļai iedzīvotāju pie mājām nav 
pacelti karogi, ir skumji. Nezinu, 
vai tā ir cilvēku nolaidība vai ne-
zināšana, vai vienkārši attieksme 
pret valsti, – par to es negribētu 
spriest. Gribētu cerēt, ka šī situā-
cija mainīsies. 

Aktuāls jautājums pēdējā laikā 
ir arī klaiņojoši suņi pilsētas ie-
lās, kas apdraud cilvēku drošību. 
Bieži tie ir no privātmājām izmu-
kuši suņi, kuru piederību mēs ne-
varam noskaidrot, jo nav reģistrā-
cijas žetona. Vēlos atgādināt – ja 
jūsu ģimenē ir suns (vai kāds cits 
mājdzīvnieks), tad viņš jāreģistrē 
SIA „Ikšķiles māja”, kā to paredz 
2010. gada 21. aprīlī izdotie Ik-

šķiles novada saistošie noteikumi 
Nr.15/2010. Ja tas netiek darīts, 
tad saimniekam var tikt piemē-
rots diezgan iespaidīgs naudas 
sods. 

Ir prieks, ka ir mazinājušies 
transportlīdzekļu novietošanas 
gadījumi neatļautās vietās. 

Ikšķiles novada pašvaldība šo-
brīd izstrādā jaunus saistošos no-
teikumus, kuros būs dažādi papil-
dinājumi, kas lielā mērā atvieglos 
darbu novadā.

Kādus pasākumus, akcijas 
vai apmācības realizējat, vai 
esat plānojis to darīt, lai vei-
cinātu iedzīvotāju izpratni par 
likuma ievērošanu, kārtību uz 
ceļiem un drošības pasāku-
miem, kas jāievēro?

Mēs sevi negribētu pozicionēt 
tikai kā soda institūciju, tāpēc 
nepārtraukti strādājam pie tā, lai 
tiktu rīkoti dažādi pasākumi, kuru 
mērķis ir iedzīvotāju informēša-
na un izglītošana par personīgo 

un vispārējo drošību un noteiku-
miem uz ceļa. 

Šajā sakarībā diemžēl man ir 
jāmin teiciens „Slīcēju glābšana ir 
pašu slīcēju rokās”. Pēc statistikas 
datiem vidēji par visiem šiem ga-
diem, kad ir tikušas rīkotas kam-
paņas satiksmes drošībai uz ceļa, 
ir izdalīti aptuveni 3 miljoni at-
starotāju. Un tik un tā – lielākajai 
daļai uz ceļa to nav. Visu šo lai-
ku mēs centāmies gājējus pieradi-
nāt pie atstarotājiem, kas ir mazi 
un ērti, bet tik un tā tos nelie-
to. Tagad ir ieviestas vestes. Jau-
tājums, vai tās gājēji velk? Cilvē-
ki nesaprot lietas nopietnību. Mēs 
brīnāmies, ka mums miera lai-
kā iet bojā tik daudz cilvēku. Pro-
tams, mēs pie šī jautājuma novadā 
strādāsim, tomēr cilvēkiem pa-
šiem ir jāpadomā par savu drošī-
bu, nekad nebūs tā, ka viņiem viss 
tiks ielikts rokās. 

Skolās mēs divas reizes gadā 
vadām lekciju kursu visām kla-

sēm, kurā runājam par aktuā-
lo – gan par ceļu satiksmes dro-
šību, gan par bērna paša drošību. 
Aicinām bērnus un jauniešus do-
māt. Atbildēt par savu rīcību, ap-
zināties sekas. Mēs varam nolikt 
policistu pie katra stūra, bet, ja 
nemainīsies cilvēku domāšana, 
nekāda labuma nebūs. Un bērni ir 
mūsu nākotne. Pavasarī plānojam 
rīkot Drošības dienu, kurā ir ie-
spēja iepazīties ne tikai ar polici-
jas, bet arī Zemessardzes, uguns-
dzēsēju, ātrās palīdzības un NBS 
darbu. 

Kāda ir jūsu vīzija par to, ko 
nepieciešams sakārtot, uzlabot 
drošības, kārtības jomā?

Aktīvi turpināsim iesākto dar-
bu. Kā jau minēju, uzsvars tiks 
likts uz bērniem, uz gājēju dro-
šību, saistošo noteikumu izpildi. 
Ar prieku jāsaka, ka lielos vilcie-
nos novada vide ir sakārtota. Ja 
mēs paskatāmies apkārt, ir sakār-
totas ielas, skaista pilsēta. Galve-
nais, kas nepieciešams, – mainīt 
cilvēku domāšanu. Ne jau proto-
kolu skaitā ir mērāms rezultāts. 
Ja kolēģi brauc reidā visu die-
nu pa pilsētu un neredz nevienu 
pārkāpumu, tas ir rezultāts. Tas 
nozīmē, ka rezultāts ir panākts. 
Sadarbībā ar novada pašvaldību, 
lai pastiprinātu drošību novadā, 
nākotnē plānojam ieviest stin-
grāku un kvalitatīvāku videono-
vērošanu pilsētā. 

Ko jūs vēlētos novēlēt Ikšķi-
les novada iedzīvotājiem jau-
najā 2015. gadā?

Es vēlētu ģimenē saticību, sa-
pratni un cieņu vienam pret otru. 
No drošības viedokļa – alkoholu 
lietot ar mēru, pēc alkohola lieto-
šanas nesēsties pie stūres, būt uz-
manīgiem ar uguni, ar petardēm. 
Cērtiet egles tikai atļautās vietās. 
Lai šī gada negācijas paliek šajā 
gadā, lai nākamajā gadā izdodas 
viss, ko vēlaties!

Ar Gundaru Dzeni sarunājās
antra boitmane,

„IkšķIles Vēstu” redaktore

Veselības veicināšanas centrs 
aicina seniorus uz ceļojumu iespaidu pēcpusdienu 

kopā ar Nikolaju Sapožņikovu

Tēma: „Ceļojums pa Tibetu, Nepālu un Ķīnu”

2015. gada 14. janvārī plkst. 16.00

Daugavas prospektā 34, Ikšķilē
Sīkāka informācija pa tālruni: 65036617

Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles novada nodaļas priekšnieks Gundars Dzenis.

Veselības veicināšanas 
centrā

(Daugavas prospektā 34, 
Ikšķilē)

būs apskatāma 
IZSTĀDE 

no Roberta Kulpes 
privātkolekcijas

 „NAUDA LATVIJĀ 
UN PASAULĒ”

 
Izstādes atklāšana 
2015. gada 7. janvārī 

plkst. 12.00
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stāžu pedagoģijā. Pedagogs atra-
dis piepildījumu darbā ar bērniem 
vairāk nekā 30 gadu garumā, pa-
sniedzot mākslu – veidošanu, zī-
mēšanu un gleznošanu vairā-
kām audzēkņu paaudzēm Ikšķilē, 
Ogrē, Salaspilī.

Viņa darbnīcā regulāri darbo-
jas dažādu paaudžu mākslinieki – 
skolēni, amatieri un profesionāli 
mākslinieki, kas izmanto Alek-
sandra keramikas formas, krāsnis, 
viņa viesmīlību un priecājas par 
māksliniecisko auru viņa mājās.

Kopš pagājušā gada Zobena 
kungs sniedz lielu ieguldījumu 
Ikšķiles Mūzikas un mākslas sko-
las attīstībā, ne tikai mācot māla 
un akmens masas burvīgās pār-
vērtības, bet arī atbalstot skolu ar 
glazēšanas inventāru un savu ap-
dedzināšanas krāšņu izmantoša-
nu. Pats pedagogs ir aktīvs ama-
ta meistars, piedalās Latvijas un 

starptautiska mēroga plenēros un 
simpozijos.”

Savukārt balvu „Ikšķiles no-
vada Gada cilvēks – 2014” šogad 
saņēma Kristīne Liberta. Tituls 
piešķirts par nesavtīgu ieguldī-
jumu alternatīvās pedagoģijas 
jomā, tautisko vērtību saglabāša-
nā un uzturēšanā, Ikšķiles novada 
vārda popularizēšanu, darbojoties 
biedrībā „Ikšķiles Brīvā skola”.

„Šogad aprit 5 gadi, kopš ar 
Kristīnes gādību Ikšķilē savu 
darbību sākusi Brīvā skola, kas 
piedāvā mūsu novadā alterna-
tīvas izglītības iespējas. Bērnu 
skaits skolā ievērojami audzis, 
tās popularitāte sniedzas ārpus 
Ikšķiles novada robežām. Re-
dzams, ka skolas attīstība Kris-
tīnei ir aizraušanās, tā ir viņas 
dzīves filozofija. Kristīne ir ļoti 
atvērts un pozitīvs cilvēks, tādu 
viņa radījusi arī šo skolu. Ikviens 
tajā ir gaidīts.

Jāuzsver arī Kristīnes latvis-
kuma mīlestība. Skola ir latviešu 
tradīciju un patriotisma caurstrā-
vota. Vienlaikus skolai ir starp-
tautisks šarms, plašas sveštautu 
kultūras un valodu apguves ie-
spējas.

Kristīne aktīvi organizē dažā-
dus sabiedriskus pasākumus, pie-
redzes apmaiņas un kopābūšanas 
pasākumus, piedalās pašvaldī-
bas rīkotajos pasākumos, neliedz 
savu ideju artavu kopīgu mērķu 
sasniegšanai.

Kristīnes vadītās biedrības ir 
sabiedriskā labuma nesējas, tās 
kultivē nesavtīgu sabiedrības ie-
saistīšanos vērtīga mērķa sa-
sniegšanā. Viens no pozitīva-
jiem piemēriem ir talkas, kuras 

vienmēr pulcējušas 
daudz darītāju,” ie-
snieguma vēstulē 
raksturota Libertas 
kundze.

Sveicam mūsu no-
vada augstāko apbal-
vojumu saņēmējus!

inga šulca,
IkšķIles noVada 

sabIedrIsko attIecību 
specIālIste

Ikšķilē atklāta Veselības un sociālo lietu 
pārvaldes ēka 
10. novembrī Mārtiņdienas no
skaņojumā notika Ikšķiles no
vada pašvaldības Veselības un 
sociālo lietu pārvaldes ēkas svi
nīgā atklāšana.

Pasākuma ieskaņā klātesošos uzru-
nāja Ikšķiles novada domes priekš-
sēdētājs Indulis Trapiņš: „Mārtiņi 
latviešu gadskārtu ritos ir svarīgi 
svētki, kas iezīmē rudens beigas un 
ziemas sākumu, noslēdzot garu un 
smagu darba posmu. Arī mēs, paš-
valdība, varam ar gandarījumu at-
skatīties uz padarīto šajā gadā.

Šodien mēs atklājam skaistu 
ēku. Jau Veselības un sociālo lietu 
pārvaldes nosaukums norāda, ka 
šajā ēkā atradīsies Sociālais die-
nests, kas līdz šim atradās paš-
valdības ēkā. Sociālais dienests 
pārņems arī „Mobilās brigādes” 
funkcijas un īstenos pakalpojumu 
„aprūpe mājās”. Savukārt Veselī-
bas centrā būs pieejami dažādi 
veselības veicināšanas pakalpo-
jumi, piemēram, fizioterapeita un 
audiologopēda pakalpojumi. 

Lai arī ceļā uz šo ēkas reno-
vāciju aizvadīts grūts un sarež-
ģīts posms, vēlos pateikties vi-
siem, kas ieguldījuši savu darbu, 
– pirmkārt pašvaldības izpild-
direktoram Guntaram Kurmim. 
Viņš sekoja līdzi rekonstrukcijas 
darbam un konstruktīvi risinā-

ja dažādus jautājumus, lai darbi 
tiktu veikti pēc iespējas kvalitatī-
vāk. Vislielākais paldies arī būv-
inženierim Jānim Pupčenokam, 
kā arī pārējiem kolēģiem pašval-
dībā. Sirsnīgs paldies par jauko un 
rezultatīvo sadarbību arhitektēm 
un būvsabiedrībai „RBSSKALS”.”

Pēc Trapiņa kunga uzrunas no-
tika svinīgā lentes pārgriešanas 
ceremonija, kurā piedalījās do-
mes priekšsēdētājs Indulis Tra-
piņš, pašvaldības izpilddirektors 
Guntars Kurmis un būvsabiedrī-
bas „RBSSKALS” valdes priekšsē-
dētājs Kaspars Dombrovskis.

Pasākuma oficiālā daļa turpi-
nājās jau iekštelpās – pirmā stāva 
zālē. Klātesošos uzrunāja izpilddi-
rektors Guntars Kurmis, uzsverot 
šī projekta nozīmīgumu: „Neska-
toties uz to, ka projekta realizā-
cijas laikā radās dažādi šķēršļi un 
grūtības, kopīgiem spēkiem pa-
nākts ļoti labs rezultāts.” Savukārt 
pēc viesu apsveikuma runām klāt-
esošie tika laipni aicināti apskatīt 
jaunās un mājīgās telpas.

Svinīgajā ēkas atklāšanas pasā-
kumā ar saviem priekšnesumiem 
viesus priecēja Ikšķiles Mūzikas 
un mākslas skolas pūtēju orķes-
tris Gunāra Freidenfelda vadībā, 
senioru vokālais ansamblis „Saul-
grieži” Jāņa Rijnieka vadībā, kā arī 
saksofonists Jānis Dreiškins.

Vērienīgos ēkas renovācijas 
darbus Ikšķilē, Daugavas pros-
pektā 34, pašvaldība īstenoja no 
2013. gada rudens līdz 2014. gada 
1. novembrim. Projekta realizā-
cijas mērķis bija iegūt plašas un 
moderni aprīkotas telpas, tādējādi 
nodrošinot pašvaldības iedzīvotā-
jiem kvalitatīvu sociālo un veselī-

bas pakalpojumu 
sniegšanu. Tā at-

tīstības gaitā bijušā dienas centra 
ēka ieguvusi jaunu fasādi, moder-
nas un daudzfunkcionālas telpas, 
kas ērti pieejamas arī cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.

Kopš 10. novembra renovēta-
jās telpās darbojas Ikšķiles nova-
da pašvaldības Sociālais dienests 
un Veselības veicināšanas centrs, 

kas integrēti apvienoti pašvaldī-
bas struktūrvienībā Veselības un 
sociālo lietu pārvalde. Jauniz-
veidotā iestāde pārņēmusi biju-
šā dienas centra funkcijas. Savu 
mājvietu šeit radusi arī pensio-
nāru biedrība „Saulgrieži”, kā arī 
citas nevalstiskās  organizācijas.

inga šulca,
IkšķIles noVada pašValdības 

sabIedrIsko attIecību specIālIste  

Ēka pirms un pēc renovācijas darbu veikšanas  
(2012. gadā un 2014. gadā). 

Pasniegti novada augstākie apbalvojumi

Skatītājus priecēja mūsu novada dziedošie 
amatiermākslas kolektīvi.

Jau tradicionāli 
savus novada 
ļaudis sveica 

Ikšķiles 
novada domes 

priekšsēdētājs.
Goda balvu saņēmēji lieliski tika galā ar „Ozoliņa konditorejas” 
gardās tortes sagriešanu.

› 1. lpp. 



www.ikskile.lv

Ikšķiles vidusskola 
saņem apbalvojumu

14. novembrī Draudzīgā aicinājuma fonds izsniedza apbalvo-
jumu Ikšķiles vidusskolas angļu valodas skolotājiem par izciliem 
sasniegumiem angļu valodas mācīšanā. Apsveicam!

IkšķIles noVada pašValdība
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„Rasas krāsu” 
Ziemassvētku laika 
dāvanas ikšķiliešiem
Liekas, ka tikai vakar mūsu Latvi-
jas dzimšanas dienai veltītie bēr-
nu un pieaugušo darinātie krā-
sainie svečturīši no „RIMI” Ogres 
lielveikala un biedrības „Rasas 
krāsas” radošajām darbnīcām 
aizceļoja uz Ikšķiles, Ogres, Liel-
vārdes, Aizkraukles un citu pil-
sētu mājām, lai blakus sarūpē-
tajiem cienastiem uzmirdzētu 
siltas gaismiņas pašu roku izvei-
dotajos mākslas darbos.

Kamēr Latvijas daba pamazām 
ietinas atpūtas mierā un mājās 
arvien biežāk sarunās apspriežam 
dāvanu sarakstus tuvākiem un 
tālākiem mīļajiem cilvēkiem, arī 
„Rasas krāsas” domā par skais-
tām un krāsainām māk slas dāva-
nām gan ikšķiliešiem, gan nova-
da ciemiņiem.

„Rasas krāsu” mazo un lielo 
mākslinieku darbu izstāde „Gais-

ma zīmē Zvaigznes dienu” Ikšķi-
les ev. lut. baznīcas izstāžu zālē 
būs apskatāma no 2015. gada 4. 
janvāra, bet vēl decembra sāku-
mā taps bērnu zīmējumu izstāde 
RIMI Ogres lielveikalā par tēmu 
„Maizes sapņi ziemā”.

13. decembrī plkst. 15.00 kopā 
ar Itālijas – Latvijas Dantes Aligjē-
ri biedrību iecerēts Ziemsvētku 
ieskaņas pasākums visai ģimenei 
„Dante un pasaules gaismas mek-
lējumi” ar sveču liešanas darbnī-
cu un apgāda „Jumava” grāmatu 
galdu. Ceram uz mākslas zināt-
ņu doktora, Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas prezidenta Ojāra Spārīša, 
Rīgas Latviešu biedrības priekš-
sēdētāja Gunta Gailīša un grāma-
tu apgāda „Jumava” prezidenta 
Jura Visocka līdzdalību ar priekš-
lasījumiem šajā kultūras izglītī-
bas pasākumā.

Pateicoties Ikšķiles pašval-
dības finansiālajam atbalstam, 
mums ir iespēja nedēļas garumā 
apmācīt kultūras un mākslas iz-
glītības interesentus dažādās jo-
mās. Pavisam nesen, no 21. no-
vembra, ikvienam bija iespēja 
pieteikties pieaugušo 8 nodarbī-
bu apmācības kursā pie Ogrē un 
Ikšķilē pazīstamā fotogrāfa Mod-
ra Skujiņa (tālr. 20004676), kurš 
vada apmācības pieaugušajiem 
katru piektdienu no plkst. 18.00 
līdz 20.00 ar mērķi dot iespēju ie-
pazīt savu fotoaparātu un apgūt 
profesionālas fotografēšanas ie-
maņas.

Lai mums radošām idejām 
bagāts šis brīnumu gaidīšanas 
laiks!

„Rasas krāsu” pedagogu vārdā
lauma palmbaha,

M/art, tālr. 29274111

Uzsākta publisko interneta pieejas 
punktu attīstība Ikšķiles novadā
Lai paaugstinātu piekļuves iespē-
jas internetam pēc iespējas pla-
šākām sabiedrības grupām Ikšķi-
les novadā, nodrošinot piekļuvi 
publiskās pārvaldes un komerc-
sabiedrību piedāvātajiem elek-
troniskajiem pakalpojumiem un 
informācijai, novadā ir plānots iz-
veidot piecus jaunus un pilnvei-
dot vienu esošu publisko interne-
ta pieejas punktu.

Šī mērķa sasniegšanai pašval-
dība 2014. gada 29. oktobrī noslē-

dza vienošanos ar Valsts reģionā-
lās attīstības aģentūru, tādējādi 
iegūstot ERAF līdzfinansējumu 
projekta „Publisko interneta pie-
ejas punktu attīstība Ikšķiles no-
vadā” īstenošanai.

Saskaņā ar vienošanos Ikšķilē 
tiks izveidoti 4 publiskie interneta 
pieejas punkti pašvaldības iestā-
dēs (pašvaldības ēkā, Veselības un 
sociālo lietu pārvaldē, Tūrisma in-
formācijas centrā un Ikšķiles tau-
tas namā), nodrošinot tajos bez-

vadu interneta pieejas zonu, kā arī 
trijos no tiem uzstādot interneta 
kiosku un daudzfunkcionālo iekār-
tu, kas paredzēta dokumentu dru-
kāšanai, kopēšanai un skenēšanai.

Tīnūžu pagastā tiks izvei-
dots 1 publiskais interneta pie-
ejas punkts kultūras mantojuma 
centrā „Tīnūžu muiža”, nodro-
šinot bezvadu interneta pieejas 
zonu. Papildus tam tiks pilnvei-
dots esošais publiskais interneta 
pieejas punkts Tīnūžu bibliotē-

kā, iegādājoties daudzfunkcionā-
lo iekārtu drukāšanai, kopēšanai 
un skanēšanai A4 un A3 formātā. 

Publisko interneta pieejas pun-
ktu izveide un pilnveidošana tiks 
pabeigta 2015. gada pirmajā pusē, 
un ikviens tos varēs izmantot ie
stā žu darba laikā bez maksas, iz-
ņemot maksu par drukāšanas un 
kopēšanas pakalpojumiem.

Projekta izmaksas plānotas 
19  007,06 EUR (ar PVN). 85% no 
projekta attiecināmajām izmak-

sām, t.i., 16 156 EUR, finansēs 
ERAF, 13,5% (2565,95 EUR) – paš-
valdība, bet 1,5% (285,11 EUR) tiks 
segti no valsts budžeta. 

Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/
IPIA/VRAA/047/049

MMS panākumi 
V Starptautiskajā A. Žilinska 
jauno vokālistu konkursā
2014. gada 7. novembrī Jēkabpils Mūzikas 
skolā izskanēja V Starptautiskais A. Žilin
ska jauno vokālistu konkurss, kurā pirmo
reiz piedalījās Ikšķiles Mūzikas un mākslas 
skolas vokālās klases audzēkņi Paula Cīru
le (2. klase), Kirills Visockis (4. klase), Megi
ja Horste (8. klase), pedagoģe Zane Tāluma.

Jaunajiem vokālistiem bija iespēja klausīties 
citu jauno censoņu sniegumu un pašiem pa-
rādīt savas vokālās dotības citu mūzikas skolu 
audzēkņiem, pedagogiem un konkursa žūrijai 
starptautiskā līmenī.

Konkursā piedalījās 85 audzēkņi dažādās ve-
cuma grupās no divdesmit septiņām mūzikas 
skolām. Mūsu skolas audzēkņu sniegums kon-
kursā ir atzinīgi novērtēts. 4. klases audzēknis 
Kirills Visockis šajā konkursā ieguva 3. vietu. Tas 
ir apliecinājums vokālās pedagoģes Zanes Tālu-
mas profesionālajam darbam, kā arī Kirilla uzcī-
tīgs un sistemātisks darbs mācību procesa laikā.

Mēs lepojamies ar savu audzēkņu un pedago-
gu panākumiem!

Uzslavas audzēkņiem, pateicība vecākiem 
par atbalstu un sadarbošanos, atzinība pedago-
ģei Zanei Tālumai un koncertmeistarei Kseni-
jai Pospelovai.

valda Jermanova, 
IkšķIles MūzIkas un Mākslas skolas dIrektore
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Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas 
diplomandi starptautiskajā konkursā Čehijā
Čehijas pilsētā Lidice jau 42. 
reizi norisinājās starptautis
kais bērnu un jauniešu mākslas 
konkurss. Šajā gadā konkursa 
tēma saistījās ar ģimenes dār
zu, dārza darbiem, augiem, pu
ķēm, dzīvniekiem. 

Konkursā piedalījās vairāk nekā 
60 valstu dalībnieki, iesniedzot 
vairāk nekā 25 000 darbu dažādās 
kategorijās – grafikā, gleznošanā, 
keramikā, jauktajās tehnikās.

No Ikšķiles Mūzikas un māk
slas skolas tikai iesniegti 11 au-
dzēkņu darbi, kas pārstāvēja 
mākslas profesionālās un inte-
rešu izglītības programmas, iz-
pildot darbus dažādās tehnikās. 
Konkursa žūrija ļoti atzinīgi no-
vērtēja mūsu interešu izglītības 
audzēkņu Līzas Vanagas un An-
gelinas Bogrecas darbus, kas tika 
veidoti keramikas tehnikā peda-
goga Aleksandra Zobena vadī-
bā. Abām meitenēm tika piešķirts 

diplomandu tituls, tāpēc 5. no-
vembrī Līza, Angelina un peda-
gogs Aleksandrs Zobens tika ai-
cināti uz Čehijas vēstniecības 
rīkoto svinīgo pasākumu Rīgas 
domē, kur tika pasniegtas piemi-
ņas balvas un diplomi 30 Latvijas 
bērniem. Pēc svinīga pasākuma 
tika demonstrēta čehu pasaku fil-
ma „Trīs rieksti Pelnrušķītei”.

Par profesionālu un rezultatī-
vu darbu starptautiskā konkur-
sā Līza un Angelina saņēma Ik-
šķiles novada pašvaldības naudas 
balvas. 

Prieks meitenēm, pedago-
giem, skolas vadībai, vecākiem 
par mūsu kopējiem panākumiem.

Paldies visiem atbalstītājiem, 
mecenātiem, Ikšķiles novada 
pašvaldībai par audzēkņu un pe-
dagogu darba novērtēšanu un at-
balstīšanu!

valda Jermanova,
IkšķIles MūzIkas un Mākslas 

skolas dIrektore

„Iks parks” – dabaszinātņu klase zem klajas debess
21. oktobra pēcpusdienā ar Jaun
ogres vidusskolas bioloģijas sko
lotāju Annu Roddati stāvam uz 
kaila, apsaluša lauka Ikšķilē. Jau 
pēc gada tur jābūt pabeigtam 
ārstniecības augu dārzam un zi
nātnes centram „Iks parks”. 

Anna Roddate, kas ir arī parka un 
zinātnes centra projekta vadītā-
ja, stāsta, ka esot svarīgi, lai cilvēki 
zinātu par augu labajām īpašībām, 
tos patstāvīgi varētu audzēt savā 
dārzā un izmantot savā labā. Strā-
dājot skolā, arī secināts, ka bērni 
pat neatšķir augus, kur nu vēl zina 
par to ārstniecisko nozīmi. Ideja 
uzreiz skaidra – jāraksta projekts 
un jāveido parks, kurā gan pieau-
gušie, gan bērni varētu iemācīties, 
ka, piemēram, attiecīgais augs ir 
ne tikai skaists, bet var noderēt arī 
omītes sirds veselības uzlabošanai. 

Jaunajā parkā paredzēta vēl 
viena zona – brīvdabas mācību 
klase, kurā atradīsies interaktīvas 
spēles un modeļi. Tā skolēniem 
palīdzēs vieglāk apgūt bioloģiju 
un citas dabaszinātnes. 

„Nekāds AHHAA centrs jau 
nebūs,” smejoties saka projek-
ta vadītāja, tomēr ar citiem sko-
lotājiem un līdzīgi domājošajiem 
konstatēts, ka mūsdienu bērni 
informāciju uztver citādāk, tāpēc 
arī pasniegt to vajag citādāk. Pār-
maiņas Roddate skaidro ar plašo 
moderno tehnoloģiju lietojumu, 
kas nodrošina, ka jebkurai infor-
mācijai klāt pieejamas arī vizuali-
zācijas. Pliks teksts un definīcijas 
mūsdienu skolēniem ir garlaicī-
gas un nepiemērotas to uztveres 
veidam. Tieši tāpēc Latvijā arvien 
parādās dažādi zinātnes centri, 
kuros skolēniem uzskatāmāk ie-
spējams pasniegt dabaszinātnes. 
Tieši tāpēc šāds centrs vajadzīgs 
arī Ikšķilē. 

Šī gada 9. maijā ideja akceptēta 
arī biedrībā „Zied zeme”, no ku-
ras projekta iesniegums ceļojis uz 
Lauku atbalsta dienestu. Finan-

sējums idejai ir saņemts, un pēc 
gada varēsim vērot rezultātus.

Pavisam netālu no Ikšķiles, 7 
minūšu brauciena attālumā, ir 
Salaspils Botāniskais dārzs. Ar 
ko šis dārzs ir atšķirīgs?

Šis gluži nebūs botāniskais 
dārzs. Augi uzreiz tiks saistīti ar 
ietekmi, ko tie atstāj uz cilvēku. 
Apstādījumu dobītes, takas tiks 
organizētas pēc iekšējo orgānu 
sistēmām, kuru veselību augi pa-
līdz uzlabot. Plānots, ka būs sava 
dobīte elpošanas orgānu sistēmai, 
nervu  sistēmai,  asinsrites orgā-
nu sistēmai, endokrīnās sistēmas 
veselību uzlabojošajiem augiem, 
antialerģiskajiem augiem un imu-
nitāti stimulējošajiem augiem. 

Dārzā būs arī vieta, kur bēr-
niem paspēlēties, patrakot, būs 
aktīvās atpūtas laukums. Ikšķilē ir 
bērnudārzs, bērni iet pastaigāties. 
Tagad varēs atnākt pie mums. 
Mums būs bērnu laukumiņš ar 
spēlēm, kas palīdzēs attīstīt lo-
ģisko domāšanu jau no mazotnes. 
Vēl, protams, arī dabas klase. 

Kādas interaktīvās spēles un 

modeļi būs dabas klasē? Ko ap-
gūt tie palīdzēs?

Tur būs, piemēram, modelis, 
kas parāda, kā notiek inerce. Svi-
ras darbības principu modelis, 
skaņas pārvietošanās, impulsa no-
došana, enerģijas pārvēršanās. To 
visu skolēni varēs patstāvīgi novē-
rot, paspēlēties ar iekārtām, kaut 
ko pabīdīt, uz kaut kā uzspiest, re-
dzēt, kas notiek, un rezultātā sa-
prast dabaszinātņu likumus.

Latvijā ir vairāki citi zināt-
nes centri, piemēram, „Lielvār-
di” Lielvārdē un „Z(in)oo” Cē-
sīs. Vai plānojat sadarboties, 
apmainīties ar pieredzi?

Sadarbības vēl nav, jo paš-
reiz vēl nav ko sadarboties. Mūsu 
parks ir tikai plānošanas stadijā. 
Plaģiāta nebūs, mums ir sava ide-
ja, viņiem – savas, bet citus cen-
trus esam apskatījuši. Esam runā-
juši ar „Tehnoannas pagrabiem”, 
kur stāstīju, ko plānojam. Saņēmu 
iedrošinājumu. 

Kas vadīs nodarbības dabas 
klasē? Vai piedāvāsiet pedago-
gus, kas var vadīt mācības?

Var vadīt pats skolotājs, kas 
atvedīs klasi, var arī mūsu peda-
gogs par samaksu. Ja skolotājs at-
nāk pats ar saviem bērniem – lū-
dzu, var brīvi rīkoties.

Iztēlosimies, ka pie dārza 
vārtiem piebrauc ar bērniem 
pilns autobuss. Vai jau zināt, 
kā tiks organizēta nodarbība? 

Pirmkārt, sākotnēji jāļauj bēr-
niem pastaigāties pa dārzu, iepazī-
ties, jādod laiks paskraidīt. Pēc tam, 
ja jau tas autobuss ir pilns, dro-
ši vien bērni jādala grupās. Ja kopā 
ir 40 bērnu, viņi noteikti nav val-
dāmi, jādala vismaz 3 grupās. Tā-
pēc es šeit nestrādāju viena. Vienai 
grupai varēs stāstīt par augiem, ot-
rai – par fizikas likumiem, trešajai 
vēl kaut ko. Pēc tam grupas mainās. 

Vai piedāvāsiet nodarbības 
ne tikai skolēniem, bet arī ci-
tiem interesentiem?

Pagaidām tie ir tikai plāni un 
domas, bet plānojam piedāvāt. 
Sākumā gan redzēsim, kā viss sa-
nāks, kā centrs izaugs. Protams, 
domājam, ka vajag arī pieaugu-
šajiem, īpaši māmiņām. Kamēr 
bērns spēlējas blakus, arī mamma 
var piedalīties nodarbībās, lai ir 
interesanti. Parks būs atvērts no 
rīta līdz pašam vakaram, lai būtu 
pieejams arī cilvēkiem pēc darba. 

Bet pa nakti slēgts?
Slēgts.
No vandaļiem nebaidāties?
Nav jau te tik traki. Paskato-

ties uz pilsētu, viss sakopts, viss ir 
kārtībā. Protams, rēķināmies arī 
ar to, ka var būt kādi mēģinājumi, 
tam arī naudas nedaudz atvēlēts. 
Esam apspriedušies par videono-
vērošanu. Šeit bieži arī brauc paš-
valdības policija, tāpēc ceram, ka 
varēsim iztikt bez vandalisma. 

Vai esat padomājuši arī par 
to, lai parks būtu ne tikai kā 
meža taka, bet pieejams un iz-
braucams arī vecākiem ar bēr-
nu ratiņiem vai cilvēkiem inva-
līdu ratiņos? 

Jā. Arī rotaļlaukumā būs ie-
spēja spēlēties bērniem ar kustī-
bu traucējumiem. Piemēram, būs 
speciāla smilšu kaste.

Sarunas sākumā pieminējāt 
aktīvās atpūtas laukumu. Ko 
tieši piedāvāsiet šajā ziņā?

Minifutbola laukumu, stafetes 
trasi ar dažādiem šķēršļiem. Esam 
iecerējuši izveidot volejbola lau-
kumu. Būs arī mini tenisa galdi, 
mini boulings, liela puzle. Prin-
cipā diezgan dažādas aktivitātes. 
Mazliet vēlāk vēl gribam uzbū-
vēt arī āra trenažieru zāli. Šie tre-
nažieri maksā diezgan dārgi, taču 
vīrs ir inženieris, likšu pie darba, 
lai domā, kā paši varam kaut ko 
veidot, lai par lētākām izmaksām 
piedāvātu to pašu. 

Tad jājautā, vai visas šīs lie-
tas, ko iztēlojaties parkā, jau 
esat sākuši iegādāties? 

Par biedrībā „Zied zeme” ie-
sniegtā projekta Eiropas finan-
sējumu vairāk plānoti zemes dar-
bi – tīrīšana, līdzināšana, kas jau 
notiek, un augu stādīšana. Vēl arī 
žogs, batuts, lapene dārzā, inven-
tāra telpa, informatīvie stendi, 
tualetes ierīkošana. Viss pārējais 
ir mūsu ziņā; strādāsim, lai to lai-
ka gaita iegādātos. 

Un kad ikšķilieši var gaidīt 
parku?

Projekta īstenošanas termiņš 
ir līdz nākamā gada 31. oktobrim. 
Bez variantiem. 

sabīne bērziņa,
ppp bIedrība „zIed zeMe”

Projekta idejas autore – bioloģijas skolotāja Anna Roddati.

Žūrija ļoti atzinīgi novērtēja Līzas Vanagas un Angelinas Bogrecas darbus, kas tika veidoti 
keramikas tehnikā pedagoga Aleksandra Zobena vadībā.

Projekts īstenots PPP biedrība „Zied zeme” attīstības stratēģijas 2009.–2013. 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības program-
mas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināša-
na vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” LEADER projektu kon-
kursa ietvaros.
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Atskatoties uz paveikto 2014. gadā
guntars kurmis, 
IkšķIles noVada 
pašValdības 
IzpIlddIrektors 

Ir pienācis decembris, un, at
skatoties uz Ikšķiles nova
da pašvaldības paveikto 2014. 
gadā, varu teikt, ka tas ir bijis 
patiesi ražīgs. Ir liels gandarī
jums, ka mēs visi kopā – paš
valdības darbinieki, domes 
deputāti un uzņēmēji – esam 
realizējuši virkni projektu, kuri 
sniedz patiesu gandarījumu 
gan par paveikto, gan veiksmī
gu komandas darbu. Šoreiz no
lēmu nerakstīt garu stāstu par 
problēmām un citām lietām, 
kuras kavē visu veikt vēl ātrāk 
un skaistāk, bet gan par to, kas 
izdarīts, lai mūsu ikdiena nova
dā būtu ērtāka, jaukāka un piln
vērtīgāka.

Šogad mums ir izdevies paveikt 
darbus, kuri lielākoties ir saistī-
ti ar ielu uzlabošanas jomu: Ozo-
lu iela, Daugavas prospekts, otrs 
„Park & Ride” stāvlaukums pie 
dzelzceļa stacijas sliežu ceļa pre-
tējā pusē, pilsētā kopsummā ir 
uzstādīti 10 gulošie policisti. Īpa-
ši gribas izcelt to, ka ierīkojām tos 
arī pie bērnudārziem – trīs pie PII 
„Urdaviņa” un vienu pie privā-
tā dārziņa „Mazulītis” Rīgas ielā. 
Protams, daudziem tas nepatīk, 
bet, nenoliedzami, gribot negri-
bot braukšanas ātrums ir jāsama-
zina, tādējādi padarot satiksmi 
drošāku gan gājējiem, gan pašiem 
braucējiem. 

Daugavas prospektā izbūvējām 
ne tikai asfaltu, divus gulošos po-
licistus, bet arī stāvvietas starp 
abām kapsētām, kā arī jaunu žogu 
pareizticīgo kapsētai. Ir izveidota 
kanalizācijas sistēma, apgaismo-
jums un lietusūdens savākšanas 
baseini. Savukārt jaunā autostāv-
vieta pie stacijas jau sen ir pil-
na ar automašīnām, ir gaisma un 
pāreja pāri sliedēm. Uzskatu, ka šī 
ideja ir sevi attaisnojusi, iedzīvo-
tājiem tā bija nepieciešama. Ideju 
par tās izveidi ierosināja kāda ie-
dzīvotāja, kura zvanīja par tumsu 
Ezera ielas pusē un dubļainu taci-
ņu līdz pat ielai. Papildinot ideju 
un projektējot, nonācām līdz ide-
jai par veselu stāvvietu, kur no-
vietot auto un izlaist pasažierus, 
nešķērsojot pārbrauktuvi. Tagad 
nav jābrauc līdz apļveida krusto-

jumam un tikai tad uz dzelzceļa 
staciju. Tās pāris minūtes no rī-
tiem parasti ir „zelta vērtas”. Līdz 
ar stāvlaukuma izbūvi ir atrisi-
nāts arī jautājums par gājēju pār-
vietošanos no dzelzceļa stacijas 
līdz Ezera ielai. 

Par Ozolu ielu jau runāju ie-
priekšējā avīzes numurā, bet vēl-
reiz vēlos uzsvērt, ka ir patiess 
gandarījums par paveikto.

Īpaši vēlos izcelt šogad uzbū-
vēto Veselības un sociālo lietu 
pārvaldes ēku. Daudzi šo ēku at-
ceras kā padomju laika gastrono-

mu pie stacijas Daugavas pros-
pektā. Pēc tā iegādes tika veikti 
projektēšanas darbi, centāmies 
iegūt ES finansējumu ēkas izbū-
vei, bet tas šajā reizē neizdevās. 
Tika pieņemts lēmums finansēt 
būvniecību pašiem. Atlikt pro-
jekta realizāciju cerībā uz citiem 
ES fondiem nevarējām, jo dienas 
centra pakalpojumu sniegšana 
vecajās veikala telpās vairs ne-
bija iespējama. Ziemās bija ļoti 
auksts, jumts tecēja, kā arī pati 
ēka bija par mazu. Gandrīz visas 
aktivitātes notika vienā telpā. 

Veicot rekonstrukciju, tika iegū-
tas divas zāles nodarbībām, ka-
bineti Sociālā dienesta darbam, 
divi medicīnisko funkciju kabi-
neti u.c. vērtīgas telpas. Ir izvei-
dotas pat tādas ekstras kā dušas 
telpa invalīdiem, veļas mazgā-
šanas iespēja iedzīvotājiem, ku-
riem mājās nav veļas mašīnas. Jā, 
ir iedzīvotāji, kuri diemžēl nevar 
tādu „parastu lietu” atļauties. Ta-
gad tāda iespēja ir, un to varēs iz-
mantot. Ir atsevišķa telpa senio-
ru biedrībai „Saulgrieži”, kuri ir 
ļoti aktīvi, regulāri sanāk uz sa-

vām nodarbēm un nu varēs bau-
dīt komfortablus apstākļus. Visi, 
kuriem ir interese, laipni lūgti 
apskatīt, novērtēt un, ja ir vēlme, 
iesaistīties. 

Kā vēl viens īpašs veikums pil-
sētā ir piecstāvu ēkas siltinā-
šanas projekts Melioratoru ielā 
4, kuru vadīja INPSIA „Ikšķiles 
māja” speciālisti. Uzskatu, ka šo-
brīd vienīgais ceļš, kā samazi-
nāt savas izmaksas par siltumu, 
ir ēku siltināšana. Kā jau esmu 
vairākkārt uzsvēris, pilsētā ir re-
konstruētas pilnīgi visas siltum-

Šādā izskatā ēkas funkcionēšana vairs nebija iespējama.
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Jaunais Veselības veicināšanas un sociālo lietu centrs.

Krustojums ar Rīgas ielu pie peldētavas – jau gatavs, vēl tikai 
zālītei jāsadīgst.

Elkšņu skola pirms pāris gadiem. Izmaiņas bija ļoti 
nepieciešamas, viss nolietojies un nolaists.
Un tagad – jauns jumts, jauni logi un jauna dzīvība ēkā 
strādājošas skolas veidolā.

Ozolu iela – karsti vārda tiešajā nozīmē.

Trase ir aptuveni 5 km gara, šeit tikai daži metri 
gar ceļa malu Tīnūži–Ogre.

Slēpošanas starta laukums un stāvvieta blakus 
jaunajiem kapiem. 

Stāvvietas būvlaukums darba procesā.
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trases, tās visas ir jaunas, ir re-
novēta katlumāja, uzstādīti jauni 
apkures katli, izdarīts viss, ko va-
rējām, lai mazinātu siltuma zu-
dumus. Šīs iespējas var uzskatīt 
par izsmeltām. Šobrīd vienīgais, 
ko varam darīt, – siltināt ēkas. ES 
fondu atbalsta apjoms krītas, ja 
iedzīvotāji „neielēks šajā vilcie-
nā”, tad iespējas, kā to izdarīt lē-
tāk, vairs nebūs. Pašvaldība nevar 
un nedrīkst to darīt – daudzstā-
vu ēkas ir privātīpašums, pašval-
dība tās var apsaimniekot, bet ne 
finansēt. To nosaka likumdoša-
na. Aicinu iedzīvotājus būt aktī-
vākiem un drosmīgākiem savos 
lēmumos.

Sporta jomā ir realizēti vēl 
divi objekti, kurus gribētos atzī-
mēt, – tenisa korta izbūve blakus 
domes ēkai un slēpošanas tra-
se Zilajos kalnos. Tenisa korts 
gan nav pabeigts pilnībā – pa-
vasarī tenisa biedrība ar iegū-
to ES fondu piešķirto finansē-
jumu klās vēl segumu. Šobrīd ir 
izbūvēts asfaltēts laukums, sēta, 

gaisma un soliņi. Esam jau pa-
sūtījuši otra korta projektu, lai 
treniņprocess būtu pilnvērtīgs. 
Ja budžeta iespējas ļaus, tad nā-
kamajā gadā blakus liksim otru 
kortu. 

Kā jau esmu minējis, izbūvējot 
slēpošanas trasi Zilajos kalnos, 
mērķis bija iegūt trasi, lai iedzī-
votāji no Ikšķiles varētu aizslē-
pot līdz Ogrei. Šajā vasarā veicām 
pirmās kārtas izbūvi, trase, starta 
laukums un stāvvieta ir gatavi no 
Ogres līdz Dubkalnu ezera Ikšķi-
les galam. Tur visi darbi ir pabeig-
ti, tikko būs sniegs, tā darbināsim 
sniega motociklu un vilksim slie-
di slēpošanai. Ceru, ka ziema šo-
gad būs ar sniegu dāsnāka un 
varēsim no sirds izbaudīt slēpo-
šanas priekus! 

25. novembrī ir sākta trases 
turpinājuma no Dubkalnu eze-
ra līdz Ikšķilei būvniecība. Tra-
ses trajektorija ir atbrīvota no 
kokiem. Ja laika apstākļi būs būv-
niecībai labvēlīgi, tad izdosies iz-
darīt krietnu daļu darba un, ie-

spējams, savienot abas pilsētas 
ar slēpošanas trasi. Kāpēc nebū-
vējām visu uzreiz? Tāpēc, ka šie ir 
divi atsevišķi tehniskie projekti, 
– viens nosedz Zilo kalnu dabas 
parka teritoriju, otrs trases tra-
jektoriju līdz Ikšķilei. 

Projektiem ir dažādas Valsts 
vides dienesta prasības, tāpēc ne-
bija iespējams realizēt visā garu-
mā ar vienu tehnisko projektu. 
Šoreiz tāda duāla situācija – tra-
ses vienā galā vajag ziemu (gata-

vajā), bet otrajā galā rudeni – lai 
varam būvēt.

Tādi mazāk redzami darbi-
ņi, kas vēl šogad paveikti, ir afišu 
stabu uzstādīšana, jauna skaņas 
iekārtas uzstādīšana domes zālē, 
ir uzstādīts jauns energoefektīvs 
LED apgaismojums Tīnūžu sko-
lā, nomainīti logi Ikšķiles Brīva-
jā skolā un ierīkotas atpūtas vie-
tas laivu piestātnē pie Daugavas 
un Mazās Juglas. Tīnūžu ciema-
tam ir jauns dziļurbums un izbū-

vēts jauns ūdensvadu tīkls. Janvā-
ra avīzē sniegšu plašāku ieskatu šī 
darba procesā.

Gads bijis ražīgs, paveikto dar-
bu apjoms ir liels, būtu mēs finan-
siāli bagātāki – būtu vēl lielāks. 
Tagad gatavojamies jaunajam ga-
dam, ģenerējam idejas un apzi-
nām vajadzības, lai nākamais gads 
būtu vēl ražīgāks. Paldies ikšķilie-
šiem par ieguldījumu finanšu, pa-
cietības u. c. jomās. Veiksmīgu un 
bagātu 2015. gadu visiem!
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Afišu stabs. Tādi novadā ir uzstādīti 6.

Tīnūžu skolā nomainīti pilnīgi visi apgaismes ķermeņi. Pat 
noliktavās un tualetes telpās.

Daugavas prospekts jaunā veidolā. Diemžēl nepietiekams brauktuves platums neļāva izveidot 
trotuāru.

Daudzstāvu ēkas jaunais tēls ir gan skaists, gan ekonomiskāks iedzīvotājiem. Jāņem piemērs arī 
citām ēkām, jādara tas pats – jāciena īpašums, kurā dzīvojam, un jāatvēl līdzekļi siltināšanai.

„Park & Ride” – latviski tas būs – noliec un aizbrauc. Stāvvieta 
pieejama no Ezera ielas puses.

Jaunais tenisa korts. Tas gan nav pilnībā pabeigts – pavasarī tenisa biedrība ar iegūto ES fondu 
piešķirto finansējumu klās vēl segumu.
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„Go Beyond” jaunieši uzsāk darbu 
pie sociālā projekta Ikšķilē
Jauniešu attīstības program
mas „Go Beyond” 2015. gada da
lībnieki oktobrī uzsākuši darbu 
pie vairākiem sociālajiem iz
aicinājumiem Latvijā, tostarp 
Ikšķilē, kur centīsies veicināt 
cilvēku ar īpašām vajadzībām 
integrāciju novada sabiedris
kajā dzīvē.

Novembra sākumā „Go Beyond” 
jaunieši – Ketija Kasakovska, Rai-
tis Pekuss un Ieva Bogdāne – ti-
kās ar Ikšķiles Veselības un soci-
ālo lietu pārvaldes darbiniecēm 
Zandu Vītolu un Ilonu Meijeri, lai 
pārrunātu jau konkrētas sadar-
bības iespējas. Jaunieši tika ie-
pazīstināti ar jau esošajām akti-
vitātēm, kuras tiek nodrošinātas 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
un situāciju kopumā novadā. Šo-
brīd Ikšķiles Veselības un sociālo 
lietu pārvaldē darbojas atbalsta 
grupa cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām, kura veic dažādas akti-
vitātes kopā. Tomēr joprojām šīs 
aktivitātes ir izolētas no sabied-
rības, saglabājot sabiedrības ste-
reotipus un neveicinot cilvēku 
ar īpašām vajadzībām vēlmi būt 
patstāvīgiem un komunicēt ar ci-
tiem. 

Nākamā tikšanās notika jau 20. 
novembrī, kad jaunieši piedalījās 
radošajās darbnīcās un mēģināja 
arī paši novadīt daļu nodarbības. 
Turpmākos trīs mēnešus, līdz pat 
februāra vidum, jaunieši sadarbī-
bā ar Ikšķiles Veselības un sociālo 
lietu pārvaldi plāno realizēt vēl 
dažādas aktivitātes Ikšķiles „Sī-
poliņu” grupai, lai turpmāk Ikšķi-
lē dzīvojošie cilvēki ar īpašām va-

jadzībām veiksmīgāk integrētos 
novada dzīvē. „Go Beyond” jau-
niešu komandā līdzdarbojas arī 
Liene Venterzute un ikšķiliete 
Kristiāna Freidenfelde.

„Go Beyond” ir jauniešu attīstī-
bas programma, kas izveidota ar 
mērķi nodrošināt Latvijas jaunie-
šiem iespēju attīstīt savas profe-
sionālās un sociālās prasmes. Pēc 
veiksmīgas iepriekšējo gadu pie-
redzes „Go Beyond” ceturtā iesau-
kuma dalībnieki kopā ar piere-
dzējušiem sadarbības partneriem 
no pašvaldībām, nevalstiskā sek-
tora un biznesa vides turpina pē-
tīt problēmas, ar kurām ikdienā 
saskaras mūsu līdzcilvēki.

„Šogad esam paplašināju-
ši sadarbību ar Ikšķiles novada 
pašvaldību, lai uzlabotu sociālo 
vienlīdzību Ikšķilē. Uzņēmumi, 
pašvaldības un organizācijas Lat-
vijā jau strādā ar daudziem izaici-
nājumiem līdzcilvēku dzīves uzla-
bošanai. Esam gandarīti, ka „Rimi 

Latvia” un „SOS bērnu ciemati„ 
jau atkārtoti uztic „Go Beyond” 
dalībniekiem risināt problēmas 
ar sociāli atstumtām grupām. Šo-
gad esam paplašinājuši sadarbī-
bu ar Ikšķiles novada domi, lai 
uzlabotu sociālo vienlīdzību Ik-
šķilē. Prieks arī par jauniem pro-
jektiem mūsu jauniešiem, uz ku-
riem šogad izaicina „Statoil Fuel 
and Retail Latvia”. „Go Beyond” 
šogad atlasīja 19 spējīgus un en-
tuziastiskus jauniešus, un tuvā-
kie mēneši viņiem būs nopietns 
pārbaudījums spējai sadarboties 
komandā ar sociālo projektu ie-
saistītajām pusēm, kā arī spējai 
mainīt esošo situāciju ierobežotā 
laika periodā,” stāsta „Go Beyond” 
programmas vadītājs Jānis Jukna.  

„Go Beyond” programmas ie-
tvaros jaunieši veiks sociālos pro-
jektus līdz 2015. gada februārim, 
kad notiks rezultātu prezentāci-
jas, iekļaujot arī ilgtermiņa stra-
tēģijas izstrādi. 

Ziemassvētku pasākums 
Ikšķiles novada jauniešiem
Ceturtdien, 18. decembrī, Ikšķi
les tautas namā notiks Ikšķiles 
novada jauniešu Ziemassvētku 
pasākums „Fancy dress party”. 

Pasākums notiks 2 daļās: pirmajā 
daļā no plkst. 17.00 līdz 21.30 no-
tiks aktivitātes Ikšķiles vidussko-
las 5.–8. klašu skolēniem. Savu-
kārt pasākuma otrā daļa sāksies 
no plkst. 22.00 līdz 2.00, uz kuru 
laipni aicināti visi Ikšķiles nova-
da jaunieši. 

Pasākumā paredzēta diskotēka 
ar karaoki, spēlēs apvienība „Pe-
rifērija”. Īpašie vakara viesi gru-
pa „TRANSLEITERIS”. Pasāku-

ma apmeklētājus sagaida jautrs 
vakara vadītājs, fotostūrītis, at-
rakcijas un balvas. Aicinām līdzi 
ņemt uzkodas, jo pasākums no-
tiks pie galdiņiem.

Mīļi gaidīti visi, kas vēlas labi 
pavadīt laiku!

Pasākuma organizatori: Ikšķi-
les vidusskolas skolēnu pašpār-
valde, Ikšķiles novada Jauniešu 
dome.

Pasākumu atbalsta Ikšķiles no-
vada uzņēmēji: viesnīca un ūdens 
atpūtas centrs „Spadrops”, kondi-
toreja „Rūberts”, SIA „Sula”, „Ozo-
liņa konditoreja”, „Dzintara saldē-
jums”, SIA „ABC partners 11”.

„Kafija ar politiķiem” ir tradīcija, kas jāturpina
13. novembra vakarā jaunajā 
Veselības un sociālo lietu pār
valdes ēkā notika trešā nu jau 
par tradīciju kļuvusī diskusija 
„Kafija ar politiķiem” Ikšķilē. 
Pie viena galda neformālā gai
sotnē jaunieši un deputāti dis
kutēja, kā uzlabot jauniešu dzī
ves kvalitāti Ikšķiles novadā.

Pirmajā daļā Ikšķiles novada jau-
natnes lietu speciāliste Agnese 
Jankuna klātesošos iepazīstināja 
ar paveikto kopš „Kafijas ar poli-
tiķiem” maijā, atsaucoties uz ie-
priekšējā diskusijā izvirzītajiem 
tematiem – izglītība, atkarības, 
infrastruktūra un jauniešu dome. 
Kā labie prakses piemēri tika mi-
nēti ielu kultūras un sporta pasā-
kuma „Ghetto Games Kids” izvei-
de sadarbībā ar novada skolām 
un sporta metodiķi un veiksmī-
gā sadarbība ar vietējiem uzņē-
mējiem.

Otrajā daļā notika diskusija, 
kuru vadīja Madara Peipiņa, līdz-
dalības platformas „Mana balss” 
vadītāja. Šajā reizē diskusijas ie-
tvaros tika veikta analīze par jau-

natnes jomu Ikšķiles novadā. 
Kopā tika izvirzīti 4 jautājumi: 

1. Kādas ir jaunatnes jomas 
stiprās puses Ikšķiles novadā? 

2. Kādi ir lielākie „iekšējie” iz-
aicinājumi? 

3. Kādi ir ārējie apstākļi/ie-
spējas jauniešu attīstībai Ikšķilē? 

4. Kādi ir lielākie „ārējie” izai-
cinājumi? 

Diskusiju dalībnieki kā galve-
nās jaunatnes politikas stiprās 
puses uzsvēra pieejamo pašvaldī-
bas finansiālo un resursu atbalstu, 
veiksmīgo starpnozaru sadarbību 
un jauniešu radošo potenciālu. 
Savukārt kā galvenos izaicināju-
mus minēja jauniešu motivācijas 
trūkumu, ierobežoto sabiedris-
kā transporta pieejamību posmā 
Tīnūži–Ikšķile u.c. Izskanēja arī 
idejas par jauniešu kafejnīcas vei-
došanu, kurā jauniešiem būtu ie-
spēja apgūt dažādas prasmes un 
gūt pirmo darba pieredzi. 

Šīs diskusijas iezīmējās arī ar 
ievērojamu dalībnieku skaitu. 
Kopā piedalījās 26 jaunieši no Ik-
šķiles un Tīnūžiem, kā arī Ogres 
tehnikuma pašpārvaldes, 9 nova-

da deputāti un 11 lēmumu pie-
ņēmēji.

Marija Taborska, Ikšķiles nova-
da jauniešu domes pārstāve: „Ja 
kāds prot patiesi paust savu vie-
dokli, tad tie ir ikšķilieši! Disku-
sija „Kafija ar politiķiem” man to 
pierādīja. Esmu tikai ieguvēja, ap-
meklējot šo lielisko pasākumu.”

Gunta Ieva Dzelme, Ogres teh-
nikuma pašpārvalde: „Šāda vei-
da pasākumā biju pirmo reizi, un 
mani sajūsmināja viss. Pasākums 

bija saturīgs un notika brīvā gaisot-
nē. Man bija iespēja uzzināt sev in-
teresējošās lietas un arī to, kā darbs 
ar jauniešiem notiek Ikšķilē.”

Pasākuma noslēgumā klāteso-
šos uzrunāja Ikšķiles novada do-
mes priekšsēdētājs Indulis Tra-
piņš: „Vēlos pateikt lielu paldies 
visiem, kas ieradušies. Ir jauki re-
dzēt tik kuplā skaitā mūsu no-
vada jauniešus, kā arī deputā-
tus un pašvaldības darbiniekus. 
Esmu patiesi gandarīts, ka Ikšķi-

les novadā ir daudz aktīvu jau-
niešu, kas piedalās ne tikai sko-
lu, bet arī novada sabiedriskajās 
aktivitātēs. Pašvaldība novērtē 
jūsu jau izdarītos darbus un cen-
tienus arī nākotnē būt aktīviem. 
Mūsu – deputātu un pašvaldības 
darbinieku – uzdevums ir pēc ie-
spējas vairāk atbalstīt un palīdzēt 
jauniešiem īstenot savus mērķus. 
Mums visiem novēlu arī turpmāk 
rast kopīgu valodu, veidot ciešāku 
sadarbību un paveikt iecerēto!”

Turpmāk Ikšķiles Jauniešu domes sēdes notiks ceturtdienās plkst. 19.00 
jaunajā Veselības un sociālo lietu pārvaldes ēkā. 

Sekot līdzi jaunumiem var Ikšķiles mājaslapā www.ikskile.lv sadaļā JAUNIEŠIEM 
vai twitter.com @IKjauniesi.
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Daugavas ūdenstilpe 
papildināta ar 
1262 līdaku mazuļiem
6. novembrī biedrības „Mēs – 
zivīm” pārstāvji, pateicoties Ik
šķiles novada pašvaldības at
bal stam un sadarbībai ar „Saps” 
zivju audzētavu, rūpējoties par 
vietējiem makšķerniekiem un 
ūdens vides sakārtošanu, Dau
gavā ielaida aptuveni 1262 līda
kas ar vidējo svaru 52,5 g. 

Ikšķiles novada pašvaldība zivju 
resursu atjaunošanai Daugavā ir 
ieguldījusi 2150 EUR.

Kā informē biedrības „Mēs – zi-
vīm” valdes priekšsēdētājs – šī pa-
sākuma iniciators Ivars Dubra –, 
Daugava ar zivīm tiek papildinā-
ta regulāri jau vairākus gadus pēc 
kārtas. Upes baseina papildināša-

na ar zivīm ir tikai viens no svarī-
gajiem posmiem, lai uzturētu kār-
tību ūdenstilpēs, tikpat nozīmīgi 
ir rūpēties par to, lai nārsta laikā 
zivis netiktu izķertas, jo viena zivs 
satur ļoti daudz ikru, no kuriem 
savukārt izšķiļas mazās zivtiņas. 
Līdakas ir sava veida sanitārs, kas 
barojas ar mazākām zivīm, tādē-
jādi nodrošinot tīrību upē un līdz-
svaru barības ķēdē.

Biedrība „Mēs – zivīm” aici-
na iedzīvotājus būt vērīgiem, ja 
pamanīti zvejas un makšķerēša-
nas pārkāpumi, zvanīt pa tālru-
ni 26513010 un informēt par no-
tiekošo!

antra boitmane, 
„IkšķIles Vēstu” redaktore

Lāpas un sveces iededz 
visā novadā
Ar ikgadējo starptautisko spē
kavīru sacensību atklāšanu 
„Lāčausis 2014” Ikšķiles vidus
skolā aizsākās brīvības cīņās 
kritušo varoņu piemiņas jeb 
Lāčplēša dienas pasākumi no
vadā. Sacensībās piedalījās 8.–
12. klašu skolēni, kā arī viesi no 
Lietuvas un starpnovadu sko
lām.

8.–9. klašu grupā Spēkavīra titu-
lu izcīnīja Ķekavas vidusskolas 
skolnieks Emīls Ģēģeris, 10.–12. 

klašu grupā – Ķekavas vidussko-
las skolnieks Aivars Ozoliņš. Ko-
mandu vērtējumā 8.–9. klašu 
grupā 1. vieta Daugmales pamat-
skolai, 2. vieta – Ikšķiles vidus-
skolas 9.A klasei, 3. vieta – Ikšķi-
les vidusskolas 8.C klasei, 10.–12. 
klašu grupā 1. vieta Ikšķiles vi-
dusskolas 12. klasei, 2. vieta – Ķe-
kavas vidusskolai, 3. vieta – Lie-
tuvas Šaukēnu vidusskolai. 

Lāčplēša dienai veltītais pasā-
kums „Liesma izdeg, bet siltums 
paliek....” (L. Brīdaka) Tīnūžus iz-

gaismoja jau no plkst. 10.00 rītā, 
kad pamatskolas skolēni nolika 
ziedus pie Varoņu altāra.

Nogāzē pie Tīnūžu pamatsko-
las līdz pat vēlam vakaram mir-
goja no sveču gaismiņām veido-
ta Latvijas kontūra. Ar lāpām un 
svecēm dodoties uz Lejastīnū-
žu kapiem, skolēni un viņu vecā-
ki vienojās kopīgā svētku sajūtā. 
Vēlāk pie Tīnūžu tautas nama vi-
sus nosalušos sildīja silta tēja un 
filma par Latviju.

Savukārt Ikšķilē lāpu gājie-
nā „Kaujas ceļš ir tāls bez gala...” 

šogad pie vidusskolas ar iedeg-
tām lāpām un svecēm pulcējās 
vēl nebijis skaits cilvēku, lai kopī-
gi dotos uz Ikšķiles vecajiem ka-
piem, kur apbedīti kritušie latvie-
šu strēlnieki.

Iedegtās sveces latviešu 
strēlnieku piemiņas vietā spo-
ži kvēloja vēl ilgi, ar savu gais-
mu apliecinādamas cieņu mūsu 
varoņiem un to daudzo cilvēku 
piederības apliecinājumu savai 
zemei.

antra boitmane, 
„IkšķIles Vēstu” redaktore

Runā uzņēmējs
Pasniedzu angļu un latviešu 
valodas privātstundas Ikšķilē 
darba dienu vakaros pēc plkst. 
19 un brīvdienās jums ērtā laikā. 
Esmu jauka angļu un latviešu va-
lodas privātskolotāja un palīdzē-
šu ar valodas apguvi skolēniem, 
studentiem un pieaugušajiem 
(jebkuram valodas zināšanu lī-
menim). Palīdzēšu sagatavoties 
mācību stundām, kontroldar-
biem, eksāmeniem un citām dzī-
ves situācijām.

Zvaniet un vienosimies par 

tikšanās laiku un pārējo. Daira, 
tālr.: 26449627.

Darba apģērbu veikals SIA 
„Vera V” ziemas sezonā: 

 Jūsu bērnu drošībai – gais-
mu atstarojošās vestītes (ve-
cumā no 3 līdz 12 gadiem) un 
komplekti, kuros vēl bez vestes 
ir atstarojošas lentes, atstarojo-
šas uzlīmes un atstarojošs pie-
kariņš;

 iegādājoties siltos ziemas 
zābakus ST.WINTER, dāvinām 

apavu kopšanas līdzekli WATER 
STOP no GOLDCARE (akcija spē-
kā līdz 01.01.2015.);

 siltas ziemas jakas ar atsta-
rojošiem elementiem;

 luminiscējošas cepures ar 
atstarotājiem.

Esiet droši un pamanāmi! :) 
Atgādinām, ka strādājam arī 

sestdienās no plkst. 10.00 līdz 
14.00! Darba dienās: 9.00–
18.00. 

Veikala adrese: Ikšķile, Skolas 
iela 17A. www.vv.lv.

Viena diena manā pilsētā
Ārā ir migla. Dzestrajā rīta vējā 
šūpojas zaļi dzeltenās lapas. Ik 
pa brīdim stacijā piestāj vilciens, 
lai aizvestu cilvēkus darba gai-
tās. Rudens saule paceļas arvien 
augstāk mākoņos. Noskan pir-
mais zvans, un bērni steidzas uz 
skolu.

Ejot gar staciju, dzirdamas 
putnu balsis. Cilvēki, nepace-
ļot galvas, dodas dienas rutīnā. 
Mammas steigā ved mazos uz 
bērnudārzu. Tā košās krāsas at-
spīd tuvējo māju logos.

Ielas pamazām sāk tukšoties. 
Bērnu laukumā un skeitparkā 
valda klusums. Skolā bērni cītīgi 
mācās, stadionu pieskandina sko-

lēnu balsis, bet pati pilsēta ir pa-
visam mierīga.

Tirgū sarunājas pārdevējas, bet 
pie veikaliem piestāj pa kādai ma-
šīnai. Skaļi dārd motorzāģa ska-
ņas. Blakus veikalam „Maxima” 
noris tilta remonts. Putekļi birst 
no tilta, un apkārt mētājas būv-
niecības materiāli, bet cilvēki tik 
un tā iet tam cauri.

Estrādē nekas neliecina par 
dzīvību. Tik kāda večiņa, ejot uz 
veikalu, kāpj estrādes kalnā.

Izejot cauri kļavu un liepu ale-
jai, garām paskrien bērni. Skola ir 
beigusies, un pilsētā ienāk dzīvī-
ba. Nonākot pie dambja, jau dzir-
damas ūdens čalas. Spožā sau-

le atspīd Daugavas ūdenī. Ejot 
pa dambi, cilvēku parādās arvien 
vairāk.

Apsēžoties uz soliņa zem vī-
toliem, laiks paiet nemanot. Ejot 
mājās, lēnām sāk iedegties lam-
pas. Sāk parādīties vairāk mašī-
nu. No tikko piebraukušā vilciena 
izkāpj pūlis cilvēku. Darba diena 
ir galā.

Skatoties pa logu, drīz vien 
satumst un parādās zvaigznes. 
Lēnām, pa vienai, izdziest gais-
mas logos, un Ikšķile iegrimst 
miegā.

paula lūciJa leJiņa, 
IkšķIles VIdusskolas 

skolnIece

Ar lāpām un svecēm gājiena dalībnieki devās uz Lejastīnūžu kapiem.

Piemiņas brīdis kšķiles vecajios kapos, kur apbedīti kritušie 
latviešu strēlnieki.
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Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lupīnu ielā 
53, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940121230) – 
neapbūvētu zemesgabalu ar platību 0,1725 ha.
Izsoles sākumcena ir 16 720 euro. Nodrošinājums 1672 
euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas 
brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UN-
LA0033300130005, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X. 
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. janvārim plkst. 
15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. 
kabinetā, darba dienās plkst.: P. 8.30–13.00, 14.00–19.00; 
O., T., C. 8.30–12.00, 12.30–17.00; P. 8.30–15.00.
Izsole notiks 2015. gada 23. janvārī plkst. 16.00 Peldu ielā 
22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu 
iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv.
Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte 
Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lupīnu ielā 
57, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940121234) – 
neapbūvētu zemesgabalu ar platību 0,1750 ha.
Izsoles sākumcena ir 16 710 euro. Nodrošinājums 1671 
euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas 
brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UN-
LA0033300130005, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X. 
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 23. janvārim plkst. 
15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. 
kabinetā, darba dienās plkst.: P. 8.30–13.00, 14.00–19.00; 
O., T., C. 8.30–12.00, 12.30–17.00; P. 8.30–15.00.
Izsole notiks 2015. gada 30. janvārī plkst. 15.00 Peldu ielā 
22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu 
iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv.
Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte 
Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lupīnu ielā 
64, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940121245) – 
neapbūvētu zemesgabalu ar platību 0,1466 ha.
Izsoles sākumcena ir 14 155 euro. Nodrošinājums 1415,5 
euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas 
brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UN-
LA0033300130005, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X. 
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 23. janvārim plkst. 
15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. 
kabinetā, darba dienās plkst.: P. 8.30–13.00, 14.00–19.00; 
O., T., C. 8.30–12.00, 12.30–17.00; P. 8.30–15.00.
Izsole notiks 2015. gada 30. janvārī plkst. 15.45 Peldu ielā 
22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu 
iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv.
Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte 
Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Indrānu ielā 
24, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940121374) – 
neapbūvētu zemesgabalu ar platību 2,38 ha.
Izsoles sākumcena ir 89 300 euro. Nodrošinājums 8930 
euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas 
brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UN-
LA0033300130005, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X. 
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. janvārim plkst. 
15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. 
kabinetā, darba dienās plkst.: P. 8.30–13.00, 14.00–19.00; 
O., T., C. 8.30–12.00, 12.30–17.00; P. 8.30–15.00.
Izsole notiks 2015. gada 23. janvārī plkst. 15.30 Peldu ielā 
22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu 
iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv.
Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte 
Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lupīnu ielā 
51, Ikšķilē., Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940121229) 
– neapbūvētu zemesgabalu ar platību 0,1542 ha.
Izsoles sākumcena ir 14 915 euro. Nodrošinājums 1491,5 
euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas 
brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UN-
LA0033300130005, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X. 
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. janvārim plkst. 
15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. 
kabinetā, darba dienās plkst.: P. 8.30–13.00, 14.00–19.00; 
O., T., C. 8.30–12.00, 12.30–17.00; P. 8.30–15.00.
Izsole notiks 2015. gada 23. janvārī plkst. 15.45 Peldu ielā 
22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu 
iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv.
Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte 
Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lupīnu ielā 
56, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940121236) – 
neapbūvētu zemesgabalu ar platību 0,1294 ha.
Izsoles sākumcena ir 12 540 euro. Nodrošinājums 1254 
euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas 
brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UN-
LA0033300130005, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X. 
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. janvārim plkst. 
15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. 
kabinetā, darba dienās plkst.: P. 8.30–13.00, 14.00–19.00; 
O., T., C. 8.30–12.00, 12.30–17.00; P. 8.30–15.00.
Izsole notiks 2015. gada 23. janvārī plkst. 16.30 Peldu ielā 
22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu 
iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv.
Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte 
Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lupīnu ielā 
55, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940121232) – 
neapbūvētu zemesgabalu ar platību 0,1627 ha.
Izsoles sākumcena ir 15 770 euro. Nodrošinājums 1577 
euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas 
brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UN-
LA0033300130005, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X. 
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. janvārim plkst. 
15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. 
kabinetā, darba dienās plkst.: P. 8.30–13.00, 14.00–19.00; 
O., T., C. 8.30–12.00, 12.30–17.00; P. 8.30–15.00.
Izsole notiks 2015. gada 23. janvārī plkst. 16.15 Peldu ielā 
22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu 
iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv.
Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte 
Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod trešajā atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Atteku ielā 9, 
Turkalnē, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kad. Nr. 74940060393) 
– neapbūvētu zemesgabalu ar platību 0,21 ha.
Izsoles sākumcena ir 5814 euro. Nodrošinājums 581,4 
euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas 
brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UN-
LA0033300130005, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X. 
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. janvārim plkst. 
15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. 
kabinetā, darba dienās plkst.: P. 8.30–13.00, 14.00–19.00; 
O., T., C. 8.30–12.00, 12.30–17.00; P. 8.30–15.00.
Izsole notiks 2015. gada 23. janvārī plkst. 15.00 Peldu ielā 
22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu 
iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv.
Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte 
Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lupīnu ielā 
60, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940121240) – 
neapbūvētu zemesgabalu ar platību 0,1398 ha.
Izsoles sākumcena ir 13 490 euro. Nodrošinājums 1349 
euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas 
brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UN-
LA0033300130005, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X. 
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 23. janvārim plkst. 
15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. 
kabinetā, darba dienās plkst.: P. 8.30–13.00, 14.00–19.00; 
O., T., C. 8.30–12.00, 12.30–17.00; P. 8.30–15.00.
Izsole notiks 2015. gada 30. janvārī plkst. 15.15 Peldu ielā 
22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu 
iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv.
Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte 
Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kampēnu Lauce”, 
Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940020385) 
– neapbūvētu zemesgabalu ar platību 0,3046 ha.
Izsoles sākumcena ir 10 450 euro. Nodrošinājums 1045 
euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas 
brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UN-
LA0033300130005, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X. 
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 23. janvārim plkst. 
15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. 
kabinetā, darba dienās plkst.: P. 8.30–13.00, 14.00–19.00; 
O., T., C. 8.30–12.00, 12.30–17.00, P. 8.30–15.00.
Izsole notiks 2015. gada 30. janvārī plkst. 16.00 Peldu ielā 
22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu 
iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv.
Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte 
Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lupīnu ielā 
62, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940121243) – 
neapbūvētu zemesgabalu ar platību 0,1428 ha.
Izsoles sākumcena ir 13 775 euro. Nodrošinājums 1377,5 
euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas 
brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, 
reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UN-
LA0033300130005, a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X. 
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa 
pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 23. janvārim plkst. 
15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. 
kabinetā, darba dienās plkst.: P. 8.30–13.00, 14.00–19.00; 
O., T., C. 8.30–12.00, 12.30–17.00; P. 8.30–15.00.
Izsole notiks 2015. gada 30. janvārī plkst. 15.30 Peldu ielā 
22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3. stāvā, 302. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu 
iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv.
Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte 
Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji!
Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji paziņojumus 

par nekustamā īpašuma nodokli var saņemt e-pastā.
No šī gada novembra iespējams saņemt arī atgādinājumu par nekustamā īpašuma apmaksas termiņa 
tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Lai saņemtu šos pakalpojumus, lūdzam 

pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv vai rakstot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai.

Apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības 
domes 2014. gada 29. oktobra lēmumu Nr.17 
(prot. Nr.12)
Ikšķiles novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr.33/2014
„Grozījumi Ikšķiles novada 
pašvaldības 27.02.2013. 
saistošajos noteikumos 
Nr.3/2013 „Aprūpes mājās 
pakalpojuma saņemšanas 
un samaksas kārtība”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 3. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 
27. maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 
pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. 
punktu
    
1. Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 27.02.2013. ap-
stiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Aprūpes mā-
jās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība” šādu gro-
zījumu:
Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Pakalpojumu sniedzējs – Ikšķiles novada pašvaldības So-
ciālais dienests.”
2. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2014. gada 7. novembrī. 

i. trapiņš, doMes prIekšsēdētājs
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Apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2014. gada 30. jūlija  lēmumu Nr. 14 (prot. Nr. 9)
/precizēti ar 29.10.2014. lēmumu Nr. 6; prot. Nr. 12/

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25/2014

„Par kārtību, kādā izmantojami Ikšķiles novada 
administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 43. panta pirmās daļas 2. un 4. 
punktu, Ministru kabineta 2005. gada 
1. marta noteikumu Nr.158 „Noteikumi 
par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšē-
jos ūdeņos” 26.6. punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā izmantojami Ikšķiles novada 
pašvaldības (turpmāk tekstā – paš-
valdība) administratīvajā teritori-
jā esošie publiskie ūdeņi (Civilli-
kuma 1. pielikumā (1102. pants) 
„Publisko ezeru un upju saraksts” 
iekļauto publisko upju: Daugavas 
un Mazās Juglas daļas, kas atro-
das pašvaldības administratīvās 
teritorijas robežās) un tiem piegu-
lošā teritorija. 
2. Šie Noteikumi nosaka arī kārtī-
bu, kādā pašvaldības administratī-
vajā teritorijā esošajos publiskajos 
ūdeņos lietojami kuģošanas līdzekļi 
vai citi peldoši objekti neatkarīgi no 
to izmēriem, celtspējas, ietilpības un 
dzinēja jaudas.
3. Noteikumu mērķis ir saglabāt 
publisko ūdeņu un tiem piegulo-
šās teritorijas vides kvalitāti, šobrīd 
spēkā esošo normatīvo aktu prasī-
bām, kā arī nodrošināt personu dro-
šību publiskās atpūtas vietās pie un 
uz publiskiem ūdeņiem. 
4. Noteikumu normas neregulē Rī-
gas HES ūdenskrātuves dambja lie-
tošanas kārtību.
5. Noteikumos lietotie termini at-
bilst Latvijas Republikas normatīva-
jos aktos lietotajiem terminiem, kas 
reglamentē publisko ūdeņu izman-
tošanu. 
6. Papildus saistošajos noteikumos 
tiek lietoti šādi termini:
6.1. Paaugstinātas ledus bīstamī-
bas periods – laika periods, kuru 
pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Vi-
des, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra sniegto informāciju, noteiku-
si ar rīkojumu, kas izsludināts, publi-
cējot pēc iespējas informāciju infor-
matīvajā izdevumā „Ikšķiles Vēstis” 
un/vai pašvaldības mājaslapā inter-
netā. 
6.2. Pludmale – šo noteikumu iz-
pratnē publiski pieejama teritori-
ja, tai skaitā pie publiskai izman-
tošanai paredzētām ēkām, viesu 
namiem, kas dabā atrodas publisko 
ūdeņu krastā un ir paredzēta tās iz-
mantošanai papildus publiskām ak-
tivitātēm uz ūdens.
II. Pludmales un publisko ūdeņu 
lietošanas kārtība
7. Privātā nekustamā īpašumā ie-
kārtotai publiskajai pludmalei var 
tikt izstrādāti pludmales lietošanas 
noteikumi, kas saskaņojami ar paš-
valdību.
8. Pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā esošajiem publiskajiem ūde-
ņiem pieguļ divas pludmales, kas 
atrodas pašvaldībai piederošā teri-
torijā (turpmāk tekstā kopā sauktas 
– Pašvaldības pludmales):
8.1. Ikšķiles pilsētas pludmale, kas 
atrodas nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr.74940120616, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
74940120616, atrašanās vieta – Rīgas 
iela 20, Ikšķile, Ikšķiles novads;
8.2. Zemturu pludmale, kas atro-
das nekustamā īpašuma ar kadastra 
Nr.74940150368, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 74940150368, 
īpašuma nosaukums – „Pludmale”, 
atrašanā vieta – Ikšķile, Ikšķiles no-
vads, teritorijā.
9. Ikšķiles pilsētas pludmales peldē-
šanas zona ir Daugavas teritorijā ar 
bojām atzīmētā teritorija, bet, ja bo-
jas nav uzstādītas, tad ne mazāk kā 
200 metru attālumā no krasta (ze-
mes vienības, ar kadastra apzīmēju-
mu 74940120616, robežas ar Dauga-
vu).
10. Zemturu pludmales peldēšanas 
zona ir Daugavas teritorijā ar bo-
jām atzīmētā teritorija, bet, ja bo-
jas nav uzstādītas, tad ne mazāk kā 

60 metru attālumā no krasta (zemes 
vienības, ar kadastra apzīmējumu 
74940150368 robežas ar Daugavu), 
izņemot kanāla laivu kustības no-
drošināšanai teritoriju.
11. Pludmales īpašniekam un/vai 
valdītājam ir pienākums:
11.1. pludmales teritorijā peldsezo-
nas laikā izvietot informatīvu sten-
du, kur norāda: 
11.1.1. pludmales atrašanās vietu,
11.1.2. informāciju par pludmales 
ūdeņu maksimālo dziļumu,
11.1.3. informāciju par bīstamību, 
tai skaitā atrodoties ūdens tuvumā 
vai krasta zonā,
11.1.4. informāciju par pirmās palī-
dzības sniegšanu,
11.1.5. pludmales lietošanas notei-
kumus, ja tie ir saskaņoti ar pašval-
dību,
11.1.6. jebkuru citu svarīgu infor-
māciju;
11.2.  labiekārtot pludmali:
11.2.1. izvietojot laipu (as), ja tas 
nepieciešams pludmales apmeklētā-
ju drošai un ērtai piekļūšanai plud-
malei vai publiskajiem ūdeņiem,
11.2.2. uzstādīt atkritumu urnas un 
tualetes;
11.3.  apsaimniekot pludmali:
11.3.1. nodrošinot pludmales teri-
torijas sakopšanu (atkritumu savāk-
šanu, atkritumu urnu iztukšošanu 
u.tml.),
11.3.2. uzturot tehniskā kārtībā 
pludmales labiekārtojuma elemen-
tus,
11.3.3. nepieļaujot krasta eroziju un 
veicot visus nepieciešamos pasāku-
mus krastu stiprināšanai;
11.4. izvietot aizlieguma un/vai brī-
dinājuma zīmes pie ūdenstilpēm:
11.4.1. ja ir noteikts aizliegums 
personām atrasties to tuvumā un/
vai aizliegums peldēties konkrētajā 
ūdenstilpē,
11.4.2. ja ir noteikts paaugstinātas 
ledus bīstamības periods;
11.4.3. izvietot informāciju pie laivu 
piestātnēm par pašvaldības pludma-
les peldēšanas zonu, kuru nedrīkst 
šķērsot.
11.5.  publiskajos ūdeņos:
11.5.1. uzstādīt navigācijas zīmes 
un ugunis atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par kuģošanas līdzekļu sa-
tiksmi iekšējos ūdeņos, ja pludmalei 
piegulošie publiskie ūdeņi tiek iz-
mantoti kuģošanai,
11.5.2. izvietot norobežojošas zī-
mes (bojas), vizuāli atdalot peldē-
šanas zonu, to novietojumu iepriekš 
saskaņojot ar pašvaldību.
12. Publiskajos ūdeņos aizliegts 
personām uzbraukt ar mehānisko 
transportlīdzekli uz ledus ūdenstil-
pēs, izņemot gadījumus, kad nepie-
ciešams sniegt palīdzību vai apsaim-
niekot ūdenstilpi, kā arī publiska 
pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots 
ar pašvaldību un pasākuma organi-
zators uzņemas atbildību par pasā-
kuma norises drošību.
13. Pašvaldības pludmalēs un tām 
piegulošajos publiskajos ūdeņos, 
publisko ūdeņu lietotājiem aizliegts:
13.1. piegružot pludmali un publis-
kos ūdeņus ar atkritumiem;
13.2. bojāt pludmales un piestātnes 
inventāru;
13.3. atrasties pludmalē ar suņiem 
un citiem mājdzīvniekiem, tos pel-
dināt;
13.4. iebraukt pludmales teritorijā 
ar mehanizētajiem transportlīdzek-
ļiem;
13.5. mazgāties, 
13.6. ierīkot un kurināt ugunskurus, 
izņemot īpašnieka ierīkotās vai no-
rādītās vietās;
13.7. publiskajos ūdeņos peldēt aiz 
uzstādītajām bojām, tās bojāt vai 
pārvietot;
13.8. smēķēt pludmales teritorijā;
13.9. peldēties bērniem, kas jaunāki 
par 13 gadiem, bez pieaugušo klāt-
būtnes;
13.10.  atrasties uz ledus paaugsti-
nātas ledus bīstamības periodā.

14. Jebkurš sabiedrisks pasākums 
pludmales teritorijā un uz publiska-
jiem ūdeņiem ir jāsaskaņo ar pašval-
dību.
III. Piestātnes izbūves, laipas uz-
stādīšanas un publisko ūdeņu 
krasta stiprināšanas noteikumi
15. Lai veiktu publisko ūdeņu krasta 
nostiprināšanu un/vai erozijas no-
vēršanu, veicot laipas uzstādīšanu, 
plānotās darbības jāsaskaņo ar paš-
valdības būvvaldi.
16. Krastu nostiprinājumi un pie-
stātnes konstruktīvi jāierīko tā, lai 
tiktu saglabāta cilvēku pārvietoša-
nās iespēja tauvas joslā.
17. Laipu drīkst uzstādīt:
17.1. ja laipas garums nepārsniedz 
12 m un tā atrodas uz nekustamā 
īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdī-
tāja, kas veic laipas uzstādīšanu (bū-
vēšanu), zemes ūdensobjekta krasta 
joslā un tieši robežojas ar ūdensob-
jektu, tad, laipu uzstādot, nav nepie-
ciešams izstrādāt būvprojektu;
17.2.  ja laipas garums pārsniedz 12 
m un to uzstāda bez krasta stiprinā-
šanas, vai laipu uzstāda (būvē) per-
sona, kas nav uz nekustamā īpa-
šuma, kura teritorijā laipa tiek 
uzstādīta (būvēta), īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs, vai to uzstāda 
(būvē) ūdensobjekta teritorijā (ak-
vatorijā) pretī citai personai piede-
rošam zemes īpašumam, tad nepie-
ciešams sagatavot (uzzīmēt) laipas 
skici, ko saskaņo ar Ikšķiles novada 
pašvaldības būvvaldi (turpmāk tek-
stā – būvvalde) un zemes vai publis-
ko ūdeņu īpašnieku vai valdītāju; 
17.3.  ja laipu uzstāda, vienlaicīgi 
izbūvējot stacionāru krasta nostip-
rinājumu, tad šajā gadījumā nepie-
ciešams izstrādāt būvprojektu.
18. Publiskajos ūdeņos aizliegts 
patvaļīgi veidot akmeņu krāvumus, 
uzbērt (būvēt) salas un pussalas.
19. Publisko ūdeņu krastu papil-
du aizsardzībai, kas nepieciešama 
ūdens erozijas ietekmes novēršanai 
vai samazināšanai krasta zonā, pie-
stātnēs vai pie laipām, ja tas nepie-
ciešams, var veikt krasta papildu no-
stiprināšanu erozijas novēršanai un 
ja tas nav pretrunā ar Ikšķiles nova-
da teritorijas plānojumu un ir ievē-
rotas normatīvo aktu prasības, kā arī 
ievērotas ūdenstilpes krasta dabīgās 
īpatnības.
V. Kuģošanas līdzekļu un peld-
būvju lietošana publiskajos ūde-
ņos
20. Ikšķiles novada publiskajos ūde-
ņos atļauta peldošu būvju izvietoša-
na tikai ar publisku funkciju, kas no-
enkurota Ikšķiles novada teritorijas 
publiskos ūdeņos (izņemot aizsarg-
joslas teritorijā ap Sv.Meinarda salu, 
100 metru attālumā no bojām, kas 
norobežo peldēšanas zonu, un Ik-
šķiles lidlauka pacelšanās/nolaiša-
nās sektora teritorijā), kā arī būvju, 
kas paredzētas zivju resursu un zvej-
niecības pārvaldīšanai un uzraudzī-
bai, kā arī kārtības uzturēšanai pub-
lisko ūdeņu akvatorijā.
21. Īpašnieks, kas izvēlas sniegt 
publiskos pakalpojumus uz ūdens 
un būvēt peldošu ēku – peldbūvi, 
kas noenkurota publisko ūdeņu teri-
torijā Ikšķiles novadā, uzņemas pil-
nu atbildību par publisko ūdeņu tī-
rības saglabāšanu un savu klientu 
drošību.
22. Peldbūvei piešķir nosaukumu 
un/vai numuru un nosaka tās atra-
šanās vietu ar pašvaldības domes lē-
mumu atbilstoši peldbūves īpašnie-
ka iesniegumam, kam pievienots 
peldbūves vizuāls materiāls.
23. Peldbūves ekspluatāciju atļauts 
veikt saskaņā ar peldbūves doku-
mentāciju – projektu pēc peldbūves 
reģistrācijas Ikšķiles novada pašval-
dībā (peldbūves pases saņemšanas).
24. Peldbūves projektu izstrādā ser-
tificēts arhitekts.
25. Peldbūves projekts satur sekojo-
šu informāciju:
25.1. plāns/i, fasādes, griezums, 

materiālu specifikācijas, konstruk-
ciju rasējumi, būves kopējās masas 
aprēķins, klāja veids un materiāls, 
tauvošanās klampes, enkurošanas 
sistēma u.c.
24.2. pontona kvalitātes sertifikāts, 
kur norādīta celtspēja pontonam un 
pontona materiāls. 
25.3. Paskaidrojuma raksts ar infor-
māciju par būves konstrukcijas ko-
pējo masu un cilvēku skaitu, un kra-
vas masu, kas drīkst atrasties šajā 
būvē.
25. Peldbūves projektu iesniedz 
būvvaldē saskaņošanai.
26. Pēc peldbūves uzbūvēšanas to 
uzrāda būvvaldei. Ja peldbūve atbilst 
saskaņotajam projektam, tad būv-
valde reģistrē peldbūvi un izsniedz 
peldbūves pasi saskaņā ar pieliku-
mu.
27. Peldbūvē jāatrodas glābšanas 
aprīkojumam, pirmās palīdzības ap-
tieciņai, ugunsdzēsības aprīkoju-
mam un peldbūves pasei. Peldbū-
vē jānodrošina sanitāri higiēniskie 
ap stākļi atbilstoši spēkā esošo nor-
matīvo aktu prasībām. No peldbūves 
aizliegts piesārņot publiskos ūdeņus 
ar atkritumiem un naftas produk-
tiem.
28. Noenkurojot peldbūvi pie krasta 
vai savienojot klāju ar krastu ar pār-
ejas tiltiņu, labierīcības var izvietot 
arī krastā. Peldbūvēm, kas nav sais-
tītas ar krastu, jāierīko bioloģiskā tu-
alete un jānodrošina izlietotā ūdens 
savākšana tvertnē, kas izsūknējama 
un izvedama uz tuvākajām attīrīša-
nas ietaisēm.
29. Mainoties peldbūves īpašnie-
kam, peldbūves pase jāpārreģistrē, 
būvvaldē iesniedzot īpašuma iegū-
šanas dokumentus. Peldbūvei tiek 
izsniegta jauna pase uz jaunā īpaš-
nieka vārda.
30. Par kuģošanas līdzekļa eksplua-
tāciju un drošību atbildīgs ir kuģoša-
nas līdzekļa īpašnieks.
31. Kuģošanas līdzekļa vadītājam, 
atrodoties publisko ūdeņu teritorijā, 
aizliegts: 
31.1.  iebraukt peldēšanai, kā arī 
sporta nodarbībām un citiem pasā-
kumiem paredzētajos un ar bojām 
norobežotos ūdeņos; 
31.2.  no kuģošanas līdzekļiem pie-
sārņot ūdeni ar atkritumiem un naf-
tas produktiem; 
31.3.  vadīt kuģošanas līdzekli ar āt-
rumu, kas pārsniedz 5 km/h boju tu-
vumā, ja tādu nav, tad vismaz ne tu-
vāk par 30 metriem no personām, 
kuras atrodas ūdenī;
31.4.  braukt gar pašvaldības plud-
mali norobežojošajām bojām un/vai 
šķērsot peldēšanas zonu, kas noteik-
ta šo noteikumu 9. un 10. punktā.
32. Kuģošanas līdzekļa vadītāja pie-
nākums: 
32.1.  braukšanas un stāvēšanas (arī 
ārpus piestātnes) laikā gādāt par ku-
ģošanas līdzekļa drošību; 
32.2.  pastāvīgi novērot apkārtējo si-
tuāciju, citu peldošo līdzekļu kustību 
un izvēlēties tādu ātrumu, lai kuģo-

šanas līdzekļa radīto viļņu augstums 
un jauda neradītu bīstamību pārē-
jiem ūdeņu izmantotājiem, neizska-
lotu upes vai ūdenskrātuves krastus, 
piestātnes un saudzētu upes bioflo-
ru.
33. Braucot ar ūdensmotocikliem, 
uzturēties vismaz 30 m attālumā no 
cilvēkiem, uzsākt un pabeigt brauk-
šanu perpendikulāri krastam.
34. Ūdensmotociklu ielaišana ūdenī 
pieļaujama, izmantojot tam speciāli 
paredzētas nobrauktuves. 
35. Ūdensslēpošana un tai pielīdzi-
nāmi ūdenssporta veidi atļauti no 
krasta tikai speciāli ierīkotās vie-
tās, uzsākot un pabeidzot braukšanu 
perpendikulāri krastam. 
36. Kuģošanas līdzekļu, deltaplānu 
un citu tehnisku līdzekļu, kā arī pub-
lisko ūdeņu izmantošana komerciā-
liem nolūkiem ir pieļaujama tikai ar 
pašvaldības izsniegtu atļauju no lab-
iekārtotām un speciāli šādām vaja-
dzībām piemērotām vietām. 
37. Ja kuģošanas līdzekli iznomā, 
tad iznomātājs nodrošina nomnie-
kam instruktāžu par kuģošanas lī-
dzekļa drošu izmantošanu un drošī-
bas aprīkojumu. Nododot kuģošanas 
līdzekli lietošanai noteiktā akvatori-
jā, iznomātājs iepazīstina nomnie-
ku ar satiksmes kārtību akvatorijā 
un tās īpatnībām (piemēram, atvari, 
straumes). 
38. Visi ūdenssporta pasākumi, ja 
tos nerīko pašvaldība, ir saskaņoja-
mi ne vēlāk kā 5 dienas pirms plāno-
tā notikuma ar pašvaldību. 
VI. Administratīvā atbildība par 
noteikumu pārkāpšanu
39. Par šo noteikumu prasību neie-
vērošanu Ikšķiles novada Adminis-
tratīvā komisija ir tiesīga izteikt brī-
dinājumu vai piemērot naudas sodu 
fiziskām personām līdz 350 (trīs 
simti piecdesmit) euro, juridiskām 
personām – līdz 1400 (viens tūksto-
tis četri simti) euro.
40. Administratīvā soda uzlikšana 
neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu 
ievērošanas un pienākuma atlīdzi-
nāt materiālos zaudējumus. 
41. Sūdzības par šo noteikumu ne-
ievērošanu adresējamas – pašvaldī-
bai un/vai pašvaldības policijai. 
V. Noslēguma jautājumi
42. Tiem peldbūvju īpašniekiem, 
kuriem šo noteikumu spēkā stāša-
nās brīdī peldbūves jau atrodas pub-
liskajos ūdeņos, ir pienākums ievē-
rot šo noteikumu prasības, tai skaitā, 
izstrādāt un saskaņot ar būvvaldi 
projektu un reģistrēt peldbūvi trīs 
mēnešu laikā no saistošo noteiku-
mu spēkā stāšanās brīža.
43. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Ikšķiles novada pašvaldības 2006. 
gada  20. decembra saistošos notei-
kumus Nr.8 „Pludmales un peldvie-
tas lietošanas, apsaimniekošanas un 
sanitārās tīrības noteikumi”.
44. Noteikumi stājas spēkā LR li-
kumā „Par pašvaldībām” noteiktajā 
kārtībā.

i. trapiņš, doMes prIekšsēdētājs

26. novembrī domes 
sēdē pieņemtie lēmumi
Ikšķiles novada 26. novembra domes 
sēdē tika izskatīti 25 darba kārtības 
jautājumi un pieņemti lēmumi.

1. Piešķirt Gunitai Zariņai finan-
sējumu 300,00 EUR (trīs simti euro) 
apmērā izdevumu segšanai mono-
grāfijas „Ikšķiles 13.–15.gs. iedzīvo-
tāji” teksta tulkošanai angļu valodā 
monogrāfijas nodaļām „Vēsturiskās 
un arheoloģiskās liecības”, „Lībiešu 
apģērbs” un „Iedzīvotāju izskats”.

2. Piešķirt finansiālu atbalstu 
4680 EUR (četri tūkstoši seši sim-
ti astoņdesmit euro) apmērā biedrī-
bai „Bērnu un skolēnu sporta centrs 
„IKŠĶILE”” mikroautobusa iegādei 
biedrības funkciju izpildei. 

3. Piešķirt naudas balvas 53 Ik-
šķiles novada Invalīdu biedrības 
biedriem par godu Starptautiska-
jai Invalīdu dienai saskaņā ar In-
valīdu biedrības iesniegto sarakstu 
65,79 EUR apmērā katram biedram, 
par kopējo summu 3486,87 EUR 
(trīs tūkstoši četri simti astoņdes-
mit seši euro, 87 centi), no summas 
aprēķināt un apmaksāt likumā pa-
redzētos nodokļus par piešķirtajām 
naudas balvām.

Vairāk informācijas par 26. no-
vembra domes sēdē pieņemtajiem 
lēmumiem skatīt Ikšķiles nova-
da pašvaldības mājaslapā www.ik
skile.lv.
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Pasākumi

IkšķIles 
tautas namā

13. decembrī plkst. 14.00
Ikšķiles amatierteātra pirm
izrāde Antuāns de SentEk
zi perī „Mazais princis”.
Režisors Andris Krieķis.
Ieeja ar ieejas kartēm (bez-
maksas). Ieejas kartes pie-
ejamas no 3. decembra!
Ieejas kartes var izņemt Ik-
šķiles tautas namā P., O., T. 
10.00–18.00, C. 10.00–20.00.

20. decembrī plkst. 12.00
Aicinām apmeklēt Ziemas-
svētku eglīti Ikšķiles nova-
dā reģistrētiem pirmsskolas 
vecuma bērniem no 1 gada 
vecuma, kuri NEAPMEKLĒ 
pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Urdaviņa”, „Ķiparu 
nams”, „Ikšķiles brīvā skola” 
un „Mazulītis”. Pieteikties 
līdz 15. decembrim Ikšķiles 
tautas namā vai pa tālruni 
65024131, 65024130!

20. decembrī plkst. 17.00
Jauktā kora „Ikšķile” rūķu 
koncerts „Kāpēc gan nē...!!!”.
Ieeja koncertā tikai ar „rūķai-
nu”” noskaņojumu.

31. decembrī plkst. 22.00
Jaungada balle kopā ar 
grupu „Mākoņstūmēji”.
Galdiņus var rezervēt Ik-
šķiles tautas namā P., O., T. 
10.0018.00, C. 10.0020.00.
Biļetes cena (vienai perso-
nai) 10 EUR, pasākuma die-
nā 15 EUR.
Galdiņu skaits ir ierobežots!

25. janvārī plkst. 18.00 
Krievu mūzikas koncerts.
Piedalās izcilie operas solis-
ti Ilona Bagele un Krišjānis 
Norvelis, kā arī jaunais un 
talantīgais pianists Rihards 
Plešanovs, kurš šobrīd papil-
dina savu meistarību Mas-
kavas Konservatorijā. Pro
grammā skan bezgala skaista 
krievu izcilāko komponis-
tu mūzika. Programmu vada 
muzikoloģe Karina Bērziņa.
Biļetes iepriekšpārdošanā  
6,00 EUR, pasākuma dienā 
7,00 EUR.

IKŠĶILES TAUTAS NAMA 
BIĻEŠU KASE NESTRĀDĀS  
24., 25., 26., 31. decembrī!

Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā dvēselīt!

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:

Ernests Jānis (29.10.)
Terēze (13.11.)
Jēkabs (17.11.)
Megija (13.11.)
Emīlija (19.11.)
Madara (13.11.)
Annija (09.11.)
Estere (09.11.)
Paula (03.11.)

Rūdolfs (15.11.)
Henrijs (22.11.)
Annija (21.11.)

Sveicam jaunos vecākus!
Ikšķiles novada pašvaldība

Kad vakaram tavam neaust 
vairs rīts,

Kad mūžības gājiens tev 
iezvanīts,

Tad dvēsele brīva mūžībā 
iet,

Kur saule nekad vairs 
nenoriet. 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta

Grovera Vitālija (1924)
Poikānes Annas (1927)

aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko 

līdzjūtību tuviniekiem!
Ikšķiles novada pašvaldība

Dzīves mīlestība mūs
mudina ikvienu mūža
mirkli sveikt ar tādu
pašu prieku, ar kādu mēs 
sveicam sen neredzētu vecu 
draugu. Jo biežāk tā notiks,
jo vairāk mēs priecāsimies
par to, ka dzīvojam.
(Bredlijs Trevors Grīvs)
Sirsnīgi sveicam decembra 

gaviļniekus!

80 gadu jubileju svin:
Feldmanis Egons (02.12.)

Vanaga Austra (02.12.)
Bērziņa Tabita (04.12.)

Eihmanis Gunārs (12.12.)
Graviņa Brigita (13.12.)
Romāns Jānis (25.12.)

95 gadu jubileju svin:
Rubenis Valdis (21.12.)

Daudz laimes!
Ikšķiles novada pašvaldība

DIevkalpojumI un koncertI sv. meInarDa IkšķIles evaņģēlIskI 
luterIskajā baznīcā aDventa un zIemassvētku laIkā

2. decembrī plkst. 11.00 Koncerts skolēniem 
„Ērģeļmeža pasakas”
7. decembrī plkst. 10.00 2. Adventa dievkalpo-
jums, piedalās Ikšķiles jauniešu koris „Soāre”
14. decembrī plkst. 10.00 3. Adventa dievkalpo-
jums, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas pedago-
gu un audzēkņu koncerts un izstāde
21. decembrī plkst. 10.00 4. Adventa dievkalpo-
jums, piedalās LU Teoloģijas fakultātes koris „Jubilat”
23. decembrī plkst. 19.00 Ziemsvētku koncerts 
„Pieskaries brīnumam”, dzied Dainis Skutelis un 
Endija Aleksandra
24. decembrī plkst. 16.00 un 18.00 Ziemsvētku 
svētvakara dievkalpojumi, piedalās draudzes koris
25. decembrī plkst. 10.00 Ziemassvētki, iesvē-

tību dievkalpojumā piedalās Ikšķiles vokālais an-
samblis „Nona”
28. decembrī plkst. 10.00 Dievkalpojums svēt-
dienā pēc Ziemassvētkiem, piedalās Tīnūžu mei-
teņu vokālais ansamblis
31. decembrī plkst. 18.00 Vecgada svētvakara 
dievkalpojums
2. janvārī plkst. 19.00 Rēzijas Kalniņas un Ulda Mar-
hilēviča Ziemassvētku koncerts „Mana roka Tavējā”
4. janvārī plkst. 10.00 Dievkalpojums, piedalās 
Salaspils koris „Lōja”
6. janvārī plkst. 14.00 Svētbrīdis Zvaigznes die-
nā Ikšķiles vidusskolai
* biļetes uz koncertiem 23. decembrī un 2. janvārī 
 iepriekšpārdošanā tautas namā no 5. decembra

pasākumI tīnūžu 
tautas namā

6. decembrī  plkst. 21.00 
gada skaistākā balle ar grupu 
„Galaktika”.  Ieeja 7 EUR. Vie-
tu skaits pie galdiņiem iero-
bežots,  pieteikties savlaicīgi. 
27. decembrī plkst. 12.00 
pirmsskolas vecuma bēr-
nu Eglīte. Dāvaniņai pieteikt 
bērnus (kuri neapmeklē no-
vada pirmsskolas izglītības 
iestādes) līdz 19. decembrim.
10. janvārī – Ikšķiles ama-
tierteātra izrāde „Mazais 
princis”.

Ziemassvētki īpašā 
koncertprogrammā
Izdzīvojot gaišo Ziemassvēt
ku gaidīšanas laiku, kā dāvana 
klausītājiem Latvijas dievna
mos būs īpašu noskaņu caurvīta 
koncertprogramma „Pieskaries 
brīnumam!”, kur mūzikā satik
sies divi brīnišķīgi  dziedātā
ji – romantiskais tenors Dainis 
Skutelis un liriskās eņģeļa balss 
īpašniece Endija Aleksandra. 

Abu mākslinieku izpildījumā,  
papildināti ar noskaņu dzeju un 
prozu populāru aktieru sniegumā 
videoekrānos un īpaši veidotām 
projekcijām, izskanēs latviešu 
komponistu melodijas un dzies-
mas no pasaulslaveno dziedātāju 
Lučāno Pavaroti, Andrea Bočelli, 
Sāras Braitmenas, Hosē Karerasa, 
Siseles Hjirhjebē, Džoša Grobana 
repertuāra.

Mūzikā un dzejā paužot pateicī-
bu un apbrīnu sievietei kā dzīvības 
sargātājai, šī koncertprogramma 
ļaus izjust jaunu emocionāli traus-
lu aspektu ierastajā Ziemassvētku 
laikā. „Tas būs stāsts par sievieti – 

visa sākumu un beigām, par viņu, 
kura radījusi un auklējusi, kura cie-
tusi, ziedojusi un gaidījusi, tik ļoti 
cerējusi un ticējusi, par viņu, kura 
vienmēr ir mīlējusi un sapratusi, 
– par meiteni, līgavu, sievu, māti, 
Madonnu, kuras Dievišķais pieskā-
riens mūsu dvēselēm Ziemassvēt-
ku laikā liek noticēt brīnumam un 
atskārsmei par dienu, kad debe-
sīs iemirdzējās zvaigzne, liekot sa-
prast, kas ir sākums un mūžība...” 
tā koncertprogrammas vēstījumu 
raksturo režisors Valdis Pavlovs-

kis. Lirisko noskaņu koncertā pa-
pildinās pianists Juris Kristons un 
ģitārists Māris Kupčs. 

Ziemassvētku koncerts „Pie-
skaries brīnumam!” Ikšķiles lute-
rāņu baznīcā notiks 23. decembrī 
plkst. 19.00. Biļetes iepriekšpārdo-
šanā iespējams iegādāties „Biļešu 
paradīzes” kasēs, internetā – www.
bilesuparadize.lv  un baznīcā – vie-
nu stundu pirms koncerta sākuma. 
Cena iepriekšpārdošanā – 8 EUR. 
Bērniem līdz 7 gadu vecumam ie-
eja bez maksas.

Rēzija Kalniņa un Uldis Marhilēvičs
„Mana roka Tavējā...” 
2. janvārī Sv. Meinarda Ikšķiles 
evaņģēliski luterisko baznīcu 
pieskandinās saviļņojoša oriģi
nālmūzikas programma, ko vei
do izcilā latviešu aktrise Rēzija 
Kalniņa un visu paaudžu iemīļo
tais mūziķis un komponists Uldis 
Marhilēvičs – divas zvaigznes, 
kas spoži mirdz pie Latvijas te
ātra un mūzikas debesīm. Nu abi 
mākslinieki satiksies vienā kon
certā, lai ar skatītājiem dalītos 
emocionālajā un sirds pieredzē. 

Koncertos piedalīsies arī Modris 
Laizāns (basģitāra), Ingus Feldma-
nis (ģitāra un mutes harmonikas), 
Ivars Kalniņš (sitaminstrumenti) 
un Dzintars Beitāns (vijole).

Visi autori, kuru dzejoļi kļuvu-
ši par pamatu koncertprogram-
mai „Mana roka Tavējā”, izgā-
juši dziļas ciešanas, pārvarējuši 
kaislību pilnas pretrunas un bei-
dzot atraduši ceļu uz savu būtī-
bu. Tāda ir dzejniece un skolotāja 
Gunta Micāne, dzejniece un teo-

loģe, Iļģuciema sieviešu cietuma 
kapelāne Rudīte Losāne, Ilga Bēr-
za, Eva Dortāne, Tatjana Zeiliņa
Jones un citi autori – viņu dzīves 
ir garīgā skola, no kuras mācīties 
aicināts ikviens. 

Koncerts „Mana roka Tavē-
jā” ikkatru vedinās apjaust, ka arī 
klusums var būt skaņa, bet citkārt 
daiļrunīgāka par vārdiem izrā-
dās mūzika. Jo ar vārdiem dažkārt 
viens otru pārprotam, bet mūzikā 
– nekad. Tāpēc programmā līdzās 

dziesmām skanēs arī instrumen-
tālā mūzika, bet runātais vārds būs 
rūpīgi izmeklēts fragmentu ko-
pums no Zālamana Augstās dzies-
mas. Ne velti taču arī mācītājs Ju-
ris Rubenis saka – tas, kas notiek 
starp vīrieti un sievieti, ir Dievs. 
Mīlestība ir Dievs. Tāpat kā daba. 

Biļetes uz koncertiem 23. de
cembrī un 2. janvārī iepriekš
pārdošanā Tautas namā jau no 
5. decembra.


