
IndulIs TrapIņš,
IkšķIles 
novada domes 
prIekšsēdētājs

Ikšķiles novada pašvaldība ir īste-
nojusi ilgtermiņa finanšu politi-
ku un 2014. gadā kopumā veiksmī-
gi nodrošinājusi nepieciešamos 
finanšu resursus novada ekono-
miskajai un sociālajai attīstībai, 
veicinājusi sekmīgu pašvaldības 
funkciju izpildi un saglabājusi paš-
valdības budžeta stabilitāti.

Novada ekonomiskā kapacitāte 
atspoguļojas 2014. gada pašvaldī-
bas budžeta izpildes statistikā. Ie-
priekšējā gadā gandrīz visās jomās 
pašvaldības ieņēmumi ir pārsnie-
guši plānoto. Ieņēmumi no iedzī-
votāju ienākumu nodokļa (galve-
nā pašvaldības budžeta ieņēmumu 
daļa) 2014. gadā par 5,61% pārsnie-
dza plānoto, nekustamā īpašuma 
ieņēmumi par zemi un būvēm bija 
par 90,75%. Šeit pašvaldībai jāpie-
vērš lielāka uzmanība, strādājot ar 
novada iedzīvotājiem, lai nākotnē 
varētu nodrošināt šī nodokļa ieņē-
mumus. Ikšķiles novada pašvaldī-
ba ir viena no tām, kuras iemaksas 
pašvaldības izlīdzināšanas fon-
dā sastāda lielas summas (877 358 
EUR), tomēr jāatzīmē, ka 2015. 
gadā ir paredzēta jaunas pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas sistēmas 
izveide, kura var atstāt iespaidu uz 
novada ieņēmumu apjomu.

2014. gadā no lielākajiem rea-
lizētajiem infrastruktūras projek-
tiem jāpiemin divu ielu rekon
strukcija – Ozolu ielas un Daugavas 
prospekta –, kā arī otras autostāv-
vietas pie Ikšķiles stacijas izbūve 
(pie Ezera ielas). Tāpat ir realizē-
ti dažādi labiekārtošanas projek-
ti Tīnūžos (Jāņkrasti) un Zemtu-
ru ielas Laivu piestātnē. Sadarbībā 
ar Tenisa biedrību izbūvēts tenisa 
laukums. Pagājušajā gadā ir nodo-
ta ekspluatācijā un uzsākusi savu 
darbu Veselības un sociālo lietu 
pārvaldes ēka Daugavas prospek-
tā 34, kur savu mājvietu ir atradu-

ši gan seniori, gan Invalīdu biedrī-
ba, gan pašdarbnieki, kā arī jau tiek 
un tiks nodrošinātas dažādas akti-
vitātes dažādām mērķauditorijām.

Nevar nepieminēt mūsu ka-
pitālsabiedrību INPSIA „Ikšķi-
les māja”, kas ar savu darbu veido 
gan Ikšķiles pilsētvidi, gan uztur 
un uzlabo novada pašvaldības ie-
las un ceļus, iegūstot materiālu no 
pašu īpašumā esošā karjera. Liels 
darbs, ko administrēja mūsu uzņē-
mums, piesaistot Eiropas naudu, 
ir Tīnūžu ūdenssaimniecības pro-
jekts, kuru realizējot Tīnūži iegu-
va jaunus dzeramā ūdens tīklus un 
jaunu urbumu ar atdzelžošanas ie-
kārtām. Visa lielā komunālā saim-
niecība, kura ir uzticēta šim uzņē-
mumam, tiek kvalitatīvi un zinoši 
vadīta.

Pašvaldība ir izveidojusi finan-
siālo atbalsta modeli tām spor-
ta biedrībām, kuras organizē no-
darbības bērniem un jauniešiem. 
Esam pieņēmuši noteikumus kā 
un kādā mērā pašvaldības atbal-
sta sportu, un, protams, prioritāte 
ir bērni un jaunieši.

Mēs lepojamies ar sava novada 
pašvaldības pašdarbniekiem, dejo-
tājiem, koriem, ansambļiem. 2015. 
gads ir Ikšķiles jubilejas gads. Šo-
gad mēs svinēsim Ikšķiles 830 
gadu jubileju, šim pasākumam ga-
tavojamies un saviem novadnie-
kiem un viesiem piedāvāsim bagā-
tīgu svētku programmu.

Pašvaldība lepojas ar savām iz-
glītības iestādēm, kuras nes Ik-
šķiles novada vārdu aiz novada 
robežām, piedaloties sporta sacen-
sībās, dažādos kultūras projektos, 
mācību olimpiādēs, iegūstot labus 
rezultātus un sasniegumus. Šogad 
Skolēnu dziesmu un deju svētkos 
piedalīsies arī Ikšķiles novada ko-
lektīvi. Novēlēsim viņiem skanīgas 
balsis, kā arī vieglu deju soli.

 Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
iedzīvotāju skaitu gada sākumā, 
vērojams iedzīvotāju skaita pie-
augums. Uz 01.01.2015. Ikšķi-
les novadā reģistrēti 9424 iedzī-
votāji (par 188 vairāk nekā uz 
01.01.2014.), tajā skaitā bērni no 0 
līdz 6 gadu vecumam – 779, bērni 
un jaunieši no 7 līdz  18 gadu ve-

cumam – 1324 un iedzīvotāji virs 
darbspējas vecuma – 1595. Vislie-
lākais iedzīvotāju pieaugums vēro-
jams tieši bērnu un jauniešu grupā, 
kas arī nosaka prioritātes, plānojot 
pašvaldības budžetu.

Ikšķiles novada pašvaldības bu-
džets 2015. gadam ir sastādīts sa-
skaņā ar Ikšķiles novada attīstības 
programmu 2011.–2017. gadam, 
2014. gadā aktualizētās redakcijas 
Rīcības un investīciju plānu. 2015. 
gada budžeta plānā ir paredzēts fi-
nansējums jauna bērnudārza pro-
jekta izstrādei un Ikšķiles vidus-
skolas piebūves projekta izstrādei. 
Bērnudārza un skolas piebūves 
būvniecību plānojam realizēt līdz 
2017. gadam. Budžeta plānā pare-
dzēti līdzekļi Lībiešu ielas rekon
strukcijas tehniskā projekta iz-
strādei, kas ir cieši saistīts ar jaunā 
bērnudārza celtniecību. Projekta 
realizācija arī tiek plānota 2016. 
un 2017. gadā.

2015. gada budžeta plānā ir ie-
kļauts finansējums tehniskā pro-
jekta izstrādei Lupīnu ielas sporta 
kompleksam, kas arī ir ļoti  aktuāls, 
jo pašreizējās skolu sporta zā-
les nespēj nodrošināt iedzīvotā-
ju pieprasījumu dažādu sporta ak-
tivitāšu nodrošināšanai. Sporta 
kompleksa būvniecību paredzēts 
realizēt līdz 2017. gadam, piesais-
tot citus finansēšanas avotus. Lai 
rosinātu iedzīvotājus veselīgam un 
aktīvam dzīvesveidam, 2015. gadā 
paredzēts finansējums pludmales 
volejbola laukuma izveidošanai Ik-
šķiles peldētavā pie Daugavas.

Saskaņā ar Rīcības un investī-

ciju plānu par kultūras iestāžu in-
frastruktūras attīstību un veselības 
aprūpes infrastruktūras attīstību 
2015. gada budžeta plānā iekļauts 
finansējums ēkas Birzes ielā 33 re-
konstrukcijas projekta izstrādei, 
kur pēc rekonstrukcijas paredzēts 
izvietot ģimenes ārstu prakses, un 
atbrīvotajās telpās Strēlnieku ielā 
10 būs iespējams paplašināt Ikšķi-
les bibliotēkas un Ikšķiles Mūzikas 
un mākslas skolas telpas. Tāpat 
2015. gadā budžeta plānā pare-
dzēts finansējums Tīnūžu tautas 
nama zāles rekonstrukcijai. 

Lai uzlabotu uzņēmējdarbības 
vidi, 2015. gadā paredzēti līdzekļi 
Ikšķiles tirgus laukuma izveidoša-
nai saskaņā ar izstrādāto tehnisko 
projektu. Novada infrastruktūras 
uzlabošanai paredzēts finansē-
jums vairāku objektu tehnisko 
projektu izstrādei, kuru realizācija 
paredzēta līdz 2017. gadam. 

Ogres un Ikšķiles novada paš-
valdību aģentūrā „Tūrisma, spor-
ta un atpūtas kompleksa „Zilie 
kalni” attīstības aģentūra” 2015. 
gadā lielākie ieguldījumi paredzē-
ti slēpošanas trases otrās kārtas 
pabeigšanai un slēpošanas trases 
starta laukuma apgaismojuma iz-
būvei. Paredzēta arī koka skulptū-
ru izvietošana bērnu aktīvās atpū-
tas laukumā, kā arī bijušā karjera 
vecā dīķa aizbēršana. Plānots uz-
stādīt vēl papildus norādes zīmes 
un informācijas stendus, kā arī ci-
tus labiekārtojumus.

2015. gada budžets ir sastā-
dīts bez deficīta, un visus plāno-
tos finansējumus paredzēts segt 
no pašvaldības budžeta ieņēmu-
miem. 

Detalizētāk iepazīties ar budže-
tu var Ikšķiles mājas lapas sada-
ļā: pašvaldība/normatīvie akti/bu-
džets.
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Pieņemts pašvaldības 2015. gada budžets

Lai pavasara saules siltums 
un dabas atmodas prieks 

sniedz jums jauku noskaņojumu, 
darba sparu un 

visu ieceru piepildījumu!
Gaišas un saulainas Lieldienas!

Ikšķiles novada pašvaldības vārdā – 
domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš

Lieldienās šūpoties,
Lieldienās priecāties
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām.

2014. gadā ir realizēts labiekārtošanas projekts Tīnūžos (Jāņkrasti)

Ir nodota ekspluatācijā un veiksmīgi savu darbu uzsākusi 
Veselības un sociālo lietu pārvaldes ēka Daugavas prospektā 34
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Apstiprināts 2015. gada budžets
Ieņēmumi
Ikšķiles novada pašvaldības kon-
solidētā budžeta ieņēmumi 2015. 
gadā plānoti EUR 10 590 420 ap-
mērā. 

Kopā ar konsolidēto naudas lī-
dzekļu atlikumu uz 2015. gada 1. 
janvāri EUR 1 051 388, pieejamie 
finanšu resursi 2015. gadā ir EUR 
11 641 808. 

Pašvaldības pamatbudžeta ie-
ņēmumus veido:

• nodokļu ieņēmumi – iedzī-
votāju ienākuma nodoklis, nekus-
tamā īpašuma nodoklis, dabas re-
sursu nodoklis;

• nenodokļu ieņēmumi – 
valsts un pašvaldību nodevas, 
naudas sodi un sankcijas, ieņē-
mumi no depozītiem un kontu 
atlikumiem un pārējie nenodok-
ļu ieņēmumi;

• transferti – ieņēmumi no 
valsts budžeta un citu pašvaldību 
budžetiem;

• budžeta iestāžu ieņēmumi – 
ieņēmumi no maksas pakalpoju-
miem.

Nodokļu ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi 2015. gadā 

plānoti EUR 8 485 721 apmērā.
Tajā skaitā:
Iedzīvotāju ienākuma no-

doklis (IIN), ieņēmumu kods 
1.1.1.0.0.0., plānotie ieņēmumi 
sastāda EUR 7 735 195, no kuriem 
EUR 72 858 ir IIN par iepriekšē-
jo gadu un tekošā gada ieņēmumi 
EUR 7 662 337.

 Nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi (NĪN), ieņēmumu kods 
4.0.0.0., 2015. gadā paredzēti EUR 
709 526. Tajā skaitā NĪN par zemi, 
kods 4.1.1.0., EUR 498 892, no ku-
riem ieņēmumi par NĪN tekošajā 
gadā EUR 380,412 un par iepriek-
šējo gadu parādiem un soda nau-
dā EUR 118,480; NĪN par ēkām un 
būvēm, kods 4.1.2.0., EUR 64 249, 
no kuriem ieņēmumi par teko-
šo gadu EUR 52 425 un iepriekšē-
jo gadu parādiem EUR 11 824, un 
NĪN par mājokļiem, kods 4.1.3.0., 
EUR 146 385, no kuriem ieņēmu-
mi par tekošo gadu EUR 115 671 
un iepriekšējo gadu parādi un 
soda naudas EUR 30 714. 

Dabas resursu nodokļa ieņē-
mumi, kods 5.0.0.0., plānoti EUR 
41 000. Atlikums no dabas resur-
su nodokļa ieņēmumiem uz 2015. 
gadu ir EUR 54 373.

Nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi 2015. 

gada budžetā plānoti EUR 324 799 
apmērā:

tajā skaitā ieņēmumi no uz-
ņēmējdarbības un īpašuma, kods 
8.0.0.0., plānoti EUR 699, no ku-
riem EUR 250 – ieņēmumi no 
kontu atlikumiem un EUR 449 – 
ieņēmumi no nomas pirkuma lī-
gumiem;

tajā skaitā ieņēmumi no valsts 
un pašvaldību nodevām, kods 
9.0.0.0., plānoti EUR 14  030 ap-
mērā, no kuriem ieņēmumi no 
valsts nodevām, kas ieskaitāmas 
pašvaldības budžetā – EUR 5100 
un pašvaldības nodevas – EUR 
8930;

tajā skaitā ieņēmumi no nau-
das sodiem un sankcijām, kods 
10.0.0.0., paredzēti EUR 10  000, 
no kuriem naudas sodi, ko uzliek 
pašvaldība – EUR 9000 un naudas 
sodi par pārkāpumiem ceļu sa-
tiksmē – EUR 1000;

tajā skaitā pārējie nenodokļu 
ieņēmumi, kods 12.0.0.0., – EUR 
70, kas ir par zvejas tiesību rūp-
niecisku izmantošanu (licences);

tajā skaitā ieņēmumi no īpa-
šuma pārdošanas, kods 13.0.0.0., 
plānoti EUR 300 000 apmērā, kas 
ir paredzēti no pašvaldībai piede-
rošu zemes īpašumu pārdošanas.

Transferti
Valsts budžeta transferti ir 

valsts piešķirtās mērķdotācijas 
pašvaldībai dažādu funkciju no-
drošināšanai un ieņēmumi no ci-
tām pašvaldībām. 2015. gadā plā-
notie ieņēmumi no transfertiem 
ir EUR 1 355 124.

Tajā skaitā valsts budžeta 
transferti, kods 18.0.0.0., plānoti 
EUR 1 235 124, no kuriem mērķ-
dotācija izglītības iestāžu peda-
gogu atalgojumam un VSAO ie-
maksām 8 mēnešiem paredzēti 
EUR 843 080; mērķdotācija Mūzi-
kas un mākslas skolas pedagogu 
atalgojuma un VSAO iemaksām 
EUR 56  467. Mērķdotācija izglī-
tības iestādēm mācību līdzek-
ļu un grāmatu iegādei paredzēta 
EUR 22 013. Mērķdotācija tautas 
mākslas kolektīvu vadītāju atal-
gojuma un VSAO iemaksām pa-
redzēta EUR 3876. Autoceļu uz-
turēšanai mērķdotācija plānota 
EUR 153  216. Mērķdotācija 1.–3. 
klašu audzēkņu ēdināšanai plā-
nota EUR 96  319 apmērā. Asis-
tenta pakalpojumu nodrošināša-
nai paredzēta mērķdotācija EUR 
26  981 un asistenta pakalpoju-
miem pirmsskolas izglītības ies-
tādē – EUR 5339.

ES projektu īstenošanai pie-
šķirtie transferti, kods 18.6.3.0.0., 
sastāda EUR 27 815.

Pašvaldību budžetu transferti, 
kods 19.0.0.0., par savstarpējiem 
norēķiniem plānoti EUR 270 000.

Budžeta iestāžu ieņēmumi
Pašvaldības ieņēmumi par da-

žādiem maksas pakalpojumiem, 
kods 21.0.0.0., 2015. gadā plānoti 
EUR 274 776.

Tajā skaitā ieņēmumi no mak-
sas par izglītības pakalpoju-
miem, kods 21.3.5.0., plāno-
ti EUR 192  351, no kuriem EUR 
30  000 mācību maksa par Mūzi-
kas un mākslas skolu, EUR 95 000 
par ēdināšanu pirmsskolas izglī-
tības iestādē un EUR 67  351 par 
ēdināšanu izglītības iestādēs.

Par dažādu dokumentu iz-
sniegšanu un citiem kancelejas 
pakalpojumiem, kods 21.3.7.0., 
plānoti ieņēmumi EUR 4500.

Par telpu nomu un īri, kods 
21.3.8.0., paredzēti ienākumi EUR 
31 925, no kuriem EUR 25 000 par 
telpu nomu, EUR 5000 par zemes 
nomu un EUR 1925 par citiem no-
mas un īres ieņēmumiem.

No pārējiem maksas pakalpo-
jumiem, kods 21.3.9.0., plānoti 
ieņēmumi EUR 46 000, no kuriem 
EUR 6000 par biļešu realizāciju 
uz pasākumiem un EUR  40  000 
no dažādiem citiem maksas pa-
kalpojumiem.

Izdevumi
Budžeta izdevumu plāns sastādīts, 
ievērojot pēctecības un ilgtermiņa 
attīstības principu, izvērtējot ie
stāžu pieprasījumus un sabalan-
sējot tos ar reālajām iespējām, lai 
pašvaldība spētu nodrošināt tās 
autonomo funkciju izpildi, visu 
iestāžu darbību un attīstību. Plāns 
izstrādāts saskaņā ar Ministru ka-
bineta noteikumiem Nr.934 „No-
teikumi par budžetu izdevumu 
klasifikāciju atbilstoši funkcio-
nālajām kategorijām” un Nr.1031 
„Noteikumi par budžetu izdevu-
mu klasifikāciju atbilstoši ekono-
miskajām kategorijām”.

Konsolidētie budžeta izdevumi 
ir EUR 11 412 834.

Ņemot vērā budžeta izdevumu 
klasifikāciju pēc ekonomiskajām 
kategorijām, 2015. gadā plānotie 
izdevumi paredzēti:

Atalgojumam, kods 1000, plā-
noti izdevumi EUR 3 694 148;

VSAO iemaksām un sociāla 
rakstura pabalstiem un kompen-
sācijām, kods 1200, plānoti EUR 
1 053 628;

Komandējumiem un dienes-
ta braucieniem, kods 2100, EUR 
27 817;

Dažādiem pakalpojumiem, 
kods 2200, EUR 1 385 945;

Materiāliem, energoresur-
siem, inventāram, kods 2300, EUR 
757 310;

Periodikas iegādei bibliotē-
kām, kods 2400, EUR 5150;

Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumiem, kods 2500, EUR 
203 004;

Pakalpojumiem pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai, kods 
2800, EUR 270 196;

Subsīdijām un dotācijām, kods 
3000, EUR 1 241 730;

Procentu izdevumiem par paš-
valdības aizņēmumiem, kods 
4000, EUR 78 500;

Pamatkapitāla veidošanai, 
kods 5000, EUR 1 209 738;

Sociālajiem pabalstiem ie-
dzīvotājiem, kods 6000, EUR 
165 310;

Uzturēšanas izdevumu transfer
tiem, kods 7000, EUR 1 320 358.

Attiecībā pēc funkcionāla-
jām kategorijām pašvaldības 
2015. gada izdevumi plānoti 
sekojoši:

Vispārējiem vadības dienes-
tiem, kods 01.000, EUR 2 334 582, 
tajā skaitā Administratīvajai no-
daļai EUR 1 014 163; pašvaldības 
iemaksām pašvaldību finanšu iz-
līdzināšanas fondā EUR 877 358; 
grāmatvedības nodaļai EUR 
403 319; Tīnūžu pagasta pārval-
dei EUR 39 742.

Sabiedriskai kārtībai un dro-
šībai, kods 03.000, plānoti EUR 
58 358, tajā skaitā bāriņtiesai EUR 
41 847 un Dzimtsarakstu nodaļai 
EUR 16 511.

Ekonomiskai darbībai, kods 
04.000, paredzēti EUR 999  549, 
tajā skaitā būvvaldei EUR 
161  360; autoceļu uzturēšanai 
EUR 205  778, Tūrisma informā-
cijas centram EUR 34 696 un At-
tīstības nodaļai EUR 256 737, un 
OINPA TSAK „Zilie kalni” AA – 
EUR 317 899.

Vides aizsardzībai, kods 
05.000, paredzēti EUR 94 373;

Pašvaldības teritorijas apsaim-
niekošanai, kods 06.600, pare-
dzēti EUR 2  312 509, no kuriem 
ielu apgaismošanai EUR 292 626, 
Saimniecības nodaļai EUR 
2 158 221, no kuriem EUR 150 000 

tiek konsolidēti ar OINPA TSAK 
„Zilie kalni” AA ieņēmumiem 
no saņemtajiem transfer tiem no 
augstākas budžeta iestādes, un 
ES projektam „Āra trenažieri Ik-
šķilē” – EUR 11 662.

Veselības aprūpei, kods 07.000, 
plānoti EUR 136 775, kas ir Veselī-
bas un sociālo lietu pārvaldes bu-
džeta izdevumi.

Atpūtai, kultūrai, sportam, 
kods 08.000, paredzēti EUR 
749  515, tajā skaitā Sporta daļai 
EUR 171  874, Kultūras pārvaldei 
EUR 159 913, Ikšķiles bibliotēkai 
EUR 100 468, Tīnūžu bibliotēkai 
EUR 26  445, Ikšķiles tautas na-
mam EUR 187  446, Tīnūžu tau-
tas namam EUR 67 063 un Kultū-
ras mantojuma centram „Tīnūžu 
muiža” EUR 36 306.

Izglītībai plānotie izdevumi 
ir EUR 4  457 466, tajā skaitā PII 
„Urdaviņa”  EUR 1  339  013, Ik-
šķiles vidusskolai EUR 1 538 533, 
Tīnūžu pamatskolai EUR 567 507, 
Mūzikas un mākslas skolai EUR 
305  531, Izglītības vadībai EUR 
695  518 un ES Mūžizglītības 
daudzpusējai partnerībai „Co-
menius” Ikšķiles vidusskolā EUR 
11 344.

Sociālai aizsardzībai plāno-
ti izdevumi EUR 269 727 apmērā, 
tajā skaitā Sociālā dienesta dar-
bībai EUR 266  753 un EUR 2974 
projektam „Algotie pagaidu sa-
biedriskie darbi”.

Finansiālās saistības
Ikšķiles novada pašvaldībai 

2015. gadā Valsts kasei atmaksā-
jamā aizņēmumu pamatsumma 
sastāda EUR 228 974. 

Kopējais aizņēmumu pamat-
summas atlikums uz 2015. gada 
1. janvāri ir EUR 2 038 519.

Nākamajos trijos gados atmak-
sājamā aizņēmumu summa kopā 
ar procentu maksājumiem pare-
dzama sekojoša:

2016. gadā – EUR 343 709
2017. gadā – EUR 303 064
2018. gadā – EUR 208 857.
Saistību apjoms attiecībā pret 

pamatbudžetu 2015. gadā un nā-
kamajos trijos gados vidēji sastā-
da 3,5%.

d.kļavIņa,
IkšķIles novada domes 

prIekšsēdētāja vIetnIece

Informācija par mājas numuru plāksnēm
Ikšķiles novada pašvaldība atgā-
dina, ka uz visiem nekustamajiem 
īpašumiem jābūt izvietotai vieno-
ta parauga mājas numura zīmei – 
A4 izmēra plāksnei zaļā krāsā ar 
baltiem burtiem un baltu rāmīti. 
Uz plāksnes jābūt ielas nosauku-
mam un mājas numuram. Plāk-
snītes ar ielu nosaukumu un mā-
jas numura zīmi jāstiprina 2,5–3,0 
metru augstumā pie ēkas fasādes 
ielas pusē. Ja tā nav skaidri saska-
tāma no ietves, numura zīmei jā-
būt arī pie žoga, pie ieejas vārtiem 

zemesgabalā. Teritorijās, kur nav 
māju numerācijas, uz plāksnes ir 
mājas (īpašuma) nosaukums.

Sīkāka informācija pa tālruni 
65030443 (Ikšķiles novada būv-
valde).

Informācija par plākšņu izga-
tavošanu:

• Salaspilī: SIA „Lattims”, 
Skolas iela 4b, Salaspils, tālr. 
67385074, 29343732, 27095609

• Ogrē: SIA „OSC”, „Dambīši”, 
Ogresgala pag., Ogres novads (pie 
CSDD Ogrē), tālr. 65071251

• Rīgā: SIA „Darba spars”, Slo-
kas iela 55 (veikals – Slokas iela 
51A), Rīga, tālr. 67458205

• Rīgā: SIA „Gravi”, Biķernieku 
iela 23, Rīga, 67886965

NeAIzmIrsīsIm IzkārT kArogu!
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu” 25. martā – 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā – pie iestādēm 
un ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs sēru noformējumā.

Pašvaldības pakalpojumi 
kļūst pieejamāki!
Lai atvieglotu Ikšķiles nova-
da pašvaldības pakalpojumu sa-
ņemšanu Tīnūžu pagasta iedzī-
votājiem, no 1. aprīļa Tīnūžu 
pagasta pārvaldē būs iespējams 
deklarēt dzīvesvietu un saņemt 
izziņas par deklarēto dzīvesvietu. 
Iedzīvotāji varēs arī iesniegt pie-
teikumus tirdzniecības atļauju 
saņemšanai Ikšķiles novadā, ie-
sniegumus par personas deklarē-
tās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, 

kā arī jebkurus citus Ikšķiles no-
vada pašvaldībai adresētus ie-
sniegumus.

Minētos pakalpojumus sniegs 
Tīnūžu pagasta pārvaldes vadī-
tāja Ilona Balode katru darba die-
nu pārvaldes darba laikā. Tālrunis 
informācijai 65068952, epasts: 
tinuzi@ikskile.lv. 

GIja savIča,
IkšķIles novada pašvaldības klIentu 

apkalpošanas specIālIste 
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Aicina iedzīvotājus iesaistīties 
Ikšķiles novada attīstībā
PPP biedrība „Zied zeme” 27. mar-
tā aicina Ikšķiles novada iedzīvo-
tājus dalīties ar savām idejām par 
apkārtējās vides un sabiedriskās 
dzīves attīstību reģionā iedzīvo-
tāju seminārā – forumā. Pasāku-
ma laikā tiks apkopoti iedzīvotāju 
ierosinājumi „Zied zeme” terito-
rijas attīstības stratēģijai jauna-
jam plānošanas periodam. 

Biedrības „Zied zeme” iepriek-
šējā plānošanas perioda stratēģi-
ja un tās īstenošana ir ietekmē-
jusi teju ikvienu Ikšķiles novada 
iedzīvotāju, jo tika atbalstīti paš-
darbnieku kolektīvi, izglītības 
iestādes, labiekārtota vide un pa-
pildinātas aktīvās atpūtas iespē-
jas. Lai labāk izprastu iedzīvotā-
ju nākotnes vēlmes un vajadzības, 

„Zied zeme” aicina visus piedalī-
ties jaunās stratēģijas izstrādē un 
būt līdzatbildīgiem. 

„Kaut arī iedzīvotāju iesais-
tīšana ir tikai viens no posmiem 
stratēģijas izveides procesā, tas ir 
ļoti nozīmīgs. Mums ir svarīgi uz-
klausīt un saprast iedzīvotāju vie-
dokli, lai atbalstītu projektus un 
tādējādi attīstītu reģionu tā, kā 
to vēlas vietējie cilvēki. Vēl stra-
tēģijas plānošanas ietvaros izvēr-
tējam iepriekšējo darbību, aptau-
jājam projektu īstenotājus, bet ar 
apkopotajiem secinājumiem ie-
pazīstināsim noslēguma kon-
ferencē 18. jūnijā,” stāsta „Zied 
zeme” administratīvais vadītājs 
Māris Cīrulis.

Pasākumā ar dziesmām, de-
jām un pieredzes stāstiem uz-
stāsies Ikšķiles novada kolektīvi, 
kuri īstenojuši „Zied zeme” pro-
jektus un iedvesmos arī pārējos. 
Savukārt darba grupās pie nākot-
nes plāniem strādāt tiks aicināts 
ikviens iedzīvotājs. Pasākums no-
tiks Ikšķiles tautas namā piekt-
dien, 27. martā, pulksten 14.00.

Semināri – forumi tiks organi-
zēti arī Lielvārdes novadā, Ķegu-
ma novadā un Ogres novadā, lai 
iespējami plaši izzinātu iedzīvo-
tāju vēlmes biedrības „Zied zeme” 
stratēģijai.

Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties ar Ilzi Staģīti, rakstot 
uz epastu: ilze@ziedzeme.lv vai 
zvanot pa tālr. 26467949.

Informāciju sagatavoja
aIja upleja,

lead korporatīvā komunIkācIja,
e-pasts: aIja.upleja@lead.lv, 

tālr. 29767615
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Aicinām sakopt savus īpašumus!
Rūpēsimies par savu novadu un veidosim to skaistu! 
Nokūstot sniegam, daudzviet ir redzami sakrājušies 

atkritumi. Negaidīsim talkas dienu, sakopsim vidi sev apkārt 
jau tagad!

Par atkritumu dedzināšanas periodu
Pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības 22.02.2012. saistošo 
noteikumu Nr.4/2012 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles 

novadā” 26.2.3. punktu, ir noteikts koksnes atkritumu – sauso 
koku, krūmu zaru bez lapām un kokmateriālu atkritumu, kas 

nesatur papildvielas, – dedzināšanas periods no šī gada 15. 
marta, nenosakot beigu termiņu.

„Puķuzirnis” gūst panākumus 
jauno izpildītāju konkursā „Nāc sadziedāt”
28. februārī rīgas stradiņa 
universitātes aulā norisinājās 
VI jauno izpildītāju konkurss 
„Nāc sadziedāt”. konkurss tika 
veidots ar mērķi atklāt jau-
nus un talantīgus, daudzsolo-
šus jaunos izpildītājus no vi-
sas Latvijas, veicinot vokālo un 
māksliniecisko spēju attīstību 
estrādes žanrā.

Dalībniekus vērtēja profesionā-
la, kompetenta žūrija sešu cilvē-
ku sastāvā – Jānis Ozols, Mada-
ra Botmane, Andžella Goba, Elīna 
Šimkus, Jana Duļevska un Valters 
Pūce.

Konkursā piedalījās visas trīs 
mūsu bērnu vokālā ansambļa „Pu-
ķuzirnis” grupas. Mazie „Puķuzir-
nīši” tika īpaši mīļoti – iegūstot 4. 
vietu un divas žūrijas simpātijas 
no Elīnas Šimkus un Janas Duļev-
skas. Pamanītas un novērtētas 
tika arī vidējā un lielā grupa, ku-
ras ieguva 4. vietu un apliecināju-
mus par piedalīšanos VI Latvijas 
jauno izpildītāju konkursā.

„Puķuzirņa” vadītāja Sarmī-
te Viļuma vēlas pateikt milzīgu 
paldies visiem, kas bija kopā ar 
mums, jo diena bija ļoti gara un 
uztraukumu pilna. Paldies ve-

cākiem, kuri sapucēja, safrizē-
ja mazos dziedātājus un juta lī-
dzi visam notiekošajam. Paldies 
Ikšķiles novada pašvaldībai par 
transporta nodrošināšanu, lai 
mēs varētu tur nokļūt un atgriez-

tos mājās. Paldies šoferītim Jā-
nim Knollem par pacietību un sa-
pratni, mazos dziedoņus vizinot. 
Paldies Ikšķiles tautas nama va-
dītājai Dacei Mistrei un Kultūras 
pārvaldes vadītājai Dzintrai Ču-

dareiBērziņai par atbalstu un īk-
šķu turēšanu.

Tik daudz paldies, bet vislie-
lākais paldies „Puķuzirņa” dzie-
dātājiem! Lai darbs un talants iet 
roku rokā un lai vienmēr ir vēlme 

pilnveidoties, un tas viss lai no-
tiek patiesas mūzikas mīlestības 
vārdā.

ruTa dumpe

IkšķIles novada pašvaldības

kultūras metodIķe

Ansamblis ar savām dziesmām un skanīgajām balstiņām kuplinājis daudzus pasākumus gan novadā, gan ārpus tā
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Biedrības „rasas krāsas” spilgtākie akcenti
Februārī biedrības „rasas krā-
sas” radošā izglītības centra 
vizuālās mākslas, keramikas, 
mākslinieciskās filcēšanas un 
stikla apgleznošanas darbnī-
cas ar krāšņu izstādi ogres 
mākslas skolā „Ikšķiles 2015 
ziedu pavasaris” atzīmēja sa-
vas četru gadu aktīvās darbī-
bas jubileju. 

Izstādē varēja apskatīt aptuve-
ni 400 radošu darbu, kurus čet-
ru mēnešu garumā veidoja mūsu 
Ikšķiles bērni un pieaugušie pro-
fesionālu mākslas pedagogu va-
dībā. Pateicoties Ikšķiles pašval-
dības finansiālajam atbalstam un 
ev. lut. baznīcas vadības labvēlī-
bai, biedrības mājvietā Ikšķilē, 
Kalēju ielā 3, darbdienu pēcpus-
dienās un vakaros savas radošās 
domas un iemaņas turpina papil-
dināt vairāk nekā 80 dažāda vecu-
ma izglītojamie. 

Paldies sakām ikšķilietim Ei-
naram Repšem par atbalstu ro-
botikas apmācību tehniskā 
aprīkojuma nodrošināšanā – ro-
botikas nodarbības veiksmīgi 
turpinās pasniedzēja Kārļa Pat-
janko vadībā (piektdienās plkst. 
18.00–19.00). Tā kā interese par 
šo dizaina domāšanas treniņa 
virzienu ir liela, tad otrdienās 
no plkst. 18.30 līdz 19.30 sākam 
LEGO robotikas apguves nodar-
bības bērniem no 8 līdz 12 ga-

diem, kuras vadīs Rūdolfs Os-
manis.

Pie radošas izdomas bagātās 
skolotājas Kristīnes Saules ce-
turtdienās bērni turpina apgūt 
sevis pasniegšanas un ritma ap-
guves mākslu. 

Turpinās sadarbība ar tirdznie-
cības tīklu „Rimi” Ogrē, kura sa-
gatavotajos stendos izvietosim 
„Rasas krāsas” darbus tematis-
kām izstādēm. 

Jau gada sākumā aizsākās darbs 
pie Ikšķiles „Rasas krāsu” un Ogres 
Mākslas skolas sadarbības projekta 
„Trīs”, kuru realizēt plānots vairā-
kās kārtās 2015. gada vasarā. Pasā-
kuma mērķis ir stimulēt sadarbību 
starp amatniekiem, dizaineriem, 
uzņēmējiem un valstiskām insti-
tūcijām, lai veicinātu patstāvīgas 
uzņēmējdarbības attīstību reģio-
nos. Radošajās darbnīcās tapušie 
darbi tiks izstādīti gan Ikšķilē, gan 
Ogres Mākslas skolas izstāžu zālē, 
gan Rīgā un citur.

Savas pilsētas vārdu radošās 
aktivitātēs popularizējam dažā-
dos pasākumos – esam iecerēju-
ši to plaši nest pasaulē gan starp-
tautiskos projektos, gan kaimiņu 
novados, gan Rīgā, gan tepat Ik-
šķilē. 

Daudzi ikšķilieši ar prieku at-
ceras „Rasas krāsu” un Ikšķiles 
pašvaldības tautas nama veido-
to interaktīvo izstādi „Kas dzīvo 
Ikšķiles pagrabiņā” 2013. gadā. 

Turpinot tradīciju, kopīgi ar Daci 
Mistri no 28. marta līdz 6. aprī-
lim Ikšķiles tautas namā veido-
sim interaktīvu izstādi „Lielā 
Ikšķiles ligzda”, kurā visu gada-
gājumu ikšķilieši un pilsētas vie-
si varēs gūt pozitīvu piedzīvoju-
mu sajūtas. 

Kā jau ierasts, arī šovasar iece-
rētas piedzīvojumiem bagātas un 
krāsainas vasaras radošās darbnī-
cas bērniem no 5 līdz 13 gadiem. 
No 8. līdz 12. jūnijam – „Nau-
das darbnīca”, no 15. līdz 19. jū-
nijam  – „Lidoņu darbnīca”, no 
17. līdz 21. jūlijam – „Pūķīšu dar-

bnīca”, no 17. līdz 22. augustam – 
„Ordeņu darbnīca”.

Vēlot neizsīkstošu ideju bagā-
tību visiem ikšķiliešiem, „Rasas 
krāsu” mākslas pedagogu un pro-
jektu vadītāju vārdā

lauma palmbaha, m/art, 
tālr. 29274111

Pavasara atnākšanas mākslas dāvana Ikšķiles novadam
Ikšķiles mūzikas un mākslas 
skolas pedagoģe, akvareliste, 
pēc savas būtības ļoti romantis-
ka būtne – Laila Balode – dāvā 
Ikšķiles novada iedzīvotājiem 
un viesiem divas brīnišķīgas iz-
stādes. 

Ieskandinot pavasari, svinot Ik-
šķiles novada skaisto un cienīja-
mo jubileju, kļūstot par mākslas 

dienu priekšvēstnesi, izstāžu at-
klāšanas krāsainību bagātinās Ik-
šķiles Mūzikas un mākslas skolas 
vokāla pedagoģes Zanes Tālumas 
koncerts.

„Agrs pavasaris ir mans mī-
ļākais gadalaiks. Agrīnais, cerī-
gais pavasara noslēpums. Kad 
katram kokam un krūmu pudu-
rim ir sava krāsa un plaukšanas 
cerība vienotajā, dzidrajā pava-

sara panorāmā. Kad pelēkvio-
letie un okerīgie toņi kontrastē 
ar tumši zaļajiem un zilgana-
jiem. Kad pati daba sniedz savus 
noteikumus jaunām krāsu har-
monijām un līniju ritmiem. Kad 
Amata, Gauja – manas iedvesmas 
upes – nes palu ūdeņus un šur 
tur  krastu sērēs vēl blāvo ledus. 
Kad mazo upju straumēm ir mil-
zu spēks un tās meklē un izlau-

žas jauniem ceļiem. Kad pēc bal-
tā miera un klusuma sākas rosība 
un nemiers.

Un viss vēl būs. Gan dzelten-
zaļganais raisīšanās prieks, gan 
balti rozīgais ziedēšanas brī-
nums. Viss vēl tikai būs!”– Laila 
Balode.

L.Balodes izstāde Tīnūžu tautas 
namā būs apskatāma līdz 13. ap-
rīlim. Ikšķiles tautas namā izstā-

des atklāšana un koncerts 17. aprīlī 
plkst. 17.00, mākslas dienu ieska-
ņas turpināsies plkst. 18.00 Ikšķi-
les Mūzikas un mākslas skolas zālē, 
atklājot pedagoģes Elgas Grīnval-
des gleznošanas studijas, pedago-
ģes Agneses Šimanovskas zīda ap-
gleznošanas studijas un pedagoga 
Aleksandra Zobena keramikas stu-
dijas radošo darbu izstādi.

IksķIles mūzIkas un mākslas skola

Aicinājums ceļojumā 
pa mūzikas un mākslas zemi
Ar putnu kāšu atgriešanos Latvi-
jā, ar sniegpulksteņu balto zvani-
ņu trīsām rīta dzestrajā saulītē, ar 
domām par Daugavas viļņu vizu-
ļošanu vasaras saulrieta vakarā ir 
pienācis jau otrais pavasaris Ik-
šķiles Mūzikas un mākslas skolā. 

Mūsu skolā pavasaris ir bagāts 
ar krāsainiem un skanīgiem noti-

kumiem gan mūzikas, gan māk
slas jomā – koncerti, konkursi, 
festivāli, izstādes, mākslas dienu 
radošās norises Ikšķiles novadā, 
Latvijā un ārpus Latvijas.

Katrs pavasaris atgādina par 
jauna mācību gada tuvošanos. 
Tāpēc Ikšķiles Mūzikas un māk
slas skolas komanda aicina vi-

sus – lielus un mazus, kas grib ie-
pazīt un paceļot pa mūzikas un 
mākslas zemi, kā arī apgūt krāsu 
un skaņu pasaules noslēpumus 
un kļūt par mūsu skolas audzēk-
ņiem – uz ATVĒRTO DURVJU 
DIENU 23. aprīlī.
IkšķIles mūzIkas un mākslas skolas 

pedagogI un audzēkņI

Arī šovasar iecerētas piedzīvojumiem bagātas un krāsainas vasaras radošās darbnīcas 
bērniem no 5 līdz 13 gadiem
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Veltījums Starptautiskajai teātra 
dienai „Trešais zvans”
sagaidot starptautisko teātra 
dienu, Ikšķiles kultūras bied-
rība aicina teātra draugus uz 
jautru izrāžu kaleidoskopu 
„Trešais zvans”.

Starptautisko teātra dienu 1961. 
gadā iedibināja UNESCO Starp-
tautiskais teātra institūts. Te-
ātra cilvēki visā pasaulē katru 
gadu to atzīmē 27. martā. Vie-
na no nozīmīgākajām teātra die-
nas tradīcijām ir izplatīt pasaulei 
Starptautiskā teātra institūta vēs-
tījumu – teātris kā miera kultūra.

Teātra diena aicina dzīvi izspē-
lēt un svinēt. Teātris, dziesma un 
deja ir trīs lielākās latviešu tau-
tas mīlestības un bagātības. Kat-
ru gadu martā jau labu brīdi pirms 
Starptautiskās teātra dienas Lat-
vijas profesionālajos teātros, no-
vados un pilsētās svin teātra svēt-
kus, kas mums visiem nozīmē kopā 
pulcēšanos, rosina dažādas paau-

dzes meklēt kopēju pamatu, kopē-
ju darbu. Teātris ir svarīgs tautai – 
cilvēki nāk uz teātri ar atvērtu sirdi 
un sagaida, ka ar viņiem runās no 
sirds. Šīs tradīcijas veicina izpratni 
par teātra mākslas vērtībām, ceļ te-
ātra mākslas prestižu, veido mūsu 
idejiskos, ētiskos un estētiskos uz-
skatus, kā arī nodrošina identitā-
tes apziņas veidošanos, mīlestības, 
cieņas un piederības jūtas savam 
novadam un savai zemei.

Šogad, sagaidot Starptautis-
ko teātra dienu, Ikšķiles Kultūras 
biedrība aicina novada iedzīvotā-
jus apmeklēt vairākas dzīvesprieka, 
emociju, smieklu un dažādu raibu 
notikumu piepildītas izrādes.

20. martā plkst. 19.00 Ikšķi-
les vidusskolas 12. klases veidotā 
izrāde Kristiānas Štrāles komēdi-
ja „Kā Ziemeļmeitas brauca pui-
si lūkoties” farss par pirmskāzu 
drudzi kādas nenosakāmas Lat-
vijas augstskolas kopmītnēs. Iz-

rādi veidojusi radošā grupa – re-
žisors Oskars Kļava, komponists 
Aivars Millers, muzikālais iestu-
dējums – Inguna Bērziņa, režiso-
ra palīdze – Zane Bēķe.

21. martā plkst. 12.00 maza-
jiem skatītājiem piedāvāsim Ar-
manda Ekšteta izrādi „Sunītis un 
kaķīte”. Ieejas maksa 2, eiro.

21. martā plkst. 16.00 smie-
ties un piedzīvot dažādus jautrus 
pārpratumus A.Čehova komēdijā 
„Koriste” aicinās Tukuma jaunie-
šu teātris „Brīvā versija”. Režisors 
Ilgonis Škāns.

Ieejas maksa 2, eiro.
21. martā plkst. 19.00  Imants 

Vekmanis, Aīda Ozoliņa un Jānis 
Kirmuška garantē smieklus no 
sirds divu stundu garumā nepār-
spējamā komēdijā „Mēs un mūsu 
sieva”.

Ieejas maksa 4, eiro. 
Gaidīsim teātri mīlošus un at-

saucīgus skatītājus!

mākslinieka Alfrēda eduarda Lesiņa simtgade
Alfrēds eduards Lesiņš dzimis 
1915. gada 14. aprīlī Valkas ap-
riņķī, Jaunlaicenes pagastā. 
Tēvs – Jūlijs un māte – Paulīne, 
ģimenē bija seši bērni. Bērnība 
nebija viegla. Tēvs strādāja da-
žādus gadījuma darbus Jaunlai-
cenes pagastā. 1928. gadā ģime-
ne pārcēlās uz dzīvi rīgā. 

Pārnākot uz Rīgu, 1929.–1930. 
gadā Alfrēds Eduards Lesiņš strā-
dāja par izsūtāmo zēnu Pīpiņa un 
Upmaņa spiestuvē, kad no darba 
spiestuvē tika atlaists, strādāja 
dažādus gadījuma darbus – metā-
la apstrādāšanas fabrikā „Latem” 
par krāsotāja mācekli, ostā cu-
kura monopolā pie kuģu uzlādē-
šanas. Vakaros apmeklēja skolu. 
Pēc pamatskolas beigšanas iestā-
jās un divus gadus mācījās Romā-
na Sutas mākslas studijā. 

1930.–1932. gadā bija mācek-
lis – zellis pie daiļkrāsotāja Aides. 

1931. gadā iestājās Mākslas 
akadēmijā. Līdztekus mācībām 
akadēmijā strādāja pie Everta krā-
sotāju uzņēmumā, bija tēlnieka 
Maura izpalīgs viesnīcas „Roma” 
izbūves laikā, strādāja Operā un 
Nacionālajā teātrī par dekorāci-
ju noformētāju. 1934.–1936. gadā 
pie tēlnieka Maura un krāsotāja 
Dzeņa veica dažādus tēlniecības 
un krāsošanas darbus. 

Studiju laikā piecus gadus pēc 

kārtas Akadēmijas plakātu kon-
kursā ar I pakāpes godalgu tika 
apbalvoti viņa zīmētie karnevā-
la plakāti. 1941. gadā viņš sa-
ņēma II godalgu par iekštelpu 
dekorējumiem karnevāla nofor-
mēšanai. 

Divus gadus saņēma godalgas 
Latvijas tūrisma izsludinātajā kon-
kursā. 1936. gadā saņēma II godal-
gu, bet 1937. gadā – I godalgu. 

Lielākus skatuviskus darbus 
noformēja 1936. gadā Iecavā, kur 
tika sagatavotas divas lugas un 
priekškars – figurāls gleznojums. 
1936. gadā A.E.Lesiņš Daugavpilī 
noformēja dekorācijas brīvdabas 
izrādei, kurā masu skatos piedalī-
jās 400 cilvēku – izrādes režisors 
bija aktieris Artūrs Dimiters. 

No 1935. gada (ar pārtrauku-
miem) A.E.Lesiņš mācījās Māk
slas akadēmijā – Dekoratīvās 
glezniecības meistardarbnīcā pie 
Jāņa Kugas. Akadēmiju beidza 
1942. gadā ar liela formāta dip-
lomdarbu „Zemnieku svētki”.

1945. gadā Alfrēds Eduards Le
siņš strādāja Arodbiedrību Centrā-
lās padomes centrālajā klubā par 
dekoratoru. Realizēja telpu no-
formējumus, sanāksmju un svēt-
ku dekorējumus, zīmēja plakātus, 
ielūgumus, svētku noformējumus 
fasāžu dekorējumiem. 1946. gadā 
sāka strādāt Strādnieku teātrī par 
dekoratoru. Šajā laikā skatuves 

dekoratīvo ietērpu viņš sagatavo-
ja Viļa Lāča izrādei „Vedekla”, Kal-
mana „Silvai”, izrādēm „Mašeņka” 
un „Kāzas Maļinovkā”. 1947. gadā 
Skrīveru Lauksaimniecības tehni-
kuma pašdarbības kolektīvam sa-
gatavoja skatuvisko noformējumu 
Annas Brigaderes lugai „Karalis 
Brusubārda”. 1951. gadā Baldonē 
sagatavoja Dziesmu svētku lauku-
mu, izveidoja estrādi ar dekoratīvu 
noformējumu.

1950. gadā strādāja kombinā-
tā „Māksla”. Pēdējos dzīves ga-
dus dzīvoja Ikšķilē un darbojās 
kā brīvmākslinieks, veicot dažā-
dus noformēšanas un dekorēša-
nas pasūtījumus.

Bija precējies ar Juhannu 
Hausmani (mirusi 2004. gadā). 
Laulībā piedzima divi bērni – Ju-
hans (1944.g.) un Ilze (1946.g.) – 
abi dzīvo Ikšķilē.

Mākslinieks Alfrēds Eduards 
Lesiņš miris 1977. gadā. Apbedīts 
Ikšķiles kapos.

Ilze (lesIņa) sTrepmane

Piemiņas izstāde mākslinieka 
Alfrēda Eduarda Lesiņa simtgadei 
Ikšķiles tautas namā 
Izstādes atklāšana 
7. aprīlī plkst. 17.00 
Izstāde būs atvērta 
8., 9. aprīlī plkst. 10.00 – 18.00
10. aprīlī plkst. 10.00 – 15.00
11., 12. aprīlī plkst. 11.00 – 17.00
13., 14., 15. aprīlī plkst. 10.00 – 18.00
16. aprīlī plkst. 10.00 – 20.00

Izsludina Dzintara soduma balvu literatūrā 
Jau trešo gadu Ikšķiles novada 
pašvaldība aicina Latvijas grā-
matu apgādus pieteikt autorus 
rakstnieka un tulkotāja Dzin-
tara soduma balvai par novato-
rismu literatūrā dzejas, prozas, 
dramaturģijas un tulkojumu 
žanrā.

Latviešu rakstnieks un tulko-
tājs Dzintars Sodums ir viens no 
mūsu kultūras izcilībām. Vairāk 
nekā 60 gadu dzīvodams trimdā 
Zviedrijā un ASV, viņš savu dzīvi 

nenogurstoši veltījis latviešu va-
lodas un literatūras saglabāšanai 
un novatorisma attīstīšanai. So-
dums sarakstījis romānu ciklu, 
kurā caur viņa personisko stāstu 
dziļi atklāta Latvijas neseno lai-
ku vēsture. Dzejā viņš bijis for-
mas pirmatklājējs. Skolojies an-
glosakšu literatūras tradīcijā, kā 
dāvanu latviešu valodai Sodums 
pasniedzis pasaules literatūras 
meistardarba „Uliss” tulkoju-
mu, kam veltījis visu mūžu, tā-
dējādi latviešu kultūrai paverot 

pasaules kultūras kontekstu. So-
duma uzticība latviešu valodai 
un novatorisms kalpos par pie-
mēru un iedvesmu daudzām lat-
viešu literatūras paaudzēm. Sa-
vas dzīves pēdējos gadus Sodums 
pavadīja Ikšķilē, kur arī atrodas 
viņa mūža atdusas vieta. Varē-
tu teikt, Ikšķilei tā ir likteņa dā-
vana.

Dzintara Soduma balvas fonds 
ir 4269 eiro. Žūrijai ir tiesības pa-
sniegt vienu vai vairākas balvas. 
Balvas pasniegšana īpašā sarī-

kojumā notiks Dzintara Soduma 
dzimšanas dienā 2015. gada 13. 
maijā Ikšķiles tautas namā.

Autoru grāmatas, kas izdotas 
laika posmā no 2014. gada mar-
ta līdz 2015. gada martam, trīs 
eksemplāros līdz 1. aprīlim iesū-
tāmas vai nogādājamas Ikšķiles 
novada pašvaldībā Peldu ielā 22, 
Ikšķilē, LV5052, vai sazinoties ar 
Kultūras pārvaldes vadītāju Dzin-
tru ČudariBērziņu pa mobilo tāl-
runi 29102541 vai epastu: dzin-
tra.cudare@ikskile.lv.
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Tekstilmākslinieces Aijas Baumanes 
personālizstāde Ikšķilē

Uz sarunu par mākslu un Aijas 
Baumanes darbiem esmu aicinā-
jusi Ogres Mākslas skolas direk-
tori, Tīnūžu tautas nama lietišķās 
mākslas studijas „Tīna” dalībnie-
ci, tekstilmākslinieci Astru Ru-
beni un biedrības „Rasas krāsas” 
dibinātāju un pedagoģi – māksli-
nieci Laumu Palmbahu. 

– Tekstilmāksla kā nozare 
Latvijā jau 20. gadsimta 70. ga-
dos sasniedza augstu profesio-
nālo līmeni. Arī Aija Baumane 
sekmējusi tekstilmākslas attīs-
tību.

Astra Rubene: – Profesio-
nālā tekstilmāksla Latvijā ir aiz-
sākusies ar profesoru Rūdolfu 
Heimrātu, kas 1961. gadā Latvi-
jas Mākslas akadēmijā (LMA) no-
dibināja Tekstilmākslas katedru. 
Pie viņa mācījušās arī vienas no 
pazīstamākajām latviešu tekstil-
mākslas skolas vecākās paaudzes 
pārstāvēm – Aija Baumane un 
Edīte PaulsVīgnere, kuru radošā 
darbība sekmējusi tekstilmākslas 
attīstību Latvijā.  Aija Baumane 
ir viena no pirmajām mākslinie-
cēm, kura tekstilmākslu veidojusi 
profesionālā līmenī. Sākumā viņa 
strādāja Lietišķās mākslas vidus-
skolā, vēlāk R. Heimrāts viņu uz-
aicināja LMA vadīt Tekstilmāk-
slas katedru. Māksliniece ir arī 
Tekstilmākslas asociācijas dibi-
nātāja un prezidente. Visu mūžu 
centusies sniegt māksliniekiem 
savu devumu, nododot zināšanas 
jaunajai paaudzei. A.Baumane, 
lai atbalstītu jaunos mākslinie-
kus, dāvinājusi pat savus darbus 
kā maksu par telpu īri izstāžu rī-
košanai.

– Padomju periodā tekstil-
māksla kļūst monumentāla un 
dekoratīva – funkcionālisma 
arhitektūrā ne pārāk pievilcī-
gās lielformāta plaknes radīja 
vajadzību pēc telpu estētiskas 
noformēšanas. Uzplaukst arī 
tekstilmāksla.

Astra Rubene: – Tekstilmāk
sla bija augstā līmenī un pieprasī-
ta gan Latvijā, gan citās Padomju 
Savienības republikās. Šajā laikā 
A.Baumanes darbi ir ļoti populāri, 
un māksliniece saņēma daudz pa-
sūtījumu veidot dažādus interjera 
objektus. Viņas darinātās teksti-
lijas sastopamas ne tikai Latvijā, 
bet arī bijušajā Padomju Savie-
nībā. A.Baumanes darbi pieejami 
dažādos muzejos un fondos, pie-
mēram, Latvijas Mākslinieku sa-
vienības muzejā, Latvijas Deko-
ratīvās mākslas muzejā, Krievijas 
Mākslas fondā, Kultūras ministri-
jā un citur. 

– Vai tekstilmākslu varētu 
raksturot kā latviešu menta-

litātei tuvu mākslu, kā tas sa-
saucas ar Aijas Baumanes dar-
biem?

Astra Rubene: – Tekstilmāk-
sla – aušana – ir viena no visse-
nākajām profesijām. Tās pirmsā-
kumi rodami jau laikā, kad senie 
cilvēki vēl staigāja zvērādās un 
nodarbojās ar niedru un citu da-
žādu materiālu pīšanu, siešanu, 
vēlāk arī ar apģērba veidošanu. 
Latviešu tautas māksla vienmēr ir 
bijusi augstā līmenī tieši aušanas 
ziņā. Arī A.Baumane strādā ar da-
bīgiem materiāliem – pārsvarā tā 
ir vilna un lins, arī kokvilna. Pēdē-
jie darbi saistīti ar vilnas velšanu. 
Tradicionālā aušana ar stellēm 
visu mūžu ir bijis viņas rokraksts. 
Māksliniecei ir daudz lielu, telpis-
ku objektu, daudz interjera nofor-
mēšanai veltītu darbu.

Mākslinieces personālizstā-
dei veltītā kataloga ievadā Tal-
su novada muzeja Mākslas no-
daļas vadītāja Gunta Millersone 
raksta: „[..] Aija stāsta, kā radies 
katrs audums, no kurienes nāk 
impulsi jaunam darbam, turklāt 

daudziem pamatā taču ir vēro-
jumi tepat apkārt – Dursupes it 
kā necilajā ainavā: Dursupītes 
līkloči, Diemestiņa (Mežezera) 
forma, sarmas pieskāriens aru-
mam, silti pelēkie toņi zemes 
laukumu ritmikā. Lielā vienkār-
šība! Atliek tikai to izdomāt au-
dumā.” 

– Vai tekstilmāksla mūsdie-
nu tehnokrātiskajā pasaulē ir 
aktuāla?

Astra Rubene: – Mūsu dienās 
tekstilmākslai atkal ir pacēlums, 
rodas aizvien lielāka interese par 
aušanu kā tehniku. Kā piemēru 
varu minēt nesen dibināto tautas 
studiju „Tīna”, kas darbojas Tīnū-
žos. Interese ir ļoti liela. 

Tā kā man ir tuva tekstilmāk
sla, esmu rīkojusi divas personāl-
izstādes Ikšķilē – toreizējā domes 
ēkā, skolā, piedalījusies ar dar-
biem savrupmāju ciematā „Zaļās 
salas”. Man vienmēr ir licies, ka 
tautu vajag  izglītot mākslas va-
lodas izpratnē.

 – Un tad nāca ideja par Ai-
jas Baumanes personālizstādes 
izveidošanu Ikšķilē?

Astra Rubene: – Tā kā 
man bija tā laime mācīties pie 
A.Baumanes un esmu personī-
gi pazīstama ar mākslinieci, ra-
dās iespēja atvest uz Ikšķili aug-
sti profesionālu mākslu, kura ir 
atzīta visā pasaulē. Paldies Ikšķi-
les ev.lut. baznīcai par sniegto ie-
spēju izvietot šo izstādi!

A.Baumane ir ļoti radoša 
māksliniece, jo katru reizi viņa 
meklē ko jaunu – gan izteiksmes 
līdzekļos, gan savā filozofijā. Cil-
vēkam ar gadiem krājas piere-
dze, sajūtas un emocijas. Veido-
jas dziļāka saprašana, jēga. Katrs 
izstādes apmeklētājs mākslinie-
ces pausto dzīves pieredzi šajos 
darbos var saskatīt caur savu iz-
jūtu un saprašanas prizmu, jo, 
kā A.Baumane pati ir teikusi, ne-
viens darbs nav veidots bez zem-
teksta.

– Kā jūs raksturotu Aijas 
Baumanes personālizstādē ap-
skatāmo tekstildarbu filozofi-
ju?

Lauma Palmbaha: – A.Bau
manes mākslā atklājas simbo-
liskā pasaule, kas 21. gadsimta 
cilvēkam izgaismo pasaules kul-
tūras procesu virzītāju arī Lat-
vijas tekstila mākslas kontekstā. 
Var pieminēt ornamentiku, ku-
ras saknes meklējamas senās in-
doeiropiešu kultūras, Bizantijas, 
kā arī  Austrumu simbolisma at-
tēlošanas tradīcijās. Ornamen-
tu un simbolu mākslas valoda ir 
tuva latviešu mentalitātei, kura 
visā krāšņumā atklājas etnogrā-
fisko segu, jostu, svārku un dažā-
du citu sadzīves priekšmetu da-
rinājumu vizuālajos rakstos un 
kolorītā. 

Cilvēki visā pasaulē meklē ceļu 
pretī gaismas avotiem. Manuprāt, 
A.Baumanes daiļradē Cilvēks  – 
Gaismas avota meklētājs – ir gal-

venā daiļrades tēma. Mākslinie-
ce savos darbos atklāj dialoga 
daudzslāņainību starp Dievu un 
cilvēkiem, kas tiek vizualizē-
ta kā bagātīgi niansētu attiecību 
spektrs starp siltajiem un vēsa-
jiem  krāsu toņiem. 

 Māksliniece attēlo cilvēku kā 
dzīves augstāko mērķu meklētā-
ju. Viņas mākslas valodai  ir rak-
sturīgs aicinājums cilvēka skatu 
vērst uz augšu. Attēloto figūru si-
lueti ir izteiksmīgi savā vienkār-
šībā. Mākslinieces daiļradē tie 
tverti kā cilvēces kopums, vese-
lums – tur nav ne baltu, ne mel-
nu, ne dzeltenu. Tas nenoliedz at-
šķirīgo, bet pasvītro kopīgo. Aijas 
Baumanes mākslas darbi atspo-
guļo viņas plašo domāšanas vei-
du – spēju ieraudzīt kopīgo, kas 
ceļ cilvēku kā garīgu un kulturālu 
būtni. Darbos ir caurvīta, burtiskā 
nozīmē – ieausta –, kristīgās tra-
dīcijas  garīgās dimensijas nozī-
mība. Māksliniece ar tekstilmāk-
slas līdzekļiem spēj savos darbos 
ienest Gaismas vizmu, kas tik rak-
sturīga arī mozaīkas tehnikā dari-
nātajām freskām katedrāļu gries-
tu, sienu un grīdu noformējumos 
visā pasaulē. 

– Mākslā svarīga mākslinie-
ka un skatītāja mijiedarbība. 

Kā jūs to vērtējat Baumanes 
darbos?

– Katrā Aijas Baumanes dar-
bā materiāls ir ļoti veiksmīgi pie-
saistīts idejai. Tas ir ļoti grūts 
jautājums mākslā, jo mākslinie-
kam vienmēr jāapzinās, kā ma-
teriāls spēs paust ideju. Mākslas 
valoda ir īpaša, kurā jāmācās ru-
nāt, jāiegulda liels darbs. Ir jātre-
nējas. Šādu principu ievērojam arī 
„Rasas krāsās”. Ikdienā mēs tre-
nējam mūsu vērošanas iemaņas – 
skatīties, salīdzināt un to izlikt 
uz papīra, ieraudzīt kompozīci-
ju. Mācām, kas ir krāsu saskaņa, 
kas lineārais un kas ir plastiskais 
ritms. Šie jēdzieni, kurus mēs pie-
lietojam, būtībā ir mākslas valo-
das pamats. 

Ikdienā mēs daudz uzmanī-
bas veltām tehnoloģijām un pā-
rāk maz novērtējam to, kas mū-
sos veido sasaisti ar mākslas un 
tēlu valodu, kas aicina mūs būt 
pašiem radošiem, nevis tikai pa-
tērēt. Visa ikdiena uz to ir tendē-
ta, arī bērnus mēs ieraujam šajā 
patērētāju sabiedrības filozofijā. 
Ja mēs neesam trenējušies atpa-
zīt noteiktus mākslas stilus, tad, 
ieejot, piemēram, kādā baznīcā, 
mums gleznās atspoguļotie tēli  
izsauc tikai emocijas patīk, ne-
patīk līmenī. Tā ir tikai tūksto-
šā daļiņa kontekstā ar arhitektū-
ru, kurā pausta ideja, tradīcijas un 
meklējumi. Svarīgi noskaidrot šo 
mākslas valodu. 

Paldies māksliniecēm par 
sarunu!

InGa šulca, 
IkšķIles novada pašvaldības 

sabIedrIsko attIecību specIālIste

rit Ikšķiles 830. jubilejas gads. Jau izsenis Ikšķile bijusi daudzu 
mākslinieku, radošu cilvēku mājvieta, tās īpašā gaisotne kalpoju-
si kā iedvesmas avots skaistiem mākslas darbiem. Šeit māksla dzi-
musi un dzīvojusi savu dzīvi, bijusi pietiekami spēcīga, lai uzrunā-
tu arī skatītājus.
Bet šoreiz stāsts būs par mākslu, kura Ikšķilē ienākusi uz pavisam 
īsu laiciņu kā krāšņa dāvana pilsētas jubilejā, priecējot tās iedzī-
votājus ar simbolisko vēstījumu par galvenajām dzīves vērtībām. 
Līdz 27. aprīlim Ikšķiles ev.lut. sv.meinarda baznīcā apskatāma 
tekstilmākslinieces Aijas Baumanes personālizstāde. 

mākslinieces darbos 
ietverta dziļa simbolika, 
kas tuva ne tikai latviskajai 
domāšanai, bet arī sasaucas ar 
kultūrvēsturiskām vērtībām 
visā pasaulē

Aijas Baumanes 1997. gadā 
veidotais gobelēns „Debesis” 
(144x138 cm)

Ikšķiles 830 gadu jubilejai veltītais 
radošais konkurss „Mana Ikšķile” 

Ikšķiles novada pašvaldība aicina bērnus un jauniešus piedalīties 
Ikšķiles 830 gadu jubilejai veltītajā radošajā konkursā „Mana Ikšķile”, 
kas notiks no 20. marta līdz 18. maijam. 
Konkursa mērķauditorija: pirmsskolas, skolas vecuma bērni un 
jaunieši.
Konkursa uzdevumi (viens pēc izvēles):
1. Uzrakstīt 5 mīklas par tēmu „Mana Ikšķile”;
2. Uzrakstīt 1 tēlojumu vai 1 dzejoli par tēmu „Mana Ikšķile”;
3. Izveidot 1 zīmējumu par tēmu „Mana Ikšķile”.
Konkursa nolikumu skatīt www.ikskile.lv sadaļā normatīvie akti/
iekšējie noteikumi.

Aijas Baumanes 
mākslas darbi 

atspoguļo viņas 
plašo domāšanas 

veidu – spēju 
ieraudzīt kopīgo, kas 
ceļ cilvēku kā garīgu 
un kulturālu būtni
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Mūsu mērķis nav 
piesaistīt pēc 

iespējas vairāk 
pacientu. Mēs 

vairāk pieturamies 
pie kvalitātes un 

cenšamies kvalitātes 
latiņu celt aizvien 

augstāk

Mēs nākam palīdzēt cilvēkiem
Februārī Ikšķiles novada paš-
valdībā norisinājās konkurss 
„uzņēmēju gada balva 2014”. 
Viens no uzņēmumiem, kas sa-
ņēma iedzīvotāju atzinību, ir 
sIA „Dr.B.Lazdānes zobārstnie-
cības privātprakse”. esmu aici-
nājusi uz sarunu vadītāju Bai-
bu Lazdāni. Viņas darba dienā 
ir aizpildīta ik minūte, tomēr 
izdodas rast brīdi sarunai, kurā 
varēsim tuvāk iepazīt jauko 
dakterīti. Lai gan atrodamies 
līdzās zobārsta kabinetam, pa-
teicoties darbinieku laipnajai 
attieksmei un atsaucībai, no-
skaņa ir pozitīva. esam iekārto-
jušās dīvānā kopā ar „zobgrau-
žiem”, un saruna var sākties.

– Pastāstiet, no kuras Latvi-
jas puses esat nākusi?

– Esmu dzimusi Ogrē, kaut gan 
pēc būtības esmu kurzemniece. 
Mana vecāmāte ir no Tomes, un 
bērnībā visas vasaras, visus brīv-
laikus pavadīju Tomē. Šis apvidus 
man ir ļoti labi pazīstams. Mana 
mamma mācījās Tomes skolā, tad 
Lielvārdes vidusskolā.  Mamma ir 
bērnu ārste, un pēc Rīgas Medi-
cīnas institūta pabeigšanas viņa 
ļoti vēlējās strādāt savā dzimta-
jā pusē – Ogrē. Diemžēl tajā lai-
kā ārsta darbvieta bija atkarīga 
no sadalījuma, un Ogrē sadalīju-
ma vietas nebija. Mammai tika ie-
dalīts Saldus, un tā dzīve pārcēlās 
uz Saldu. Saldū esmu uzaugusi, 
te pabeidzu pamatskolu, vidus-
skolu. Te bijuši visi mani draugi, 
skolasbiedri. Arī mamma jopro-
jām dzīvo Saldū. Tā ir mana pilsē-
ta. Bet dzīvē ir sanācis, ka tomēr 
esmu diezgan tuvu savai Tomei 
un Daugavai.

– Studējot medicīnu, jūsu sā-
kotnējā doma bija kļūt par zob-
ārsti? Kā jūs nonācāt līdz zob-
ārstniecībai?

– Pēc vidusskolas es iestājos 
Latvijas Medicīnas akadēmijā, 
un mana izvēle studēt zobārst-
niecību bija ļoti apzināta. Bēr-
nudārzu beidzot, tika izsniegta 
apliecība ar fotogrāfiju, kurā re-
dzams sapucēts bērns ar bantēm 
matos. Un uz jautājumu: „Par ko 
vēlies kļūt?” ir ierakstīts  – par 
zobārsti. Tā kā mana mamma 
bija ārste, es no bērnības redzē-
ju, kā viņa strādā, un novērtē-
ju darbu, ko viņa darīja. Redzēju 
arī to, cik daudz mammai bija jā-
strādā naktīs, diennakts dežūras, 
mājas vizītes. Es biju izspriedusi, 
ka zobārsta darbs ir tā skaisti, ka-
binetā, apkārt dažādas burciņas, 
pudelītes. Un, protams, arī zob-
ārstu darba laiks man bija pieņe-
mamāks.

Ja es par zobārsti kļuvu apzi-
nāti un mērķtiecīgi, tad dakte-
ris Guntars Lazdāns, ar kuru mēs 
kopā strādājam, nokļuva zobārst-
niecībā nejauši. Viņš gribēja kļūt 
par ārstu un atbrauca uz Medi-
cīnas akadēmiju iesniegt doku-
mentus. Telpā, kurā notika doku-
mentu iesniegšana, bija vairākas 
rindas, katra atbilstoši medicīnas 
specialitātei. Viņš ir iestājies rin-
dā un tikai vēlāk sapratis, ka rin-
da ir nepareizā. Tajā brīdī viņš ir 
sapratis arī to, ka otrreiz rindu uz 

sev vēlamo specialitāti izstāvēt 
nepaspēs, jo tad nokavēs vilcie-
nu uz mājām, bet Rīga pavisam 
sveša, nav kur pārnakšņot, un iz-
lēmis – ja tā ir noticis, tad studēs 
zobārstniecību. Un šīs nejaušības 
rezultātā viņš ir kļuvis par ļoti 
veiksmīgu zobārstu. Tā mūs dzī-
ve saveda kopā, un jau no pirmā 
kursa mācījāmies vienā grupā.

– Vai atceraties arī savu pir-
mo pacientu?

– Pirmie pacienti bijām gru-
pas studenti cits citam. Grupā 
bijām 6–7 cilvēki un koleģiāli 
ļāvām sev labot zobus. Un akadē-
mijas pasniedzēji skatījās uz ro-
kām, kā mēs to darām. Bet es ļoti 
labi atceros, kā biju paciente sa-
vai draudzenei, kura mācījās vie-
nu kursu zemāk. Viņa kārtoja ie-
skaiti plombas ielikšanā. Ieskaite 
ieilga vairākas stundas, pēc ku-
rām no kabineta iznācu pavisam 
izmocīta. Toties ieliktā plomba 
kalpo vēl tagad! Un ik pa laikam 
ar kolēģi pasmejamies par to, kā 
tas bija.

Pirmos pacientus dabūt nav 
viegli. Pirms dažiem gadu desmi-
tiem cilvēkiem bija iespēja zobus 
labot pie zobārstniecības studen-
tiem. Un izmaksas bija ļoti, ļoti 
zemas. Un bija cilvēki, kuri lab-
prāt izvēlējās zobus labot pie stu-
dentiem, lai tikai būtu lētāk. Visu 
procesu tāpat pieskatīja pasnie-
dzējs, kuram tika atrādīts ikviens 
ārstēšanas etaps, un students 
neko nepareizi nevarēja izdarīt. 

Tiklīdz tas bija iespējams, pa-
ralēli studijām Medicīnas aka-
dēmijā sāku strādāt. Darba gai-
tas uzsāku Saldus poliklīnikā un 
strādāju kopā ar tiem pašiem ārs-
tiem, kuri skolas laikā bija man 
labojuši zobus. Viņi man bija 
ļoti labi darb audzinātāji. Un po-
liklīnikas zobārstniecībā bija ļoti 
daudz darba. Vienmēr daudz pa-
cientu, rindas, un tev – jaunajam 

speciālistam – jātiek ar to galā. 
Tas man deva rūdījumu un lielu 
ārsta pieredzi. Ticību saviem spē-
kiem deva Saldus kolēģi un mil-
zīgs daudzums pacientu. Ļoti da-
žādu un ļoti grūtu pacientu.

Visiem jauniešiem, kas pa-
beidz zobārstniecības studijas, es 
ieteiktu pēc iespējas vairāk ap-
gūt praktiskās iemaņas. Iemācī-
ties saprast cilvēku, kurš ir atnā-
cis pie ārsta. Manuprāt, medicīnā 
jāiet ar tādu skatījumu – es eju 
palīdzēt cilvēkam. Ārstam ir jā-
uzklausa un jāpalīdz.

– Pirmā zobārstes pieredze 
bija Saldū, bet kā izlēmāt sākt 
strādāt Ikšķilē?

– Dakteris Guntars Lazdāns 
jau studiju laikā sāka praktizēt 
šeit – Ikšķiles doktorātā. Ar lai-
ku izveidojās ciešāka sadarbība 
ar zobārsti Dinu Kokoreviču. Ik-
viens jauns ārsts ir pateicīgs par 
sadarbību ar pieredzējušiem ko-
lēģiem, kuri neatsaka padomu un 
ierāda amata prasmes iesācējiem. 
Veidojoties pieredzei un uzcītī-
ga darba rezultātā gūstot pacien-
tu uzticību, no 2007. gada mums 
izveidojās sava zobārstniecības 
prakse Ikšķilē.

– Cik liels ir jūsu zobārstnie-
cības kolektīvs?

– Pašreiz strādā divi ārsti – es 

un dakteris Guntars. Trešā dakte-
re – Svetlana Kvjatkovska – paš-
laik audzina dēliņu, bet pavisam 
drīz, kā vienmēr smaidoša, pa-
līdzēs saviem mazajiem un lie-
lajiem pacientiem tikt pie ve-
sela smaida. Mūsu kolektīvā ir 
arī trīs asistentes – Daina, Sar-
mīte un Sanda –, administrato-
re un grāmatvede. Asistentes ir 
ļoti izdarīgas, laipni izturas pret 
pacientiem, zinošas un vienmēr 
smaidošas. Administratore Ane-
te allaž centīsies atrast pacien-
tiem ātrāko apmeklējuma laiku 
pie ārsta, lai nav ilgi jāgaida ar sā-
pošu vai nolauztu zobu, tāpat arī 
atgādinās par gaidāmo vizīti pa-
cientiem, kuri darbu steigā mēdz 
aizmirst par zobārstu. Esmu dro-
ša, ka mums vienmēr būs sterili 
instrumenti, vienmēr būs patīka-
mi atrasties tīrās telpās. Infek-
cijas kontroles normu ievēroša-
na mums ir likums. Un tā ir ļoti 
laba sajūta, ka viss ir kārtībā, ja ar 
tevi ir kolēģi, komanda, uz kuru 
var paļauties. Mēs esam aptuve-
ni viena gadagājuma, mums ir ap-
tuveni viena vecuma bērni. Mums 
ir līdzīgs skatījums uz to, kas no-
tiek šeit praksē un arī ārpus tās. 
Iespējams, tā ir veiksme, iespē-
jams – nejaušība, bet mums ir iz-
veidojusies ļoti laba komanda.

– Ko zobārstam nozīmē strā-
dāt Ikšķilē?

– Visvairāk nāk Ikšķiles iedzī-
votāji, tāpēc strādājam atbildīgi, 
lai attaisnotu viņu uzticību, bet 
daudzi brauc arī no Ogres un Rī-
gas, no attālākām Latvijas pilsē-
tām, pat no ārzemēm. Dažreiz ko-
lēģi jautā, kāpēc mēs izvēlējāmies 
praksi atvērt Ikšķilē, tā tomēr ir 
mazpilsēta. Es uzskatu, ka neat-
karīgi no prakses atrašanās vietas 
darba rezultātam ir jābūt vienlīdz 
labam un jāstrādā vienlīdz atbil-
dīgi, jo mans ārstes  pienākums ir 
sniegt pacientam iespējami labā-

ko ārstēšanu. Strādājot Ikšķilē jau 
astoto gadu, iepazīstam pacien-
tus, viņu vēlmes un vajadzības, 
tāpēc nepārtraukti pilnveidoja-
mies gan paši, apgūstot jaunas 
prasmes un iemaņas, gan pilnvei-
dojam aprīkojumu, kas nepiecie-
šams, lai pacientiem varētu pie-
labot vai pat atjaunot smaidu. Tā 
ka droši varu teikt – zobārstniecī-
ba augstā līmenī ir iespējama arī 
Ikšķilē.

Ikšķilē darbojas trīs zobārst-
niecības prakses, un visām dar-
ba ir pietiekami. Bet tas savukārt 
nozīmē, ka šeit, Ikšķilē, ir cilvē-
ki! Domāju, ka tas ir liels paš-
valdības vadības nopelns, kas ir 
saimnieciska un uz iedzīvotāju 
ieguvumiem orientēta. Ir skola, 
bērnudārzs. Bērni iet uz dažādām 
sporta nodarbībām, ir Mūzikas un 
mākslas skola, kur darboties. Ik-
šķilē ir vingrošanas zāle, veikali, 
kafejnīcas. Ikšķile ir sakopta pil-
sēta un ar katru gadu paliek aiz-
vien skaistāka. 

– Daļai zobārstniecību ir sa-
vas mājaslapas, reklāmas. Jūsu 
zobārstniecību nav tik vienkār-
ši atrast.

– Mūsu mērķis nav piesaistīt 
pēc iespējas vairāk pacientu. Mēs 
vairāk pieturamies pie kvalitātes 
un cenšamies kvalitātes latiņu 
celt aizvien augstāk. It visā, kas 
saistīts ar augstvērtīgu pacientu 
aprūpes nodrošināšanu. Uzturam 
visaugstākās prasības ārstiem, 
asistentiem. Reizi divos gados 
Vācijas pilsētā Ķelnē norisinās 
liela zobārstniecības izstāde, uz 
kuru regulāri dodamies arī mēs. 
Šogad tajā eksponēsies 60 valstis, 
un 80 valstu zobārsti jau ir pie-
teikuši dalību. Šajās izstādēs mēs 
iegūstam daudz informācijas, ko 
rūpīgi izvērtējam un, protams, arī 
ieviešam savā praksē. Izstādē re-
dzētais rada pārliecību, ka mēs 
strādājam ar ļoti augstas kvalitā-
tes materiāliem, ko lieto visā Ei-
ropā. Visu laiku jāseko līdzi jau-
ninājumiem zobārstniecībā, jābūt 
informētiem par aktualitātēm, jo 
mūsu pacienti ir ļoti izglītoti un 
ir iespējas daudz informācijas at-
rast internetā, bet bieži vien pa-
cienti apjūk no nepazīstamās in-
formācijas, un mūsu uzdevums ir 
palīdzēt to izskaidrot no profe-
sionālā viedokļa.

– Par zobu veselību jādomā 
jau no mazotnes. Niķīgu bērnu 
droši vien netrūkst?

 – Ar bērnu zobārstniecību ne-
kur pasaulē nav viegli. Tā tas ir vi-
sur. Un te man aust atmiņas pa-
šai par sevi, cik ļoti es baidījos. 
Kā ārstiem nācās ar fizisku spē-
ku mani turēt, lai salabotu zo-
bus. Mūsu zobārstniecības praksē 
ar bērniem vairāk strādāju es, arī 
daktere Sveta ar bērniem sapro-
tas ļoti labi. Zobu kopšanas pa-
matakmeņi ir tīrīšana un ēšanas 
paradumi. Un te nu daudz grē-
kojam, jo par zobu kariesa izrai-
sītāju nav šaubu – cukurs un ap-
likums, kas veidojas uz zobiem. 
Agrāk našķu daudzveidība veika-
los nebija tik liela kā tagad. Arī 
bērnu ballītēs neiztiek bez zo-
biem kaitīgajiem saldumiem. Ja 

zobārstniecības vadītāja Baiba Lazdāne

8. lpp. ›
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agrāk  nepieciešamība labot zo-
bus bija novērojama, sākot no 
3–4 gadu vecuma, kas jau ir slikti, 
tad tagad šis kritiskais vecums ir 
vēl samazinājies un zobi sabojā-
jas jau agrākā vecumā. Te ir jāuz-
sver vecāku atbildība un palīdzī-
ba bērniem pareiza uztura izvēlē 
un zobu kopšanā. Zobārsts var cī-
nīties tikai ar sekām, bet veselī-
gi ieradumi ir jāveido ģimenē. Lai 
bērnam būtu patīkami apmeklēt 
zobārstu, ir ļoti svarīgi laikus iz-
vēlēties pirmo apmeklējumu. No 
tā būs atkarīgs, vai bērns labprāt 
nāks pie mums kā uz piedzīvo-
jumu, vai arī tie būs nepatīkami 
pārdzīvojumi visiem –  gan bēr-
nam, gan vecākiem, gan ārstam.

– Šķiet, ka zobi kļūst jūtīgāki 
pirms brīvdienām, pirms svēt-
kiem. Laikā, kad zobārsts nav 
pieejams. Vai jums arī ir tādi 
novērojumi?

– Tāda pieredze tiešām ir, ka 
pirms brīvdienām un svētku die-
nām nāk vairāk cilvēku. Zobārst-
niecībās, kuras strādā dienu un 
nakti, ir īpaši daudz darba tieši 
šajā laikā. Bet ārsta darba diena 
ir patiešām ilga. Agri no rīta jābūt 
praksē, jāiepazīstas ar pacientu 
sarakstu un paredzamajiem dar-
biem, jānoskaņojas pozitīvi, un 
diena var sākties. Zobārsta darbs 

ir gan fiziski smags, gan arī emo-
cionāli tiek uzturēta spriedze. Zo-
bus labojot, ārstam ir nepiecieša-
ma augsta koncentrēšanās spēja, 
bet lai arī cik stundas būtu no-
strādātas, nevienam neatsakām 
palīdzību. Tomēr mēs vienmēr 
cilvēkus aicinām vispirms pie-
zvanīt uz zobārstniecības prak-
si, jo nevaram pieņemt pacien-
tu uzreiz, ja kādam palīdzība jau 
tiek sniegta. Pacientiem ar sā-
pēm mēs atrodam iespējami tu-
vāko laiku, lai sniegtu palīdzību 
un cilvēks atkal smaidītu.

– Darbs ir spriedzes pilns. Kā 
atgūstat spēkus?

– Jā, darba dienas ir ļoti garas 
un arī piesātinātas. Man ir divas 
meitas – Beāte un Terēze. Brīv-
dienās visa ģimene kopā braucam 
uz laukiem – pie vecvecākiem, pie 
dabas. Tā mēs atpūšamies no pil-
sētas trokšņa. Man ir liels prieks 
būt kopā ar ģimeni.

Vasarā un rudenī sēņoju Lat-
gales mežos. Tos es pašreiz pārzi-
nu pat labāk nekā manas bērnības 
Tomes mežus. Un suņu komanda 
dodas līdzi. Esam uzdāvinājuši 
meitai Bernes ganu suni. Iestājā-
mies suņu skolā un vadājam savu 
suni apgūt paklausību.

Vēl man ļoti patīk gatavot ēst. 
Es nekad nepērku kulinārijas 
ēdienu, bet gatavoju pati. Roso-

ties virtuvē, pamazām atslēdzos 
no darba un ļaujos garšu un smar-
žu burvībai.

Bērni mājās gaida mammu un 
tēti, nevis zobārstus, kas nevar 
beigt runāt par salabotajiem un 
izrautajiem zobiem. Bērns atrā-
da matemātikas mājasdarbu, no-
lasa dzejoli, un mans pienākums 
ir uzslavēt un motivēt labi mā-

cīties, lai radinātu pie lietu kār-
tības, pienākuma apziņas, pacie-
tības un prieka, ko rada lieliski 
padarīts darbs. Mana atslodze ir 
mana ģimene. Ir svarīgi uzturēt 
ģimeniskas vērtības un sniegt cil-
vēcisko kontaktu arī bērniem.

Vēlos pateikt paldies pacien-
tiem par izteikto atzinību, no-
minējot mūsu zobārstniecību Ik-

šķiles novada „Uzņēmēju gada 
balvas” konkursā. Es to ļoti no-
vērtēju. Un viss kolektīvs cenšas, 
lai mūsu apmeklētāji būtu patie-
si apmierināti.

– Liels paldies par sarunu!
Irīna vāvere,

IkšķIles novada pašvaldības

attīstības nodaļas projektu 
vadītāja

Mēs nākam palīdzēt cilvēkiem

runā uzņēmējs
Viesnīca&ūdens atpūtas 

centrs „Spadrops”
Izsludinām 2 brīvas vakances: 
Viesu apkalpošanas adminis

tra to re/s. Nepieciešama atbildība, 
vēlme strādāt starptautiskā vidē, 
spēja saprasties arī angļu un krie-
vu valodā. Darbs ar kases aparātu, 
maiņas 3–4 reizes nedēļā.

Istabene. Svarīga ir izcila tīrī-
bas sajūta, liela nozīme spējai īsā 
laikā parūpēties par kārtību, sa-
darboties ar kolēģiem. Bieži darbs 
arī sestdienās vai svētdienās.

Motivācijas vēstuli un CV lū-
gums līdz 10.04.2015. sūtīt uz bed-
ding.biofuels@gmail.com, papildu 
jautājumi pa tālr. 29284458.

Ikšķiles uzņēmēji sadar-
bojas! Visu aprīli  „EEFitness” 
klienta karšu īpašniekiem īpaša 
cena – 12 EUR – ūdens atpūtas 
centra apmeklējumam piektdie-
nās, kā arī bezmaksas bezalko-
holisks dzēriens. Citi piedāvāju-
mi atrodami www.spadrops.lv vai 
pa tālruni 26430430.

Jaunums ziedu salonā „Kak-
tuss” 

Aicinām iegādāties Latvijā šū-
tus lina un kokvilnas izstrādā-
jumus. Piedāvājumā: priekšauti, 
karstumizturīgi virtuves cimdi 
un paliktņi, kosmētikas maki, 
tauriņi vīriešiem un bērniem.

Esam savus plauktus papildi-

nājuši ar jaunu sēklu un sīksīpo-
lu piedāvājumu.

Atrodamies Skolas ielā 4, Ik-
šķilē.

SIA „KaktussL”,
Ikšķile, Skolas iela 4, LV5052,
tālr.: +371 26291031,  
+371 26291031,
epasts: kaktuss.l@inbox.lv 

Dr. guntars Lazdāns ar zobārstniecības kolēģēm

Darba devēji, veidojiet subsidētās darba vietas jauniešiem!
Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) aicina darba devējus  ko-
mersantus, pašnodarbinātās per-
sonas, biedrības vai nodibinā-
jumus – pieteikties NVA filiālēs 
visā Latvijā subsidēto darba vie-
tu izveidei jauniešiem bezdarb-
niekiem vecumā no 18 līdz 29 
gadiem. Atbalsta pasākums „Sub-
sidētā darba vieta jauniešiem 
bezdarbniekiem” tiek īstenots 
Eiropas Savienības programmas 
„Jauniešu garantija” ietvaros, lai 
sekmētu jauniešu iekļaušanos sa-
biedrībā, konkurētspēju un iekār-
tošanos pastāvīgā darbā, kā arī 
jauniešu darba prasmju un iema-
ņu pilnveidošanu.

NVA aicina darba devējus sub-
sidētajās darba vietās pieņemt 
darbā jauniešus, kuri pusgadu un 
ilgāk ir bez darba; kuriem nav vis-
pārējās vidējās izglītības vai pro-
fesionālās kvalifikācijas; kuri ir 
ieguvuši profesionālo vai aug-
stāko izglītību, bet divu gadu lai-
kā nav atraduši pastāvīgu darbu; 
kuri vieni paši rūpējas par vie-
nu vai vairākiem apgādājama-
jiem; kuriem ir invaliditāte, kā arī 
mazākumtautību jauniešus bez-
darbniekus, kuriem jānostiprina 

valsts valodas zināšanas, profe-
sionālās iemaņas vai pieredze, lai 
palielinātu savas iespējas iegūt 
pastāvīgu darbu.

Katram pasākumā iesaistīta-
jam jaunietim darba devējs no-
drošina kvalificētu darba vadītā-
ju, kurš jaunietim palīdz apgūt 
darbam nepieciešamās pamat-
prasmes un iemaņas pirmajos trīs 
mēnešos, bet jaunietim ar invali-
ditāti – visu pasākuma īstenoša-
nas laiku.

Pieņemot darbā NVA reģistrē-
to nelabvēlīgākā situācijā eso-
šo jaunieti, darba devējs no NVA 
saņems dotāciju 50% apmērā no 
mēneša darba algas, kuras apmē-
ru nosaka darba devējs. Taču jā-
ņem vērā, ka ikmēneša dotācija 
nevar pārsniegt valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas 
apmēru – 360 euro. Tātad, jau-
nieša alga var būt, piemēram, 700 
euro, bet NVA segs ne vairāk kā 
360 euro.

Savukārt, ja darba devējs pie-
ņems darbā jaunieti ar invaliditā-
ti, NVA darba devējam nodrošinās 
ikmēneša darba algas dotāci-
ju vienas valstī noteiktās mini-
mālās darba algas apmērā (360 

euro), kā arī vienreizēju dotāciju 
darba vietas pielāgošanai jaunie-
ša ar invaliditāti vajadzībām  līdz 
711 euro.

Tāpat NVA segs ikmēneša iz-
maksas valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemak-
sām no algas dotācijas daļas, un 
tas attieksies uz biedrībām vai 
nodibinājumiem, kuru darbī-
bas mērķis ir atbalsta sniegšana 
personām ar invaliditāti un kas 
nodarbinās bezdarbnieku šādās 
profesijās – asistents, pavadonis, 
surdotulks, latviešu nedzirdī-
go zīmju valodas tulks, interešu 
pulciņa audzinātājs, speciālais 
pedagogs.

NVA dotēs arī ikmēneša darba 
algu darba vadītājam 50% apmē-
rā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmēra (180 
euro).

Iesaistot jaunieti ar invaliditā-
ti, kuram nepieciešami asisten-
ta pakalpojumi, NVA dotēs arī ik-
mēneša izmaksas par asistenta 
pakalpojumiem 50% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēne-
ša darba algas apmēra (180 euro), 
kā arī apmaksās veselības pārbau-
di jaunietim ar invaliditāti.

kā darba devējam 
pieteikties pasākumam?

1. solis. Jāaizpilda pieteikuma 
forma  un jāpievieno prasītā in-
formācija. Ja rodas neskaidrības, 
jāsazinās ar NVA filiāli (pieteiku-
ma veidlapa pieejama NVA mā-
jaslapā, to var saņemt arī NVA fi-
liālē un aizpildīt ar koordinējošā 
eksperta palīdzību).

2. solis. Aizpildītais pietei-
kums jāiesniedz vai jānosūta pa 
pastu tai NVA filiālei, kuras ad-
ministratīvajā teritorijā ir plā-
nots veidot darba vietu. Visu NVA 
filiāļu kontaktinformācijau skatīt 
NVA mājaslapā.

3. solis. NVA filiāle pieņem 
darba devēja pieteikumu un ne 
retāk kā reizi divos mēnešos or-

ganizē Aktīvo nodarbinātības un 
atbalsta pasākumu īstenotāju iz-
vēles komisiju, kura izskata pie-
teikumus un pieņem lēmumu 
apstiprināt vai atteikt darba de-
vējam pasākuma īstenošanu.

4. solis. NVA filiāle paziņo 
darba devējam par pieņemto lē-
mumu un pozitīvas atbildes ga-
dījumā aicina mēneša laikā no 
komisijas lēmuma pieņemšanas 
dienas slēgt līgumu par subsidē-
tās darba vietas izveidi.

Detalizētāka informācija par 
pasākumu pieejama NVA filiālēs 
un NVA mājaslapā sadaļā „Dar-
ba devējiem”  „Subsidētā darba 
vieta jauniešiem bezdarbniekiem 
(Pasākumi noteiktām personu 
grupām)”.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai ap-
mācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 
7.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu 
īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” pasākumi

› 7. lpp. 
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Stāstu vakars 
un spāņu omlete
12. martā jau trešo reizi Veselī-
bas un sociālo lietu pārvaldē no-
tika eiropas brīvprātīgā darba 
stāstu vakars. savos pieredzes 
stāstos dalījās meitenes marija 
un rose no spānijas, kuras līdz 
pat vasarai strādās Ikšķiles Brī-
vajā skolā. stāstu vakaram pie-
vienojās arī viņas draudzenes 
no Vācijas un Itālijas. 

Šajā reizē bija iespēja detalizē-
ti uzzināt par Eiropas brīvprātī-
go darbu, noskaidrojot, kā noris 
pieteikšanās, kā izvēlēties, uz ku-
rieni doties, kādos Eiropas brīv-
prātīgā darba projektos iespējams 

pieteikties un kādās mājaslapās un 
sociālajos tīklos meklēt informāci-
ju par Eiropas brīvprātīgo darbu. 
Savukārt neformālajā daļā jaunie-
ši savstarpēji dalījās iespaidos par 
Ikšķili un Latviju, kā arī pastāvo-
šajiem stereotipiem. Bija intere-
santi dzirdēt, kas meitenes visvai-
rāk pārsteidzis Latvijā, piemēram, 
ka pie zupām tiek pievienots krē-
jums vai no makaroniem tiek ga-
tavota piena zupa u.c. Noslēgumā 
visiem bija iespēja nogaršot tradi-
cionālo spāņu omleti, kas gatavota 
no kartupeļiem, olām un sīpoliem.

Paldies Marijai un Rosei no Spā-
nijas par lieliski sagatavoto vakaru!

Atskats uz jauniešu ballīti „All in”
13. martā Ikšķiles tautas namā 
notika casino stila balle jaunie-
šiem „All in”. 

Mēdz teikt, ka piektdiena plus 
trīspadsmitais datums ir melnā 
piektdiena, bet mēs spējām pie-
rādīt to, ka piektdiena, kas ie-
krīt trīspadsmitajā datumā, var 
būt interesanta, jautra un ne ti-
kai melna, bet arī sarkana un bal-
ta. Tāpēc, ģērbjoties atbilsto-
ši dreskodam – melns, sarkans 
un balts –, jaunieši pārliecinājās 
par to, ka arī tā sauktajā melnajā 
piektdienā var izdejoties no sirds 
un pat laimēt. 

Jau pie ieejas apmeklētājus sa-
gaidīja glauni ģērbušies pasāku-
ma organizatori. Ieradās daudz 
jauniešu ne tikai no Ikšķiles no-
vada, bet arī no kaimiņu nova-
diem – Salaspils, Lielvārdes un 
Ogres. Kopā pasākumu apmeklē-
ja vairāk nekā 150 jauniešu. Gru-
pa „Rock’n’Berries” aizrāva ap-
meklētājus, un visi izdejojās no 

sirds. Paralēli spēlēm un atrak-
cijām, ko vadīja atraktīvā vaka-
ra vadītāja Jana Kolbina, darbo-
jās arī fotostūrītis. Pusnaktī no 
iedotajām kārtīm pie ieejas tika 
izspēlēta loterija, kurā vairā-
kiem laimīgajiem bija iespēja ie-
gūt balvas no pasākuma atbalstī-
tājiem. Darbojās arī pašu veidota 
pokera zona, kur labākajiem po-

kera spēles uzvarētājiem bija ie-
spēja iegūt balvas. Par labākajiem 
pokera spēlētājiem tika atzīti Ar-
tūrs no Lielvārdes un Laura Lin-
da Bērziņa. Kā liecina gan vietē-
jo, gan kaimiņu novada jauniešu 
atsauksmes – balle bija ļoti inte-
resanta, pozitīva un tik tiešām iz-
devusies.

Vēlreiz sakām milzīgu paldies 

par atbalstu Ikšķiles novada paš-
valdībai un Ikšķiles novada uzņē-
mējiem: viesnīcai un ūdens at-
pūtas centram „Spadrops”, SIA 
„Sula”, SIA „Ozoliņa kondito-
reja”, SIA „ABC partners 11” un 

„Apdrukas darbnīcai”.
Bildes no pasākuma un fotostū-

rīša var apskatīt Ikšķiles mājaslapā 
sadaļā Jauniešiem. 

sanTa vasIļjeva

jaunIešu domes pārstāve

Ikšķilieši būs veseli 
un dzīvos gari!
No 13. līdz 17. aprīlim, nedēļu 
pirms Lielās talkas, Ikšķiles no-
vadā notiks „zaļā nedēļa”, ku-
ras devīze ir „esi vesels – dzīvo 
gari!”. savās prasmēs un zinā-
šanās par veselīgu dzīvesveidu 
dalīsies „green trial” meistars 
Jānis Lācis, diētas ārste Lolita 
Neimane, ielu vingrotāji un pa-
vārs no tālās Dienvidamerikas 
valsts Peru.

„Zaļās nedēļas” ietvaros Ikšķi-
les novada iedzīvotājiem būs ie-
spēja iepazīties ar dažādām zaļā 
un veselīgā dzīvesveida iespē-
jām un izprast tās, lai piemeklē-
tu sev atbilstošāko. Zinātniskie 
pētījumi liecina, ka, dzīvojot sa-
skaņā ar sevi un dabu, labāk vei-
cas ikdienas darbā un personīgajā 
dzīvē. Katra „Zaļās nedēļas” die-
na tiks veltīta savai tēmai, pie-
mēram, „Esi vesels!”, „Esi dabā!”, 
„Esi aktīvs!”, „Ēd veselīgi!” un 
„Esi laimīgs!”. Aktivitātes, kas 
norisināsies šī pasākuma ietva-
ros, būs piemērotas dažādām ve-
cuma grupām.

Pirmdien, 13. aprīlī, Tīnūžu pa-
matskolas skolēniem būs iespē-
ja nogaršot Peru tradicionālo un 
veselīgo ēdienu, savukārt otrdien, 
14. aprīlī, Ikšķiles vidusskolas 
skolēni varēs izmēģināt izbraukt 
ar velo trial riteni un redzēt ielu 
vingrotāju paraugdemonstrēju-
mus, bet trešdien, 15. aprīlī, plkst. 
18.00 visi Ikšķiles novada iedzīvo-
tāji aicināti piedalīties nūjošanas 
paraugnodarbībā un geocaching 
tūrē pa Ikšķili. Ceturtdien, 16. ap-
rīlī, plkst. 16.00 Veselības un soci-
ālo lietu pārvaldē notiks diētas ār
stes Lolitas Neimanes vieslekcija 
par veselīgu uzturu. „Zaļās nedē-
ļas” aktivitātes noslēgsies piekt-
dien, 17. aprīlī, kad visi interesen-
ti plkst. 18.00 ir aicināti piedalīties 
orientēšanās sacensībās pa Ikšķili.

„Zaļā nedēļa” sāksies ar kopī-
gu rīta vingrošanu visā novadā. 

Kopīgā vingrošana norisināsies 
novada skolās, pirmsskolas izglī-
tības un pašvaldības iestādēs. Ai-
cinām ikvienu Ikšķiles novada ie-
dzīvotāju 13. aprīļa rītu uzsākt ar 
vingrošanu un piedalīties konkur-
sā. Iesūtiet savas rīta vingrošanas 
bildi sociālajos tīklos „Twitter @
IKjauniesi” un „@Visit Ikskile” ar 
tēmturi #zalanedela un laimē ve-
selīgas balvas no atbalstītājiem. 
Šis konkurss turpināsies visas 
nedēļas garumā katru dienu at-
bilstoši savai tēmai: „Esi vesels!”, 
„Esi dabā!”, „Esi aktīvs!”, „Ēd ve-
selīgi!” un „Esi laimīgs!”.

Aicinām Ikšķiles novada iedzī-
votājus šajā nedēļā dzīvot vese-
li un zaļi!

Pieteikuma anketu un detali-
zētu dienas programmu skatīt Ik-
šķiles mājaslapā www.ikskile.lv.

Paldies „Zaļās nedēļas” at-
balstītājiem: SIA „Velo box”, z/s 
„Ezerkauliņi” un PPP biedrībai 
„Zied zeme”.

„Zaļo nedēļu” organizē Ikšķi-
les pašvaldība.

Kontaktinformācija:
Zanda Vītola, Veselības cen-

tra speciāliste, tālr. 65036617, 
epasts: zanda.vitola@ikskile.lv

Darbojās arī pašu veidota pokera zona, kur spēles uzvarētājiem 
bija iespēja iegūt balvas

Pasākumā piedalījās daudz jauniešu ne tikai no mūsu, bet arī 
kaimiņu novadiem – salaspils, Lielvārdes un ogres
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Latvijas III ziemas olimpiādē startē 
arī Ikšķiles novada pašvaldības komanda
siguldas svētku laukumā 6. 
marta vakarā svinīgi tika at-
klāta Latvijas III ziemas olim-
piāde, uz kuru bija pieteikušies 
556 ziemas sporta veidu pār-
stāvji no 39 Latvijas novadiem 
un pilsētām.

Sacensības norisinājās piecos no 
deviņiem olimpiādē iekļauta-
jiem sporta veidiem – kamaniņu 
sportā, bobslejā, kalnu slēpošanā, 
snovbordā un distanču slēpošanā.

Distanču slēpošanā tika pie-
teikti 157 sportisti. Ikšķiles nova-
da slēpošanas komandu pārstāvē-
ja: Alvis Krilovskis, Edgars Bremze, 
Valdis Kulpe, Intars Opolais un Ar-
tis Dobulis. Citu novadu komandās 
bija pieteikti arī vairāki olimpieši – 
Jānis Paipals, Madara Līduma, Ar-
vis Liepiņš un Oļegs Maļuhins.

Lielāko sportistu delegāciju 
olimpiādē nodrošināja Rīgas pil-
sēta, kur septiņos sporta veidos sa-
censties devās 97 sportisti. Lielas 
delegācijas bija arī no Siguldas (52), 
Tukuma (42) un Ogres (38) novada.

Latvijas ziemas olimpiā-
de ir augstākā līmeņa komplek-
sais sporta pasākums Latvijā, 
kurā, noskaidrojot labākos Latvi-
jas sportistus, piedalās pašvaldī-
bu komandas. Olimpiāde notiek 
reizi četros gados. Līdz šim visas 
Latvijas ziemas olimpiādes (2005. 
un 2010. gadā) norisinājās Sigul-
dā. Latvijas III ziemas olimpiā-
dei bija jānotiek pagājušajā gadā, 
taču ziemai neraksturīgo laika 
apstākļu dēļ sacensības tika pār-
celtas uz 2015. gadu.

Atklāšanas pasākumā, kurš sa-
kās ar Latvijas sportistu parādi, 
īpaši pasākumam sagatavotu olim-
pisko apļu uguns rituālu un ugu-

ņošanu, notika sportistu parāde. 
Svinīgas uzrunas teica Izglītības 
un zinātnes ministrijas parlamen-
tārais sekretārs Edvards Smiltēns, 
LOK prezidents Aldons Vrubļevskis 
un Siguldas novada domes priekš-
sēdētājs Uģis Mitrevics.

Siguldā notikušajās Latvijas 
III ziemas olimpiādes distanču 
slēpošanas sacensībās vīru kon-
kurencē finālā nepārspēts pali-
ka Soču olimpietis Arvis Liepiņš 
(Madonas novads), viņs trasi pa-
beidza 26,03 minūtēs, aiz sevis 
atstājot rīdzinieku Induli Bikši un 
gulbenieti Jāni Paipalu.

Mūsu spēcīgāko sportistu 
sasniegumi:

34. vieta – Alvis Krilovskis, 
32:14.44, atpaliekot no sacensību 
līdera vien 6:10.88 

51. vieta – Edgars Bremze, 
39:32.84, atpaliekot no sacensību 
līdera 13:29.28 

53. vieta – Valdis Kulpe, 
40:33.37, atpaliekot no sacensību 
līdera 14:29.81 

54. vieta – Intars Opolais, 
42:08.15, atpaliekot no sacensību 
līdera 16:04.59 

55. vieta – Artis Dobulis, 
45:08.39, atpaliekot no sacensību 
līdera 19:04.83 

Starptautiskajā sieviešu dienā 
jeb 8. martā mūsu slēpotāju ko-
manda cītīgi gatavojās jau stafe-
tes disciplīnai. Lai arī konkurence 
un atbildības sajūta bija liela, tas 
mūsu komandā radīja tikai labāku 
un jautrāku atmosfēru. Atbalstot 
citam citu un radot mājīguma sa-
jūtu, mēs spējām izbaudīt svarī-

gās sacensības ar lielu prieku, bet, 
atgriežoties pie komandu stafešu 
sacensībām, mūsu komandai, fi-
nišējot ar laiku 56:36.27, mazliet 
pietrūka līdz uzvarai, kuru izcī-
nīja Madonas novada pārstāvji ar 
trases laiku 43:37.26. Šoreiz no 
šāda augsta līmeņa sporta sacen-
sībām mēs mājās atvedām lielisku 
pieredzi, patīkamas atmiņas un 
lielāku motivāciju enerģiskāk ga-
tavoties nākamajām olimpiādēm.

Apsveicam un novēlam veiksmi 
visiem uzvarētājiem, dalībniekiem 
un atbalstītājiem, lai arī nākotnē 
notiek augsti organizētas sacensī-
bas, piesaistot arvien vairāk jaunu, 
atraktīvu sportotgribētāju. 

arvIs laGanovskIs, 
IkšķIles novada pašvaldības sporta 
metodIķIs, tālr. +(371) 29114594
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Aicinām 
piedalīties 
miera skrējienā 
„Peace Run” 
cauri Ikšķilei
2015. gada 28. jūnijā miera 
skrējiena „Peace run” eiropas 
posms, kura ietvaros Latvijā 
viesosies daudznacionālā skrē-
jēju komanda, skars arī Ikšķi-
les novadu. Aicinām visus, kuri 
ar skriešanas starpniecību vē-
las paust vienotību un sadrau-
dzību starp dažādu tautību un 
pārliecību cilvēkiem, pievieno-
ties kopīgā skrējienā.

Savā ceļā skrējiens pieskaras mil-
joniem cilvēku dzīvju. Skrējēji ap-
meklē tūkstošiem apdzīvoto vietu 
un tiekas ar tūkstošiem vietējo ie-
dzīvotāju, no rokas rokā nododot 
lāpu un daloties ar savu iedves-
mu un sapni par labāku pasauli. 
Skrējēji apmeklē skolas, intere-
šu un skrējēju klubus, kā arī vie-
tējās un valsts varas institūcijas – 
visus, kas jūtas iedvesmoti tikties 
ar komandu un piedalīties savu 
iespēju robežās.

Skrējiena ceļā sportisti un ne-
sportisti, bērni un vecāki, lieli un 
mazi tiekas, lai skrietu kopā, no-
dodot sadraudzības lāpu no rokas 
rokā, vai arī vienkārši paturētu to 
rokās, paužot savu labo gribu gai-
šākai pasaulei. 

Skrējiens norisināsies no 2015. 
gada 25. līdz 29. jūnijam.

Ir noteikti konkursa „Par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam
nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai” uzvarētāji
Ikšķiles novada pašvaldības spor-
ta projektu konkursu komisija 
(turpmāk – komisija) izskatīja vi-
sus līdz šī gada 20. februārim ie-
sniegtos pieteikumus par sporta 
pasākumu projektiem, kurus ir pa-
redzēts realizēt šajā gadā laika pe-
riodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. 

Izvērtējot iesniegto dokumentāci-
ju, komisija noskaidroja uzvarētā-
jus, un tie ir:

1. SIA „FiKS.lv” (reģ. 
Nr.40103770727, juridiskā adrese: 
Rīgas iela 6 – 116, Ogre, Ogres no-
vads, LV5001) sagatavoja pieteiku-
mu par plānoto velokrosu „Gruzis 
acī”.

Komisija atzīst, ka pieteikums ie-
sniegts atbilstoši „Konkursa par fi-
nansiālu atalstu Ikšķiles novadam 
nozīmīgu sporta projektu un spor-
ta sacensību organizēšanai” (turp-
māk  – konkurss) nolikuma pra-
sībām un pašvaldības noteiktajā 
termiņā. Pretendents – velokro-
sa (XCO) disciplīnas seriāla „Gru-
zis acī” ar pieciem posmiem, da-
ļas – ceturtais posms dabas parkā 
„Ogres Zilie kalni” (turpmāk – Zilie 
kalni) saņem komisijas kopējo vēr-
tējumu – 211 punkti no šajā vērtē-
jumā iespējamajiem 300 punktiem, 
t.i., aptuveni 70 procenti.

Tādējādi sporta pasākums atzīts 
par atbalstāmu un daļēji no Ikšķiles 

novada pašvaldības budžeta līdzfi-
nansējams – 488,69 EUR (četri sim-
ti astoņdesmit astoņi euro, 69 cen-
ti) apmērā.

2. SIA „FiKS.lv” konkursā ie-
sniedza arī otru pieteikumu par plā-
notajām 24 stundu kalnu divriteņu 
sacensībām.

Komisija, izvērtējot SIA „FiKS.lv” 
pieteikumu par 24h/12h MTB kalnu 
divriteņu sacensībām Zilajos kal-
nos, saņem komisijas kopējo vēr-
tējumu – 219 punkti no šajā vērtē-
jumā iespējamajiem 300 punktiem, 
t.i., 73 procenti.

Šajā gadījumā komisija pieņē-
ma lēmumu atbalstīt SIA „FiKS.lv” 
2015. gada 25. un 26. jūnijā organi-
zētās 24h/12h MTB kalnu divriteņu 
sacensības Zilajos kalnos, piešķirot 
pašvaldības līdzfinansējumu 608,05 
EUR (seši simti astoņi euro, 5 cen-
ti) apmērā.

3. Biedrība „Valmieras velo vie-
nība” (reģ. Nr.50008102801, juri-
diskā adrese: Salnu iela 8, Valmie-
ra, LV4201) iesniedza konkursā 
pieteikumu par 2015. gadā plānoto 
„A.Pizika kausu”.

Izvērtējot iesniegto pieteikumu, 
pretendents ieguva – 211 punktus 
no šajā vērtējumā iespējamajiem 300 
punktiem, t.i., aptuveni 70 procenti, 
līdz ar to piešķirts pašvaldības līdz-
finansējums – 330,00 EUR (trīs sim-
ti trīsdesmit euro, 00 centu) apmērā.

4. Komisija izskatīja biedrības 
„Osports” (reģ. Nr.50008184441, 
juridiskā adrese: Mālkalnes pros-
pekts 2645, Ogre, Ogres novads, 
LV5001) pieteikumu konkursam 
par plānoto pludmales volejbola 
turnīru „Vilsons 2015”.

Komisija atzīst pieteikumu par 
iesniegtu atbilstoši konkursa noli-
kuma prasībām un pašvaldības no-
teiktajā termiņā. 

Pludmales volejbola turnīra 6 
posmi, kas tiks realizēti Ikšķiles 
sporta stadionā Skolas ielā 2, Ikšķi-
lē, saņem komisijas kopējo vērtēju-
mu – 176 punkti no šajā vērtējumā 
iespējamajiem 300 punktiem, t.i., 
aptuveni 59 procenti. 

Biedrības „Osports” organizē-
tā pludmales volejbola turnīra, kas 
notiks 2015. gada 7. un 21. jūnijā, 12. 
un 26. jūlijā, 15. un 30. augustā, visi 
seši posmi notiks sporta stadiona 
laukumos Skolas ielā 2, Ikšķilē, un 
pasākumam tiek piešķirts pašvaldī-
bas līdzfinansējums – 952,00 EUR 
(deviņi simti piecdesmit divi euro, 
00 centu) apmērā.

5. Izskatīts biedrības „Orien-
tēšanās klubs „Ogre”” (reģ. 
Nr.40008065522, juridiskā adrese: 
Mālkalnes prospekts 2645, Ogre, 
Ogres novads, LV5001) pieteikums 
par plānotajām tautas orientēšanās 
sacensībām „Reljefs 2015”.

Komisija atzīst pieteikumu par 

iesniegtu atbilstoši konkursa noli-
kuma prasībām un noteiktajā ter-
miņā.

Komisjas locekļi izvērtēja ie-
sniegto pieteikumu atbilstoši kon-
kursa nolikuma noteiktajiem kri-
tērijiem un pretendents – biedrība 
„Orientēšanās klubs „Ogre””, tradi-
cionālas Tautas orientēšanās sacen-
sības visām vecuma grupām darba-
dienu pēcpusdienās laika posmā no 
1. aprīļa līdz 7. oktobrim (kopā 17. 
posmi) Ikšķiles, Ogres un Ķeguma 
pašvaldību teritorijās, saņem komi-
sijas kopējo vērtējumu – 139 pun-
kti no šajā vērtējumā iespējama-
jiem 300 punktiem, t.i., aptuveni 46 
procenti. Biedrības „Orientēšanās 
klubs „Ogre”” organizētās Tautas 
orientēšanās sacensības visām ve-
cuma grupām darbadienu pēcpus-
dienās laika posmā no 1. aprīļa līdz 
7. oktobrim (kopā 17. posmi) Ikšķi-
les, Ogres un Ķeguma pašvaldību 
teritorijās piešķir biedrībai „Orien-
tēšanās klubs „Ogre”” pašvaldības 
līdzfinansējumu – 500,00 EUR (pie-
ci simti euro, 00 centu) apmērā.

6. Komisija izskatīja biedrī-
bas „Daiļslidošanas klubs „Slidot-
prieks”” (reģ. Nr.40008148222, ju-
ridiskā adrese: Ābeļu iela 1, Ikšķile, 
Ikšķiles novads, LV5052) konkur-
sam iesniegto pieteikumu par plā-
noto pasākumu „Lieldienas Vidze-
mes ledus hallē”. 

Pretendents – biedrība „Daiļsli-
došanas klubs „Slidotprieks”” plā-
no Lieldienu brīvdienu pasākumus 
ģimenēm:

• Lieldienu hokeja turnīru sko-
lēniem;

• Jautrās Lieldienu stafetes vi-
sai ģimenei uz ledus; 

• Lieldienu atrakcijas Vidzemes 
ledus halles vestibilā; 

• Radošās darbnīcas un rota-
ļas pašiem mazākajiem ar Lieldienu 
zaķi; 

• Daiļslidotāju un hokejistu pa-
raugdemonstrējumus; 

• Slidotapmācību profesionālu 
treneru vadībā Vidzemes ledus hal-
lē Mežezera ielā 3, Aizupēs, Tīnūžu 
pagastā, Ikšķiles novadā.

Minētais projekts saņēma komi-
sijas kopējo vērtējumu – 156 pun-
kti no šajā vērtējumā iespējamajiem 
300 punktiem, t.i., 52 procenti.

Komisija atzina projektu par at-
balstāmu, un no pašvaldības bu-
džeta tika piešķirts līdzfinansē-
jums biedrībai „Daiļslidošanas 
klubs „Slidotprieks”” – 1500,00 
(viens tūkstotis pieci simti euro, 00 
centu).

Atbilstoši konkursa nolikuma 
prasībām pašvaldība desmit die-
nu laikā pēc lēmumu pieņemšanas 
organizēs finansējuma līgumu no-
slēgšanu ar finansējuma saņēmē-
jiem.
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25. februārī domes sēdē 
pieņemtie lēmumi
Ikšķiles novada domes sēdē tika 
izskatīti 36 darba kārtības jautā-
jumi un pieņemti lēmumi.

1. Piedalīties basketbola tur-
nīra „Juglas zieda kauss” organi-
zēšanā, tai skaitā piešķirt līdzfi-
nansējumu biedrībai „IKŠĶILES 
SPORTA KLUBS” 900 (deviņi sim-
ti) euro apmērā, lai daļēji segtu 
izmaksas plānotajam basketbola 
turnīram „Juglas zieda kauss”.

2. Piešķirt līdzfinansējumu 
biedrībai „Latvijas Kalnu divrite-
ņu federācija” 6000 (seši tūksto-
ši) euro apmērā, lai daļēji segtu iz-
maksas plānotajam SEB Latvijas 
kalnu divriteņu maratona 7. pos-
mam, kas norisināsies 2015. gada 
27. septembrī.

3. Piešķirt līdzfinansējumu 
biedrībai sporta klubam „Sport-
Lat” 3350 (trīs tūkstoši trīs sim-
ti piecdesmit) euro apmērā, lai 
daļēji segtu izmaksas plānota-

jām riteņbraukšanas sacensībām 
„OGREIKŠĶILE MTB velobrau-
ciens”, kas norisināsies 2015. 
gada 18. jūlijā.

4. Piešķirt līdzfinansējumu 
biedrībai „HOKEJA KLUBS KUR-
BADS” 5000 (pieci tūkstoši) euro 
apmērā, lai daļēji segtu hokeja 
kluba izmaksas 2015. gadā. 

5. Noteikt telpu nomas maksu 
Veselības un sociālo lietu pārval-
des, kas atrodas Daugavas pros-
pektā 34, Ikšķilē, zālei 1. stāvā par 
1 stundu 1,18 EUR bez PVN.

6. Noteikt telpu nomas maksu 
Veselības un sociālo lietu pārval-
des, kas atrodas Daugavas pros-
pektā 34, Ikšķilē,  zālei 2. stāvā 
par 1 stundu 1,65 EUR bez PVN.

Vairāk informācijas par 25. feb-
ruārī domes sēdē pieņemtajiem 
lēmumiem skatīt Ikšķiles nova-
da pašvaldības mājas lapā www.
ikskile.lv.

Apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 26.03.2014. lēmumu Nr. 6; prot. Nr. 4
Precizēti ar 28.01.2015 lēmumu Nr. 4; (prot. Nr.1)
Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9/2014
„grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.9/2010 „Ikšķiles novada teritorijas 
un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 43. panta pirmās daļas 5. 
un 9. punktu un trešo daļu

Precizēt Ikšķiles novada pašvaldī-
bas saistošos noteikumos Nr.9/2014 
„Ikšķiles novada teritorijas un būv-
ju uzturēšanas un kopšanas notei-
kumi”:

Noteikumu 10.1 punktu izteikt se-
kojošā redakcijā:
„10.1  Ražošanas pakalpojumu vai 
tirdzniecības uzņēmuma īpašnieks 
vai valdītājs, vai minēto objektu būv-
darbu veicējs, vai piegādes objekta 
īpašnieks vai valdītājs papildus šajos 
noteikumos noteiktajām prasībām 
nodrošina, lai būvdarbu veikšanas, 

ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, 
tirdzniecības vai piegādes procesā iz-
mantojamo transportlīdzekļu ritošā 
daļa būtu tīra un no šo transportlī-
dzekļu ritošās daļas uz ceļiem un to 
kompleksā ietilpstošajām būvēm ne-
nokļūtu netīrumi (smiltis, būvgruži 
u.tml.) vai pārvadājamo kravu daļas.

I.TrapIņš, domes prIekšsēdētājs 

Par ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas aizliegumu 
Pamatojoties uz Ģenētiski mo-
dificēto organismu aprites liku-
ma 22. panta ceturto daļu, paš-
valdība paziņo, ka ir sagatavoti 
grozījumi 21.04.2010. saistoša-
jos noteikumos Nr.10/2010 „Ģe-
nētiski modificēto kultūrau-
gu audzēšanas ierobežojumi 

Ikšķiles novada administratīva-
jā teritorijā”. 

Pašvaldība pagarina aizliegu-
ma periodu uz pieciem gadiem 
ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai visā Ikšķiles novada 
administratīvajā teritorijā. Ievē-
rojot minēto, pašvaldība nosa-

ka 30 dienu termiņu sabiedrības 
viedokļu, priekšlikumu un iebil-
dumu sniegšanai Ikšķiles novada 
pašvaldībai Peldu ielā 22, Ikšķilē. 

Iebildumu neiesniegšana paš-
valdības noteiktajā termiņā uz-
skatāma par piekrišanu aizliegu-
ma noteikšanai.

Apstiprināts ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2015. gada 25. februāra lēmumu Nr. 16 (prot. Nr. 3)
Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2015
„Veselības veicināšanas centra pakalpojumu saņemšanas kārtība”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 15. punkta pirmās daļas 6. 
un 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 
14. punkta „g” apakšpunktu un 43. 
panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kār-
tību, kādā personas saņem Ikšķi-
les novada pašvaldības (turpmāk 
tekstā – Pašvaldība) Veselības un 
sociālo lietu pārvaldes Veselības 
veicināšanas centra (turpmāk tek-
stā – Centrs) medicīniskās rehabi-
litācijas, veselības veicināšanas, so-
ciālās integrācijas un īslaicīga brīvā 
laika pavadīšanas pakalpojumus 
(turpmāk tekstā – Pakalpojumi).
2. Pakalpojumu sniegšanas mērķis 
ir uzlabot personas, ģimenes, per-
sonu grupas un sabiedrības dzīves 
kvalitāti, atjaunot vai uzlabot so-
ciālās funkcionēšanas spējas un in-
tegrēties sabiedrībā.
3. Tiesības saņemt pakalpojumus ir 
personām, kuras savu dzīvesvietu 
deklarējušas pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā. 

II. Medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumi
4. Medicīniskās rehabilitācijas pa-
kalpojumus sniedz sertificēts fizio-
terapeits, audiologopēds un pieai-
cināts mākslas terapijas speciālists, 
arī piesaistot multidisciplināru ko-
mandu, Veselības un sociālo lietu 
pārvaldes telpās.
5. Centrā tiek sniegti šādi medicī-
niskās rehabilitācijas pakalpojumi:
5.1. fizioterapeita individuālā kon-
sultācija;
5.2. individuālā veselības veicināša-
nas vingrošana;
5.3. mājas vingrojumu programmas 
izstrāde;
5.4. kinezioloģiskā teipošana;
5.5. mīksto audu tehnikas (musku-
ļu stiepšana, punktu un muskuļu 
šķērsmasāža, trigerpunktu išemi-
zācija);
5.6. vingrošana grūtniecēm (indivi-
duāli un grupās);
5.7. pēcdzemdību vingrošana (gru-
pās);
5.8. Bobata terapija zīdaiņiem;
5.9. koriģējošā vingrošana bērniem 
(individuāli un grupās);
5.10. plānveida rehabilitācija pēc 

individuāla plāna (pakalpojums 
pieejams ārpus centra telpām); 
5.11. audiologopēda individuālā 
konsultācija bērniem un pieaugu-
šajiem (insulta, galvas traumu u.c. – 
komunikatīvās funkcijas un verbā-
lās uztveres procesu aktivizēšanai);
5.12. mākslas terapeita individuālā 
konsultācija (pēc bērna vecāku vē-
lēšanās);
5.13. mākslas terapija sociālās re-
habilitācijas plāna ietvaros;
5.14. mākslas terapija grupu nodar-
bībās.

III. Veselības veicināšanas pakal-
pojumi
6. Veselības veicināšanas pakal-
pojumus sniedz sertificēts fizio-
terapeits, Centra speciālisti, sa-
darbojoties ar Sociālā dienesta 
darbiniekiem, kā arī ārpus Veselī-
bas un sociālo lietu pārvaldes tel-
pām – sertificēts treneris vai fizio-
terapeits, kas vada ūdens aerobikas 
nodarbību baseinā, par kura izman-
tošanu pārvalde ir noslēgusi sadar-
bības līgumu.
7. Centrā tiek sniegti šādi veselības 
veicināšanas pakalpojumi:
7.1. veselības veicināšanas vingro-
šana – pensijas vecuma personām;
7.2. veselības veicināšanas vingro-
šana – jauktām grupām;
7.3. higiēnas centra pakalpojumi:
7.3.1. duša;
7.3.2. veļas mazgāšana;
7.3.3. veļas žāvēšana.
8. Ārpus Centra tiek sniegts šāds 
veselības veicināšanas pakalpo-
jums:
8.1. ūdens aerobikas nodarbība ba-
seinā – pensijas vecuma perso-
nām – grupā (personai apmaksājot 
baseina nomu).

VI. Sociālās integrācijas un īslai-
cīgās brīvā laikā pavadīšanas pa-
kalpojumi
9. Sociālās integrācijas un īslai-
cīgās brīvā laikā pavadīšanas pa-
kalpojumus sniedz sertificēts fi-
zioterapeits, Centra speciālisti, 
sadarbojoties ar Sociālā dienesta 
darbiniekiem, kā arī ar Veselības un 
sociālo lietu pārvaldi nesaistīti pie-
aicinātie speciālisti, kas vada lekci-
jas, kursus, nodarbības Veselības un 
sociālo lietu pārvaldes telpās.

10. Centrā tiek sniegti šādi sociālās 
integrācijas un īslaicīgās brīvā laika 
pavadīšanas pakalpojumi:
10.1. „Sīpoliņi” – nodarbības cilvē-
kiem ar invaliditāti;
10.2. „Bēbīšu klubiņš” – nodarbības 
māmiņām ar mazuļiem;
10.3. Citas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas (galda spēles u.c.) – jaunie-
šiem un pensijas vecuma cilvēkiem;
10.4. lekcijas, kursi, nodarbības da-
žādām mērķa grupām.

V. Pakalpojumu piešķiršanas 
kārtība
11. Pakalpojumi tiek sniegti par sa-
maksu, kas noteikta ar atsevišķu 
pašvaldības domes lēmumu. Saisto-
šajos noteikumos noteiktajos gadī-
jumos konkrētām iedzīvotāju gru-
pām piemērojamas atlaides.
12. Persona, vēršoties Centrā, ie-
sniedz iesniegumu ar lūgumu pie-
šķirt vēlamo pakalpojumu, uzrāda 
personas apliecinošu dokumentu, 
kā arī pēc Centra speciālista lūgu-
ma, atkarībā no pakalpojuma veida, 
iesniedz un/vai uzrāda šādus doku-
mentus:
12.1. pedagoģiski medicīniskās ko-
misijas ieteikumu (medicīniskās re-
habilitācijas pakalpojumu saņem-
šanai);
12.2. izglītības iestādes vadītāja, 
sociālā pedagoga ieteikumu (māk
slas terapijas pakalpojuma saņem-
šanai);
12.3. Pedagoģiski medicīniskās ko-
misijas ieteikumu (audiologopēda 
vai fizioterapeita pakalpojuma sa-
ņemšanai);
12.4. ģimenes ārsta vai ārsta spe-
ciālista nosūtījumu un rekomendā-
cijas (medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanai);
12.5. Invalīda apliecību vai izziņu 
par invaliditāti (personām ar inva-
liditāti);
12.6. pensionāra apliecību (pensi-
jas vecuma personām).
13. Pārvaldes vadītājs izvērtē 13. 
punkta kārtībā iesniegtos doku-
mentus un konstatē, vai pakalpo-
jums piešķirams par maksu, daļēji 
vai bez maksas.
14. Persona 5.1., 5.3., 5.4., 5.5. un 
5.6. punktā minētos medicīniskās 
rehabilitācijas pakalpojumus un 
7.1. un 7.2. punktā minētos veselī-

bas veicināšanas pakalpojumus ir 
tiesīga saņemt tikai pēc 5.1. punktā 
minētās konsultācijas saņemšanas.
VI. Atlaides par Centra sniegta-
jiem pakalpojumiem
15. Bērniem (līdz 18 gadu vecu-
mam) ir tiesības bez maksas saņemt 
šādus pakalpojumus:
15.1. mākslas terapeita konsultāci-
ja;
15.2. mākslas terapija sociālās re-
habilitācijas plāna ietvaros;
15.3. audiologopēda individuālā 
konsultācija;
15.4. fizioterapeita individuālā 
konsultācija.
16. Personām ar invaliditāti ir tie-
sības bez maksas saņemt šādus pa-
kalpojumus:
16.1. visi medicīniskās rehabilitāci-
jas pakalpojumi;
16.2. veselības veicināšanas vingro-
šana – grupā;
16.3. higiēnas centra pakalpojums 
– duša;
16.4. dalība „Sīpoliņi” nodarbībās.
17. Pensijas vecuma personām ir 
tiesības ar atlaidēm saņemt šādus 
pakalpojumus:
17.1. bez maksas – veselības veici-
nāšanas vingrošana (grupā un indi-
viduāli);
17.2. bez maksas – ūdens aerobikas 
(grupā) sertificēta speciālista vadī-
tās apmācības pakalpojums; 
17.3. ar 50% atlaidi – fizioterapeita 
individuālā konsultācija.
18. Trūcīgām personām/ģimenēm 
ir tiesības bez maksas saņemt šādus 
pakalpojumus:
18.1. higiēnas centra pakalpojumi:
18.1.1. veļas mazgāšana;
18.1.2. veļas žāvēšana;
18.1.3. duša;
18.2. lekcijas, kursi, nodarbības da-
žādām mērķa grupām;
18.3. Bobata terapija zīdaiņiem;
18.4. koriģējošā vingrošana bēr-
niem.
19. Maznodrošinātām personām/
ģimenēm ir tiesības ar atlaidēm sa-
ņemt šādus pakalpojumus:
19.1. higiēnas centra pakalpojumi:
19.1.1. bez maksas – veļas mazgā-
šana;
19.1.2. bez maksas – veļas žāvēša-
na;
19.1.3. ar 50% atlaidi – duša;
19.2. bez maksas – lekcijas, kur-

si, nodarbības dažādām mērķa gru-
pām.
20. Sociālā dienesta klientiem ir 
tiesības bez maksas saņemt šādu 
pakalpojumu:
20.1. lekcijas, kursi, nodarbības da-
žādām mērķa grupām.
21. Daudzbērnu ģimenēm ir tiesī-
bas ar 50% atlaidi saņemt šādus pa-
kalpojumus:
21.1. individuālā veselības veicinā-
šanas vingrošana;
21.2. mājas vingrojumu program-
mas izstrāde;
21.3. vingrošana grūtniecēm (indi-
viduāli un grupās);
21.4. pēcdzemdību grupu nodarbī-
bu vingrošana;
21.5. koriģējošā vingrošana bēr-
niem (individuāli un grupās);
21.6. veselības veicināšanas vingro-
šana – jauktām grupām.
22. Brīvprātīgā darba veicējiem ir 
tiesības bez maksas saņemt šādus 
pakalpojumus:
22.1. veselības veicināšanas vingro-
šana – jauktām grupām;
22.2. fizioterapeita individuālā kon-
sultācija;
22.3. brīvā laika pavadīšanas iespē-
jas Centra telpās (galda spēles u.c.).
23. Māmiņām ar mazuļiem (līdz 
divu gadu vecumam) ir tiesības bez 
maksas saņemt šādu pakalpojumu:
23.1. dalība „Bēbīšu klubiņš” nodar-
bībās.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzības kārtība
24. Centra pieņemto lēmumu var 
apstrīdēt Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā termiņā un kār-
tībā pašvaldības domē. Pašvaldības 
domes pieņemto lēmumu var pār-
sūdzēt Administratīvajā rajona tie-
sā.

VIII. Noslēguma jautājumi
25. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Ikšķiles novada pašvaldības 2011. 
gada 23. februāra saistošos notei-
kumus Nr.9/2011 „Ikšķiles novada 
pašvaldības Dienas centra sniegto 
sociālo pakalpojumu saņemšanas 
un samaksas kārtība”.
26. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā 
noteiktajā kārtībā.

I.TrapIņš, domes prIekšsēdētājs 
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Nākamais Ikšķiles novada 
pašvaldības informatīvais 

izdevums “Ikšķiles Vēstis” iznāks 
17. aprīlī.

Ikšķiles novada pašvaldības informatīvais izdevums. 
Reģ. apl. 0840. Tirāža 3400 eks. 

Bezmaksas. 
Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”.

Redaktore Antra Boitmane.
Tālr.: 65020889, 

e-pasts: antra.boitmane@ikskile.lv
Uzziņas pa tālr. 65030202, sekretāre. 

Par faktiem, viedokļiem un uzvārdiem rakstos 
atbild to autors. 

Pašvaldības informatīvā izdevuma “Ikšķiles 
Vēstis” elektroniskā versija www.ikskile.lv.

Pasākumi

21. martā plkst. 12.00
Ikšķiles novada pašvaldības zālē
Senioru deju kopas „Vijas” 
5 gadu jubilejas koncerts
Ieeja – brīva!

28. martā plkst. 13.00
Ikšķiles tautas namā
Interaktīvās izstādes „Lielā 
Ikšķiles ligzda” atklāšana
Kopā ar biedrību „Rasas krāsas”, 
biologu Ģirtu Strazdiņu un LU 
folkloras kopu „Dandari” ieskan-
dināsim Lieldienas, klausīsimies 
putnu dziesmās, darbosimies ra-
došajās darbnīcās un iesim rota-
ļās! Konkursi, izlozes, balvas!
Izstāde apskatāma darba die-
nās no 28. marta līdz 5. aprīlim.

5. aprīlī plkst. 12.00
Pļaviņā pie Ikšķiles tautas 
nama
Pasākums ģimenēm „Raibā 
Lieldienu stafete”.

18. aprīlī plkst. 16.00
Ikšķiles tautas namā
Senioru vokālā ansambļa 
„Saulgrieži” 8. dzimumdie-
nas koncerts
Ieeja – brīva!

24. aprīlī plkst. 19.00
Ikšķiles tautas namā
Koncerts „Orlando teiksmai-
nais ceļojums”
Koncertā piedalās: Sergejs Jē-
gers (kontrtenors), Jolanta Stri-
kaite (soprāns), Agnese Kan-
niņaLiepiņa (baroka vijole), 
Jānis Stafeckis (kontrabass), 
Karina Bērziņa (stāstniece).
Aizraujoša muzikāla novele 
par Venēciju 18. gadsimtā bez-
gala skaistas mūzikas skanēju-
mā. Ar lepnumu par itāļu ope-
ras kārto šūpuli Venēcijā, ar 
Sv.Marka katedrāli un Dodžu 
pili fonā, ar karnevāla spožu-
mu, ar neizbēgamajām intri-
gām un mīlas pārdzīvojumiem, 
ar lagūnu noslēpumaino viļņo-
šanos nakts stundās un slēp-
šanos masku aizsegā stāstīsim 
par dzīvi Venēcijā, kurā tik liela 
loma bijusi mūzikai. Bet stāsta 
centrā neapšaubāmi viņš – ne-
parasti augstās balss īpašnieks 
Orlando, kam dzīve sagādāju-
si tik daudz ciešanu un laimes.
Biļetes iepriekšpārdošanā 
10,00 eiro, skolēniem un pen-
sionāriem 8,00 eiro.
Pasākuma dienā 15,00 eiro.

Brīnumu pasaulē neesot..
Bet kā gan citādi nosaukt tevi?
Brīnums uz mūžu man rokā 

dots –
Mirklis, kas pelēkos rudeņos 
nevīst...

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:
gundega Hanna (24.02.)

oskars (16.02.)
Teodors (24.02.)
marsels (27.02.)

Alise (20.02.)
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

rasmas Apsītes (1925)
Andra Bisenieka (1946)

Taisa Ledaka (1927)
Benedikta mosejenoka (1942)

aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko 

līdzjūtību tuviniekiem!
Ikšķiles novada pašvaldība

Gadu startam rītdien cits jau 
laukums,

Citas cerības un ceļus laiks 
nāks dot,

Dzīvesprieks un mīlestības 
jaukums,

Lai arvien spēj sirdī pārziemot.
martā 80 gadu jubileju svin:

gunārs staņa (08.03.)
rihards Vanags (14.03.)
Aija Birnbaume (16.03.)
Joanna Dolgija (18.03.)

Arnis Ģēģermanis (19.03)
Imants krūklis (26.03.)

Aleksandra romāne (28.03.)
85 gadu jubileju svin:

Jāzeps Dzedzels (17.03.)
90 gadu jubileju svin:

Arnolds ābelītis (22.03.)
Pēteris kukojs (24.03.)

Antoņina gudkova (25.03.)
Dagmāra Formozova (26.03.)

100 gadu jubileju svin:
genovefa grunde (15.03.)

Daudz laimes!
Ikšķiles novada pašvaldība

E- prasmju nEdēļa IkšķIlEs novada CEntrālajā  
un tīnūžu bIblIotēkā

23.-27.03.2015.
Pirmais klikšķis – bibliotēkas lietotājiem bez eprasmēm
Seniori – sērfotāji – informācijas meklēšana internetā
IT barometrs – visiem interesentiem, kuri vēlas pārbaudīt savas 
eprasmes
Portāls www.filmas.lv – visiem interesentiem, kuri vēlas iepazīties 
ar Latvijas kultūras kanonu filmu nozarē
Portāls www.latvija.lv – visiem interesentiem
Portāls www.letonika.lv – visiem interesentiem
BēRNU LITeRATūRAS NODAļA
IT barometrs – visiem interesentiem, kuri vēlas pārbaudīt savas 
eprasmes
Portāls www.filmas.lv – visiem interesentiem, kuri vēlas iepazīties 
ar Latvijas kultūras kanonu filmu nozarē
Portāls www.latvija.lv – visiem interesentiem
Portāls www.letonika.lv – visiem interesentiem

dIEvkalpojumu kārtība

Ogres katoļu draudzēs Klusajā nedēļā un
Kristus augšāmcelšanās svētkos

Ikšķilē (klosterī)
29. martā plkst. 12.00 
2. aprīlī plkst. 18.00
3. aprīlī plkst. 15.00
4.aprīlī plkst. 21.00
5. aprīlī plkst. 12.00

dIEvkalpojumI un konCErtI sv.mEInarda 
IkšķIlEs EvaņģēlIskI lutErIskajā baznīCā 

klusajā nEdēļā un lIEldIEnās
pūpolu (palmu) svētdiena 29. martā plkst. 10.00
dievkalpojums, klaviermūzikas koncerts
zaļā ceturtdiena 2. aprīlī plkst. 19.00
Sv.Vakarēdiena iedibināšanas svētku dievkalpojums
lielā piektdiena 3. aprīlī plkst. 10.00 Kristus ciešanu piemi-
ņas dievkalpojums
klusā sestdiena 4. aprīlī plkst. 17.00 Evaņģēliskais krusta ceļš
4. aprīlī plkst 22.00 Nakts dievkalpojums, sagaidot Kristus aug-
šāmcelšanās svētkus
lieldienas 5. aprīlī plkst. 10.00 Kristus augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojums, piedalās draudzes koris

29. martā plkst. 11.30 (pēc dievkalpojuma)
Pūpolsvētdienas klaviermūzikas koncerts
Pianists Kalvis Jordāns 
Programmā L.van Bēthovens, F.Šopēns, F.Lists
Visi mīļi aicināti!

mākslas dIEnu pasākums  
„mākslas pIEtura „IkšķIlE””

Ikšķiles tautas namā
25. aprīlī plkst. 18.00 – Ikšķiles amatierteātra izrāde – Aspa-
zija „Zaudētās tiesības”
Bezmaksas ieejas kartes var izņemt Ikšķiles tautas namā. Karšu 
daudzums ierobežots!

26. aprīlī pļaviņā pie Ikšķiles tautas nama
plkst. 9.00 – pavasara gadatirgus
Aicinām pieteikties amatniekus un stādu tirgotājus. Tālr. 
65024130, 65024131
plkst. 11.00 – radošās darbnīcas un muzicēšana brīvajā ska-
tuvē „Nenopietni un pa jokam”
Piedalās – Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas un Ikšķiles vidus-
skolas skolotāji un audzēkņi
Mākslas dienas Tīnūžos (IMMS bērnu darbu izstādes atklāšana)
Uz tikšanos „Mākslas pieturā „Ikšķile””!

IzstādEs
Ikšķiles tautas namā
17. aprīlī plkst. 17.00
IMMS mākslas pedagoģes un gleznotājas – akvarelistes Lai-
las Balodes personāldarbu izstāde un vokālistes Zanes Tālu-
mas koncerts
Izstāde apskatāma no 17. aprīļa līdz 8. maijam

Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā
17. aprīlī plkst. 18.00
IMMS mākslas studiju radošo darbu izstādes atklāšana

tīnūžu tautas namā
24. aprīlī plkst. 17.00
IMMS mākslas nodaļas audzēkņu radošo darbu izstāde ar 
muzikālu ieskaņu „Prieks bērna acīm”

Ikšķiles ev. lut. baznīcā
26. aprīlī biedrības “Rasas Krāsas” izstāde

pasākumI tīnūžos
25. martā plkst. 15.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
pēcpusdiena
„Pasmel mīlestību
No Latvijas avota dzidrā,
Tu tālu ceļu nācis
Līdz Dzimtenei.”
28. martā plkst. 14.00 Senioru pavasara balle „Prieks rada prie-
ku”: jauniešu teātra „Āķis” izrāde. Par jautru un omulīgu mūziku 
gādās Pēteris Leiboms.
6. aprīlī Lieldienu šūpošanās Tīnūžu tautas nama pagalmā kopā ar 
bērnu deju kolektīvu „Upīte”.
7. aprīlī plkst. 13.00 klaunu šovs „OkiDoki”, ieeja 1,00 eiro.
18. aprīlī plkst. 12.00 noslēguma nodarbība lekciju ciklam „Gri-
bu savu tautas tērpu”.

Tīnūžu tautas namā 
28. martā plkst. 14.00

senioru pavasara balle

„Prieks rada 
prieku”

Jaunības atmiņās 
ļaus atgriezties jauniešu 
teātra studija „Āķis”
ar izrādi „Zivs četratā”
Pavasarīgas melodijas spēlē 
Pēteris Leiboms

Savu dalību pasākumā lūdzu pieteikt 
līdz 26. martam 
(65068952 – Ilona; 26496046 – Valda)


