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Publiskie pakalpojumi –
ātrāk, ērtāk, izdevīgāk!
1. martā atklāts Ikšķiles novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs (VPVKAC), kas atrodas
Veselības un sociālo lietu pārvaldes telpās Daugavas prospektā 34, tādējādi arī Ikšķiles
iedzīvotāji un uzņēmēji turpmāk varēs saņemt publiskos
pakalpojumus vienuviet – ātrāk, ērtāk, izdevīgāk.
Svinīgajā atklāšanas pasākumā
piedalījās ne tikai novada pašvaldības pārstāvji, bet arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, VARAM Publisko pakalpojumu departamenta
Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja Maija Anspoka un citi
sadarbības partneri.
Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš pirms
simboliskās lentes pārgriešanas
uzsvēra, ka šis projekts, kuru pašvaldība realizējusi kopā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ir būtisks ieguldījums klientu apkalpošanas
jomā.
Ikšķiles novadā turpmāk tiks
nodrošināts, ka iedzīvotāji un
uzņēmēji valsts un pašvaldību
sniegtos pakalpojumus un konsultācijas par e-pakalpojumiem
varēs saņemt tuvāk dzīvesvietai.
Šeit klātienē varēs pieteikt Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras,
Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts
darba inspekcijas un Valsts zemes dienesta pakalpojumus, kā
arī saņemt savas pašvaldības pakalpojumus. Tāpat varēs saņemt
praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju. Būs pieejama arī informācija par tuvāko valsts iestāžu
reģionālo struktūrvienību, tās
darba laiku un pieteikšanās kārtību.
Ikšķiles VPVKAC būs pieejami pašvaldības pakalpojumi: šeit
varēs deklarēt dzīvesvietu un saņemt izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu, reģistrēt bērnu
rindā uz Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, iesniegt dokumentus
dažādu atļauju saņemšanai (piemēram, ielu tirdzniecības atļau-

Priekšsēdētāja sleja

Mēs noliekam
malā darbus
un apstājamies
25. marts –
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena

Indulis Trapiņš,
Ikšķiles
novada domes
priekšsēdētājs

Ikšķiles novada VPVKAC svinīgi atklāj Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts (no kreisās) un Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs
Indulis Trapiņš.

ja, koku ciršanas atļauja, atļauja
publisko pasākumu organizēšanai), iesniegt jebkurus citus pašvaldībai adresētus iesniegumus,
veikt maksājumus par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nodokļiem un nodevām,
kā arī saņemt citus pakalpojumus.
Jaunatklātajā Ikšķiles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
apmeklētājus pieņems Irīna Vāvere. Uzrunājot klātesošos, viņa
teica: „Ikšķiles novada pašvaldība jau līdz šim ir aktīvi iesaistījusies, lai novada iedzīvotājiem
nodrošinātu publisko pakalpojumu pieejamību. Jau ceturto
gadu pašvaldības administratīvajā ēkā strādā klientu apkalpošanas speciālists, kurš sniedz
konsultācijas par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem. Pateicoties ES struktūrfondu atbalstam, novadā ir izveidoti vairāki publiskie interneta pieejas
punkti, kas veicinājuši interneta pieejamību daudziem novada iedzīvotājiem. Tagad mūsu

novada iedzīvotājiem ir šī lieliskā iespēja saņemt gan valsts,
gan pašvaldības pakalpojumus
vienuviet tuvāk viņu dzīvesvietai. Gan mēs, klientu apkalpošanā iesaistītie speciālisti, gan arī
pašvaldības darbinieki aktīvi iesaistīsimies valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas
centru darbības popularizēšanā
un labprāt sadarbosimies ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju, lai sniegtu

savu ieguldījumu publisko pakalpojumu pieejamības attīstībā un klientu apkalpošanas darbības pilnveidošanā.”
Šobrīd var pieteikt pakalpojumus un saņemt konsultācijas jau
56 novadu nozīmes VPVKAC. Ikšķilē atklātais centrs iedzīvotājiem un uzņēmējiem publiskos
pakalpojumus ļaus pieteikt jau
57 vietās, savukārt kopā ar reģionālās nozīmes centriem – 60 vietās Latvijā.

Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam;
Katru dienu pa prieka brīsniņam
Lai ievijas dzīves apcirkņos!
Dārgās sievietes!
Sveicu Starptautiskajā sieviešu dienā!
Lai apkārtējo cieņa un mīlestība
Jūs pavada ikvienā dzīves solī!
Ikšķiles novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs
Indulis Trapiņš

Dabā tā ir iekārtots, ka pēc aukstā
ziemas sastinguma nāk gaisma,
siltums un atdzimšana. Arī cilvēks, uzkrājis ziemas mieru, pavasarī mostas jauniem darbiem
un jauniem sapņiem.
Noteikti, ka tā bija arī 1949. ga
dā – cilvēki gaidīja ziedošo pavasari, bet tad nāca 25. marts, kas visus
sapņus iznīcināja… Tūkstošiem ģimeņu bija jāatstāj savas mājas, iekoptie lauki, izveidotās saimniecības un jādodas svešumā. Domāju,
ka tolaik cirstās rētas nekad nesadzīs mūsu līdzcilvēku sirdīs, jo pārāk daudz sāpju tas prasījis.
Šogad aizritēs jau 68. pavasaris,
kopš latvieši piemin šo traģisko laiku. Tuvojoties Latvijas tautas sēru
dienai, mēs atkal uz brīdi noliekam
malā darbus un apstājamies, lai godinātu tos, kuri bez vainas un tiesas
sprieduma tika sūtīti nolemtībai.
Starp daudziem tūkstošiem mēs
pieminam arī abās deportācijās izsūtītās 78 personas no Ogres apriņķa Ikšķiles pagasta. Jau tradicionāli
mūsu novadā notiks pasākumi, kuros godāsim deportāciju dalībniekus un upurus. 25. martā uz atceres pēcpusdienu aicināsim mūsu
novadā dzīvojošās represētās personas un viņu tuviniekus, savukārt
augustā Latvijas politiski represētie pulcēsies 19. salidojumā. Esam
gandarīti, ka iepriekšējā represēto salidojumā savu doto solījumu
pašvaldība ir izpildījusi – labiekārtojusi Ikšķiles brīvdabas estrādi,
kur katru gadu notiek šis pasākums.
Kopš šīm liktenīgajām latviešu
tautas vēstures lappusēm aizritējis ilgs un sarežģīts laika posms –
tauta piedzīvojusi gan sāpīgus,
gan arī priecīgus brīžus. Un nu
šis laiks atvēlēts mums. Lai arī cik
grūti daudziem klātos šodien, mēs
dzīvojam daudz pateicīgākā laikā
nekā tie cilvēki, kuriem tālajā Sibīrijā nācās cīnīties par savu kailo dzīvību un visu sākt no nulles.
Protams, pašreizējā situācija diktē savus noteikumus – pašvaldībai
2. lpp. ›
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Īstenots projekts
„Skaņas aparatūras piegāde
Tīnūžu tautas namam”
Ikšķiles novada pašvaldība īstenojusi Eiropas Savienības
līdzfinansētu projektu, kura
ietvaros iegādāta jauna skaņas aparatūra Tīnūžu tautas
namam. Skaņas aparatūra paredzēta dažādu publisku pasākumu apskaņošanai kultūras
namā un brīvdabā.

2016. gada decembrī tika pabeigta Tīnūžu tautas nama zāles pārbūve, un šā gada martā tiks pabeigti arī tautas nama vestibila
pārbūves darbi. Līdz ar to jaunā
skaņas aparatūra – vairākas skandas, skaņas apstrādes mikšerpults, skatuves monitori, mikrofoni un pārējais aprīkojums ļaus
nodrošināt labu skaņas kvalitāti dažādu kultūras un apmācību
pasākumu rīkošanai atjaunotajā
kultūras namā.
Projekta kopējās izmaksas ir
14 375 EUR, no kurām 9000 EUR ir
Eiropas Lauksaimniecības fonda

lauku attīstībai finansējums un
5375 EUR – Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējums. Skaņas
aparatūras piegādi un uzstādīšanu veica SIA „Diogens audio”.
Projekts „Skaņas aparatūras
piegāde Tīnūžu tautas namam”
īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Ikšķiles novada pašvaldības
Attīstības nodaļa

Aicina pieteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus
darbam Ikšķiles novada vēlēšanu iecirkņos

Ikšķiles novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Republikas pilsētu
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu
aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātus darbam
pašvaldību vēlēšanās 2017. gada 3. jūnijā.
Ikšķiles novadā ir trīs vēlēšanu iecirkņi:
Nr. 687 – IKŠĶILES TAUTAS NAMS, Lībiešu iela 2, Ikšķile, Ikšķiles
novads;
Nr. 688 – TĪNŪŽU TAUTAS NAMS, „Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts,
Ikšķiles novads;
Nr. 962 – ADMINISTRATĪVĀ ĒKA, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads.
Katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai nepieciešami septiņi
komisijas locekļi.
Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāju,
3) novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vidējā izglītība,
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta
iesniedzējs,
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas
pilsētas domes vai novada domes deputāts,
5) nav citas vēlēšanu komisijas vai vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikumā norādāms komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds,
personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par
piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.
Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas
datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus,
Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un
nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu
datu aizsardzības likumam.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa pieteikuma anketas veidlapu var
saņemt un līdz 2017. gada 24. martam personīgi iesniegt Ikšķiles
novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Daugavas prospektā 34, Ikšķilē.
Pieteikuma anketas veidlapa pieejama arī Centrālās vēlēšanu komisijas
interneta vietnē www.cvk.lv, sadaļā „Darbs vēlēšanu iecirknī”.
Tālrunis informācijai 65068932.
Ikšķiles novada vēlēšanu komisija

2017. gada marts

Biruta Groza – INP SIA „Ikšķiles
māja” vienīgā valdes locekle
Kopš 2017. gada janvāra, veicot
izmaiņas
kapitālsabiedrības
vadībā, Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” par
vienīgo valdes locekli kļuvusi
Biruta Groza. Darbu pašvaldības uzņēmuma valdē viņa sākusi 2016. gada martā.
B. Groza ir dzimusi Ogrē. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju. Pēc studijām
1995. gadā uzsākusi darbu Valsts
zemes dienestā, bet kopš 2001. ga
da vadījusi Ogres rajona biroju,
kurā strādāja aptuveni 60 cilvēku.
– Pastāstiet par līdzšinējo
darba pieredzi.
– Specialitātē esmu strādājusi 19 gadus, no kuriem 11 gadus
esmu bijusi dažādu līmeņu vadītāja. Šajā laikā esmu piedalījusies zemes reformas īstenošanā
Ogres rajonā, un mani galvenie
darba pienākumi bija ikdienas biroja darbu plānošana, realizācija
un kontrole, sadarbība ar pašvaldībām un citām organizācijām,
klientu iesniegumu un sūdzību
izskatīšana, atbilžu sagatavošana, pasūtījumu izpildes nodrošināšana, atskaišu un darba plānu sagatavošana. Līdz ar to šo
gadu laikā izveidotas labas attiecības gan ar kolēģiem, gan pašvaldībām un citām organizācijām. Darba pieredze bija saistīta
ar zemes reformas realizāciju valstī, kur nekustamo īpašumu formēšanā sadarbība bija arī ar pašvaldībām. Šo gadu laikā redzēju
katra pagasta, vēlāk arī novada,
teritorijas attīstību. Ikšķiles novads izcēlās ar savu nākotnes redzējumu un attīstību, ar cilvēku
attieksmi citam pret citu. Tāpēc,
kad 2014. gadā radās iespēja strādāt Ikšķiles novada pašvaldībā, ne
mirkli nešaubījos, ka izvēlei ir jābūt par labu Ikšķiles novadam.

– Kā vērtējat INP SIA „Ikšķiles māja” darbu?
– Iedzīvotāju labklājībai un
drošībai ir nepieciešama infrastruktūra, kas nodrošina satiksmes, ūdensapgādes, kanalizācijas, enerģētikas, sakaru un citu
pakalpojumu kvalitatīvu pieejamību. Līdz šim esam veiksmīgi
īstenojuši vairākus projektus, kas
būtiski uzlabojuši mūsu novada
iedzīvotāju ikdienas dzīves kvalitāti. Esam saņēmuši pateicības
vārdus, kas liecina, ka šis darbs
ir nozīmīgs un nepieciešams. Iedzīvotāju atsaucība, ieteikumi
un vēlme sadarboties dod spēku strādāt, kā arī sniedz pārliecību, ka kopā mums izdosies izveidot vidi, kur mēs visi kopā varam
pilnvērtīgi dzīvot, strādāt un atpūsties. Augstu vērtēju katra ikšķilieša viedokli, ieteikumus un
vēlmi iesaistīties kopīgā darbā.
– Kā organizējat uzņēmuma
finansiālo darbību?
– Būtiski ir nodrošināt finanšu
darbības stabilitāti – tas ir priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai. Tiek piesaistīti finanšu līdzekļi energoefektivitātes
pasākumiem, teritoriju labiekārtošanas projektiem. Mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem organizēt nepieciešamos darbus dzīvojamo ēku

Ikšķilē būs brīvdabas kino
Februārī Ikšķiles novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par
projekta „Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde” apstiprināšanu.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties brīvdabas kino aprīkojumu, lai radītu jaunu sabiedrisko
aktivitāti – brīvdabas kino vakarus – un dažādotu citas novada
sabiedriskās aktivitātes.
Par brīvdabas kino aprīkojumu
lielu interesi ir izrādījuši novada jaunieši, kuri bija galvenie šīs
projekta idejas iniciatori.
Lai mazinātu sezonalitātes ie-

tekmi, pašvaldība izvēlējusies aprīkojumu, kuru varēs izmantot ne
vien brīvdabā, bet arī pašvaldības
kultūras namu zālēs un skolā. Jau
šovasar novada iedzīvotāji un viesi tiks aicināti uz brīvdabas kino
vakariem, kas varētu kļūt par novada tradīciju.
Projekts tika iesniegts Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības „Zied zeme” izsludinātajā LEADER projektu iesniegšanas 2. kārtā. Projekta īstenošanai tiks piesaistīts 9000 EUR

energoefektivitātes paaugstināšanai – gan izmantojot iedzīvotāju
uzkrātos, gan piesaistot pieejamos
Eiropas fondu finanšu līdzekļus.
– Kas šobrīd ir INP SIA „Ikšķiles māja” galvenie uzdevumi?
– Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sistēmas sakārtošana un
attīstība – ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu būvniecība, kvalitatīva dzeramā ūdens
piegādes nodrošināšana, saimnieciskās kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas tīkla paplašināšana. Ielu un ceļu rekonstruēšana un uzturēšana – nodrošināt ielu
un ceļu seguma kvalitāti neatkarīgi no gadalaika un laikapstākļiem,
veikt ceļu remontdarbu plānošanu, izmantojot aktuālos digitālos
ceļu kartēšanas materiālus. Grants
un smilts karjeru izstrāde – nekustamā īpašuma „Kaparāmura karjers-Ezeri” apsaimniekošana atbilstoši normatīvajiem aktiem, iegūtā
materiāla izmantošana novada ceļu
uzturēšanai.
– Kā organizējat komunikāciju ar iedzīvotājiem?
– Izmantojam gan tiešo, gan netiešo komunikāciju. Svarīgi nodrošināt uzņēmuma pārstāvju piedalīšanos iedzīvotāju organizētajās
sanāksmēs, esam pretimnākoši
skolēnu Ēnu dienās, projektu nedēļās u.c. pasākumos. Mērķu sasniegšanai par vispārīgo uzdevumu būtību INP SIA „Ikšķiles māja” definē
klientu apkalpošanas uzlabošanu
un klientu apmierinātības palielināšanu ar uzņēmuma sniegtajiem
pakalpojumiem, uzlabojot uzņēmuma budžeta līdzekļu izmantošanas lietderīgumu un racionalitāti, pastāvīgi pilnveidojot personāla
prasmes, palielinot darbinieku motivāciju un darba vides drošību,
šādi kopumā uzlabojot un attīstot
INP SIA „Ikšķiles māja” darbību.

līdzfinansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projektu plānots īstenot līdz
2017. gada 1. jūnijam.
Projekts tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Ikšķiles novada pašvaldības
Attīstības nodaļa

Priekšsēdētāja sleja

Mēs noliekam malā darbus un apstājamies
› 1. lpp.
nākas saskarties ar daudzām problēmām, bet mēs tās cenšamies risināt. Rūpīgi jāpārdomā budžeta
iespējas, jāizvirza prioritātes, lai
katrs ieguldītais eiro nestu labumu
novada attīstībai, apzinoties to, ka
tuvojas arī kārtējās administratīwww.ikskile.lv

vi teritoriālās reformas. Es ticu, ka
mēs visi kopā vēl varam daudz izdarīt, atstājot nākamajām paaudzēm fundamentālus projektus.
Cienījamie represētie, viņu tuvinieki! Mums, latviešiem, ir svarīgi neaizmirst skaudros vēstures
notikumus, lai tagadnē spētu tos

izvērtēt un nākotnē nepieļautu to
atkārtošanos. Novēlu meklēt sevī
spēku, kas ļautu tikt pāri tā laika radītajām sāpēm un ciešanām.
Lai izsūtīto saraksti un atmiņas ir
kā atgādinājums nākamajām paaudzēm būt modriem par savas
valsts neatkarību!
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Martā darbu Ikšķiles
Ikšķilē noticis iedvesmas
pasākums cilvēkiem ar īpašām novadā uzsāk „Clean R”
vajadzībām „Skatuve ikvienam”
1. martā Ikšķiles novadā darbu uzsāk jaunais atkritumu apsaimniekotājs – vides pakalpojumu uzņēmums „Clean R”. Ir
veikti visi priekšdarbi, lai sekmīgi uzsāktu darbu.

25. februārī Ikšķiles vidusskolā norisinājās pirmais pašdarbības festivāls cilvēkiem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem „Skatuve ikvienam”, kurā piedalījās dažādu
biedrību un organizāciju pārstāvji no Latvijas un Lietuvas.

Iniciatīvas mērķis bija sniegt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti saturīgi pavadīt laiku, gūt iedvesmu
un apliecināt savu talantu, veicināt iekļaušanos sabiedrībā un
mazināt sociālo atstumtību.
Šāds festivāls Ikšķilē tika organizēts pirmo reizi, un ir patiess
prieks, ka pasākumā piedalījās
vairāk nekā 130 personu ar īpašām vajadzībām no deviņām organizācijām, kā arī viesi no Lietuvas un Ukrainas.
Pasākumā savus priekšnesumus
rādīja Ikšķiles un Ogres pozitīvo
cilvēku teātris „Ārpus robežām”,
biedrība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, duets „Impulss” (Viļņa,
Lietuva), invalīdu brālība „NEMA”,
dienas aprūpes centrs „Cerību
tilts”, VSAC „Vidzeme”, pansionāts
„Ropaži”, Litenes aprūpes centrs,
dienas aprūpes centrs „Cerību ligzda”, Gulbenes Invalīdu biedrība un
biedrība „Cerību spārni”.
Dalībnieki uzstājās ar teātra
izrādēm, dziesmām, dejām, dzejas lasījumiem un citiem neparastiem priekšnesumiem.
Festivāla īpašie viesi bija Ukrainas Nacionālā teātra savienības
biedrs režisors Vitālijs Ļubota, kurš
pasākuma ietvaros dalībniekiem
pasniedza meistarklasi „Kustību
un ķermeņa valodas komunikācija, izmantojot teatrālās metodes”,
lietuviešu komponiste un mūzikas
terapeite Snieguole Dikčiūte, televīzijas šova „Dejo ar zvaigzni” finālists Mārtiņš Oliņš, kā arī citas
interesantas personības, ar kurām
kopā dalībnieki varēja iesaistīties
radošās aktivitātēs, smelties prieku un gūt patīkamas emocijas.
Doma par šāda pasākuma organizēšanu pieder četriem jauniem un aktīviem sociālā projekta „Go Beyond” jauniešiem.
Taču ar ideju vien ir par maz!

Uzņēmums aicina ikšķiliešus izturēties ar sapratni, ja pirmajā
mēnesī darbs nenorit tik raiti, kā
cerēts, vai tiek pārceltas atkritumu izvešanas reizes. Tas tāpēc, ka
„Clean R” darbiniekiem nepieciešams laiks, lai apgūtu jaunos atkritumu izvešanas maršrutus un
vietas, kur novietoti konteineri.
Tāpat pirmajā mēnesī atkritumu
apsaimniekošanas līgumus mēdz
slēgt tie iedzīvotāji un uzņēmumi, kuri nav paguvuši to paveikt
laikus. Rezultātā bieži vien nepieciešams veikt operatīvas izmaiņas maršrutos un izvešanas
grafikos. „Clean R” no savas puses darīs visu iespējamo, lai neērtību būtu pēc iespējas mazāk.
Ja radušās neskaidrības, aicinām
zvanīt uz „Clean R” klientu apkalpošanas centra tālruni 67111001
vai sūtīt elektronisko vēstuli uz epasta adresi kc@cleanr.lv.
Ar 1. martu spēku zaudē atkritumu apsaimniekošanas līgumi, kas
noslēgti ar citiem novada atkritu-

Mēs ierodamies uz šīs pasaules tik dažādi...
Un tieši tāpēc jau pasaule ir tik skaista!

Ikšķiles Invalīdu biedrības
vadītājs Oskars Počkajs:
Ja cilvēks ir mazliet citāds,
tas nenozīmē, ka viņš ir
norakstīts. Šajos cilvēkos
ir tik daudz spēka, ka tā
sauktie veselie var viņus
tikai apskaust!

Lai notiktu labas lietas, ir
vajadzīga izpratne, atbalsts
un sadarbība. Festivāla
sagatavošanas laikā
nozīmīgu atbalstu sniedza
Veselības veicināšanas
centrs un pārvaldes vadītājs
Juris Saratovs.

Tikai darbojoties kopā mēs varam
paveikt lielas lietas!
Patiess prieks, ka, pateicoties
vairāku cilvēku un uzņēmumu
sniegtajam materiālajam atbalstam un sirds mīlestībai, festivālam bija lemts īstenoties, jo tikai
ar mīlestību piepildīta sirds rod
baudu, darot labus darbus!
Patiess un cilvēcīgs PALDIES
Ikšķiles novada pašvaldībai, Ikšķiles vidusskolai, Ikšķiles Sporta
un atpūtas centram – Mārim Reimanim, Libertu „BIO bērzu sulām” – Linardam Libertam, „LaLampa” – personīgi Kristapam
Jaundzemam, daiļslidošanas klubam „Slidotprieks” un Edgaram
Siliņam, ASV vēstniecībai Latvijā,

„Albumi.lv”, „Kārumam”, „Skrīveru Gotiņai”, „Maxima”, putnu fabrikai „Ķekava”, „CopyPro”, „Rīgas
ziediem”, „Laimai”, Dailes teātrim,
„Smiltenes pienam”, „Ezerkauliņiem”, „Dr. Tereško tējai”, „Turkebab”, „Vilnaus Pergale” un „Fazer”.
Ir dzirdēts sakām, ka visu lielo mūsu dzīvē aizsāk sīkas lietas!
To nenoliedzami apliecināja festivāls „Skatuve ikvienam”! Katrs
kolektīvs, kurš piedalījās pasākumā, bija ieguldījis daudz darba
un mīlestības, lai radītu kaut ko
skaistu un cēlu, un tas ļauj mums
lepoties ar viņiem!

Zanda Vītola, Ikšķiles novada
Veselības veicināšanas

pašvaldības

centra speciāliste

E-prasmju nedēļa
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
(LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju (VARAM) no 27. marta
līdz 2. aprīlim organizē Eiropas
E‑prasmju nedēļu Latvijā.
E-prasmju nedēļā šogad paredzēts
aplūkot šādas galvenās tēmas:
• Kiberdrošība: kā droši izmantot internetu un digitālos rīkus, pasargāt savu digitālo identitāti un datus;
• E-pakalpojumi: aicinām iepazīt un apgūt jaunākos e-pakalpojumus, to skaitā mobilos risinājumus;
• E-prasmes nodarbinātībai un
uzņēmējdarbībai.

E-prasmju nedēļas ietvaros
tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs
sekot līdzi interneta tiešraidēs,
gan arī pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un
bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt
savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.
E-prasmju nedēļā Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka un Tīnūžu bibliotēka sniegs individuālas
konsultācijas par bibliotēkā pieejamajiem e-resursiem:
• „Pirmais klikšķis” – bibliotēkas lietotājiem bez e-prasmēm;
• „Seniori – sērfotāji” – informācijas meklēšana internetā;

• portāls „Filmas.lv” – visiem
interesentiem, kuri vēlas iepazīties ar Latvijas kultūras kanonu
filmu nozarē;
• portāls „Latvija.lv” – visiem
interesentiem;
• portāls „Letonika.lv” – visiem interesentiem.
Ikšķiles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavas prospektā 34 būs iespējams saņemt
konsultācijas par e-pakalpojumiem. Centrā pieejams arī publiskais dators. Savukārt novada
skolās notiks tematiski pasākumi
saistībā ar drošību internetā.

Inga Šulca,
Ikšķiles novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

www.ikskile.lv

mu apsaimniekotājiem. Ja līdz tam
nav noslēgts līgums ar „Clean R”,
atkritumi vairs netiks izvesti. Tiem
Ikšķiles novada iedzīvotājiem, kuri
vēl nav paguvuši noslēgt jauno atkritumu apsaimniekošanas līgumu, atgādinām, ka to var pagūt
joprojām. Klātienē līgumu slēgšana notiek „Clean R” klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Vietalvas
ielā 5. Līguma veidlapu aizpildīt un
izdrukāt var arī uzņēmuma interneta vietnē www.cleanr.lv. Parakstītu līgumu klienti uzņēmumam
„Clean R” var sūtīt arī pa pastu:
adrese – Vietalvas iela 5, Rīga, LV1009. Līgums ātri un ērti noslēdzams arī elektroniski, uzņēmuma
interneta vietnē autorizējoties ar
internetbankas starpniecību.
Kā ziņots iepriekš, tiesības
turpmākos septiņus gadus nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu novadā „Clean R” ieguvis,
uzvarot pašvaldības rīkotajā atklātajā konkursā. Uzņēmums nav
jaunpienācējs Ikšķilē, jo jau veicis atkritumu izvešanu daļai novada iedzīvotāju.
Plašāka informācija:
Kaspars Līcītis,
„Clean R” preses sekretārs.
Tālrunis: 29660003
E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv

Ikšķiles Brīvās skolas bērni
runā mūzikas valodā

Katra gada sākumā Ikšķiles
Brīvajā skolā jau par tradīciju kļuvusi nometne, kad vienu
nedēļu skolas ikdiena mainās,
visu uzmanību veltot valodai,
kuru saprot visas pasaules cilvēki, – mūzikai!
Šogad bērniem bija iespēja ne tikai padziļināt zināšanas latviešu
tautas mūzikā, bet apgūt un iepazīt arī citus mūzikas veidus. Nometnes pirmajā dienā bērnus sadalīja četrās grupās, kuras vadīja
jaunie mūziķi: etnomuzikoloģijas
studente un vairāku mūzikas grupu dalībniece Rasa Roze, pieredzes bagāta pasniedzēja bērnu un
jauniešu nometnēs Latvijā, ASV,
Austrālijā un citviet, kā arī viena
no grupas „Ārzemnieki” pārstāvēm uz lielās Eirovīzijas skatuves
Katrīna Dimanta, folkloras kopas „Ceiruleits” dalībniece Agnese
Kārkle, kuras ģimenē visi ir saistīti ar mūziku, un grupas „Laimas
muzykanti” bundzinieks Matīss
Uškāns no dziedošās Uškānu ģimenes. Pēc tam sekoja cītīgs darbs
trīs dienu garumā, lai sagatavotos

noslēguma koncertam, kurā citiem parādīt, kas nometnē apgūts.
Nometnē lielākā dienas daļa tika
veltīta mēģinājumiem, diskusijām
un nodarbībām par un ap mūziku,
tomēr atpūtas brīžos gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērni iesaistījās arī citās radošajās nodarbībās.
Balss atvēršana, Klusuma stundas,
hiphopa deju nodarbības, iedvesmojošas tikšanās ar jauniešiem,
kuri savu ceļu atraduši mūzikā, – to
visu varēja izdzīvot nedēļas laikā!
Pēc labi padarīta darba nedēļas
noslēgumā Ikšķiles Brīvās skolas
bērni, skolotāji un darbinieki devās izbraucienā, lai Vītolu ģimenes mammas Daces un meitas Rasas vadībā saskaņā ar latviskajām
tradīcijām svinētu Meteņus pie
„Turbu” dižozola. Puiši pārtapa
par meitām, bet meitas – par puišiem. Visi „izpurināja vecos kaulus”, slikto sadedzināja ugunskurā, izšūpināja saulīti, meta metus,
brauca no kalna ar ragaviņām un
lielījās, kā arī ēda apaļus plāceņus
ar medu un dzēra zāļu tēju.
Nu esam gatavi pavasarim!
www.brivaskola.lv
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Ikšķiles vidusskolas muzejā atkal
izstāde „Mans pirmais cimdu pāris”
Veselu mēnesi Ikšķiles vidusskolas muzejā varēja apskatīt
6. klases meiteņu adīto cimdu
izstādi un nobalsot par skaistākajiem adījumiem.
Ir ziema, kad bez siltiem adītiem
dūraiņiem, džemperiem un zeķēm neiztiekam. Prieks, ka šogad tik ļoti ir iecienītas latviešu rakstu zīmēs adītās šalles. Lai
tiktu pie šādiem praktiskiem apģērba papildinājumiem, jāmācās
pašiem adīt. Un adīšanas ābeci jau skolā iemāca mājturības
stundās.
3. martā 27 jaunās adītājas pulcējās muzejā uz izstādes slēgšanu
un saņēma atpakaļ savus cimdiņus. Katra, kura bija uzvarējusi
sevi un noadījusi pirmo cimdu
pāri, saņēma arī pateicību no skolas.
Izstādes laikā muzejā varēja
apskatīt ne tikai meiteņu adījumus, bet arī Ikšķiles jau pieredzējušo rokdarbnieču darinājumus –
sengaidas Vizmas Leperes, skolas
bijušo un tagadējo darbinieču
Annas Puncules un Baibas Vutnānes smalki izstrādātos un sarežģītos adījumus. Pieredzes bagātās adītājas muzejā ciemojās pat
vairākas reizes un mācīja adīšanas mākslu jaunajām iesācējām.

3. martā 27 jaunās adītājas pulcējās muzejā uz izstādes slēgšanu un saņēma atpakaļ
savus cimdiņus.
Paldies viņām par šādu labas gribas un mīlestības darbu! Paldies
arī jaunajām rokdarbniecēm, skolotājai Dacei Ozolai-Krastiņai un
skolas muzeja pedagoģei un radošā entuziasma gariņam Annai
Indānei.
Tradicionālā cimdiņu izstāde
ir kā sevis pašapliecināšanās vai

pierādījums: „Lūk, es to izdarīju!” Protams, ka noadīt cimdiņu
nav viegli un līdz izstādei muzejā nenonāk visu adītāju darbiņi, bet ir liels prieks par tiem,
kas uz izstādi ir atceļojuši. Cimdiņi adīti ar dažādu krāsu dzijām un rakstiem, katra adītāja
atkarībā no savas varēšanas iz-

Starpnovadu skatuves runas
un mazās formas uzvedumu
skate Salaspilī
Šā gada 9. februārī Salaspils
kultūras namā „Rīgava” notika
starpnovadu – Ikšķiles, Carnikavas, Ķekavas, Salaspils un
Olaines – skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa 1. kārtas 2. posms.
Ikšķiles vidusskolu ar skatuves
runas priekšnesumiem un diviem
mazās formas uzvedumiem – sākumskolas uzvedumu „Tāda tu
esi, mana Latvija” (režisore Kristīne Garklāva) un „Es un tētis”
(režisore Zane Bēķe) konkursā pārstāvēja seši skolēni: Dainis
Siliņš 1. klašu grupā, Renārs Rožulejs 2.–3. klašu grupā, Patrīcija Krēsliņa 4.–6. klašu grupā, Alise Bogdanova 7.–9. klašu grupā,
Aleksandra Zujeva un Sabīne Vaivodiša 10.–12. klašu grupā.
Žūrijas komisijas locekļi – režisore un teātra pedagoģe D. Liepeniece, aktieris un režisors
J. Kaijaks, teātra un kino aktieris M. Andersons – pēcskates
komentāros akcentēja runātāju spēju būt dabiskiem un nesamākslotiem, viņu ieguldīto darbu, attieksmi un paša personības
nozīmi, kā arī piemērota repertuāra izvēli, gatavojot skatuves
runas priekšnesumu. D. Liepeniece īpaši uzsvēra runas pedagogu un skolēnu darba valstisko nozīmību literārās valodas
saglabāšanā un izkopšanā. Protams, galvenais padomdevējs un

Ikšķiles vidusskola var lepoties ar labu sniegumu
starpnovadu skatē gan skatuves runā, gan mazās
formas uzvedumu konkurencē.
iedrošinātājs ir skolotājs. Skolēna tālākajā izaugsmē ir būtiski, cik prasmīgi skolotājs strādājis ar audzēkni un pratis saglabāt
skolēna individualitāti.
Paldies skolotājām K. Garklāvai, I. Leizanderei, G. Grejerei un
Z. Bēķei par skolēnu sagatavošanu skatei, I. Bērziņai – par organizatorisko darbu, kā arī uzvedumu
tehnisko nodrošinājumu. Ikšķiles
vidusskola tiešām var lepoties ar
labu sniegumu starpnovadu skatē
gan skatuves runā, gan mazās formas uzvedumu konkurencē, mājās pārvedot tikai 1. un 2. pakāpes diplomus. Par tālāko dalību

reģionālajā skatē Jūrmalā žūrijas
komisija tuvākajās dienās informēs elektroniski.
Būtiska atziņa, kas izskanēja kā žūrijas padoms un vēlējums
jaunajiem māksliniekiem: vienmēr atcerēties, ka skatuves runa
nav sacensība par vietu, kā tas
pierasts mācību olimpiādēs un
sporta sacensībās, jo ne viss ir izvērtējams punktos, stabiņos un
tabulās, it īpaši mākslu jomā.
Paldies arī Salaspils kultūras
nama „Rīgava” darbiniekiem par
organizatorisko un emocionālo
ieguldījumu starpnovadu skates
veikmīgā norisē!
www.ikskile.lv

vēlējusies arī valnīša adīšanas
tehniku. Pieredzējusi adītāja,
protams, vienā otrā cimdiņā var
saskatīt arī kādu adīšanas kļūdiņu vai negludumu, bet tas taču ir
tikai sākums!
Lai cimdu izstādi padarītu interesantāku, šogad muzejā bez
meiteņu adītajiem dūrainīšiem

bija izlikti arī daži Ikšķiles adītāju veterānu jeb meistaru darbi – ar saviem adījumiem izstādē piedalīties uzaicinājām mūsu
skolas ilggadējo apkopēju, tagad pensionāri, Annu Punculi un
sengaidu Vizmu Leperi. Tagad izstādē var salīdzināt gan pirmos
adītos cimdiņus, gan tos izcilos
paraugus, kuri ilggadējām adītājām jau skaitāmi varbūt simtos.
Anna Puncule uz izstādi atnesusi arī dažus greznus plecu lakatus, mežģīņotas zeķes. Vizma
Lepere iepriecināja ar sarežģītu
rakstu cimdiem, maziem suvenīrcimdiņiem, tamborētām meiteņu
somiņām.
10. februārī muzejā abas pieredzējušās rokdarbnieces tikās ar skolēniem un ikvienam,
kurš vēlējās, palīdzēja uzmest
uz adāmadatām pirmos valdziņus vai noadīt cimdam tādu valnīti, kurš stiepjas kā gumija un ir
viegli uzvelkams. Viņas pastāstīja arī citas svarīgas lietas, kuras jāzina, ja grib uzadīt skaistus
cimdus, šallīti vai ko citu. Paldies atsaucīgajām pensionārēm,
kuras savu māku ar prieku nodod
jaunajiem!
Katrs darbiņš, ko protam, ir
mūsu bagātība. Ar to tad arī lepojamies!

Matemātikas nedēļa
Ikšķiles vidusskolā
17. februārī ar apbalvošanu noslēdzās Ikšķiles vidusskolas
sākumskolas matemātikas nedēļa.
Šogad matemātikas aktivitātes
norisinājās divu nedēļu garumā. Pirmajā nedēļā notika matemātikas olimpiāde skolā. Par
godalgotām vietām un iespēju pārstāvēt skolu starpnovadu
matemātikas olimpiādē Salaspilī
sacentās visu sākumskolas klašu
labākie matemātiķi. Pirmo klašu grupā 1. vietu ieguva Imants
Serafimovičs (1.b klase), 2. vietu – Pēteris Vanags (1.c), 3. vietu – Haralds Ābele (1.e). Otro
klašu grupā 1. vietu ieguva Elza
Augstkalna (2.d) un Krišs Jansons (2.a), 2. vietu – Kate Mestere (2.d), 3. vietu – Markuss Arbidāns (2.a). Trešo klašu grupā
1. vietu ieguva Māris Ušvils (3.e),
2. vietu – Džuljeta Krēsliņa (3.a),
3. vietu – Niklāvs Andžāns (3.c),
Alise Skuja (3.b) un Ernests Levkāns (3.a). Ceturto klašu grupā
1. vietu ieguva Juris Jaunzemis
(4.b), 2. vietu – Reinis Andrejs
Guslens (4.b), 3. vietu – Gustavs
Beķers (4.d) un Edgars Bāgants
(4.a). Apsveicam uzvarētājus un
viņu skolotājas!
Pirmdienas rītā visus sākumskolas skolēnus apciemoja profesors Cipariņš, kurš katrai klasei
bija sagatavojis uzdevumus matemātikas nedēļai.
Daba tūlīt modīsies pēc garā
ziemas miega, tāpēc arī skolēniem pirmdien bija jāpamodina

cipari. Ikvienam bija iespēja strādāt radoši, un drīz jau skolā bija
apskatāma ciparu izstāde „Cipari
mostas!”. Kādam cipars bija pārvērties par skaistu princesi, citam – par dzīvnieciņu vai fantāzijas tēlu.
Otrdien visiem sirsniņas pukstēja straujāk, jo bija jāizveido
„Sirsnīgais klases logo”, kurš pārsteidza un priecēja gan skolēnus,
gan skolotājas visas nedēļas garumā.
Trešdien starpbrīžos valdīja
liela rosība! Skolēni mācību stundās iegūtās zināšanas lika lietā
un palīdzēja profesoram Cipariņam „Skaitīt skolu”. Profesors Cipariņš skolēniem lika sarēķināt,
piemēram, cik ēdnīcā maksā divas maizes šķēlītes vai cik pakāpienu jāšķērso, lai nokļūtu skolas
garderobē, bija jāsaskaita klavieru melnie un baltie taustiņi un jāpilda vēl daudz dažādu interesantu uzdevumu.
Ceturtdiena bija „Krāsaino ciparu” diena. Skolēni rēķināja un
izkrāsoja darba lapas, un rezultātā atklājās kāds sižetisks attēls.
Paldies klašu audzinātājām, ka
palīdzēja veikt uzdevumus, uzmundrināja, atbalstīja!
„Tas, ko mēs zinām, ir ierobežots; tas, ko nezinām, – bezgalīgs.” (Laplass) Lai ikvienam nerimstoša vēlme izzināt un iepazīt
matemātikas pasauli!
Matemātikas nedēļu organizēja L. Salnāja, D. Muceniece, S. Ustinoviča, I. Leizandere.
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Izstāde „Nauda Latvijā un pasaulē”
16. un 17. februārī Ikšķiles vidusskolā varēja apskatīt Ikšķiles kolekcionāra Roberta Kulpes naudas kolekciju. Jāsaka,
pirmo reizi ar daļu savas kolekcijas Roberts mūs iepazīstināja jau 2013. gada decembrī, jo
2014. gada sākumā Latvijā notika pāreja uz eiro un izstāde par
naudas vēsturi Latvijā bija ļoti
aktuāla. Toreiz izstāde bija izvietota skolas muzejā un aptvēra tikai Latvijas teritorijā
vēsturiski lietoto naudu.
Pa šiem gadiem Roberta kunga izstāde ir apceļojusi vai pusi
Latvijas: bijusi Jūrmalā, Alūksnē,
Lielvārdē, Jelgavā, Rīgā, Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja nodaļas „Dauderi” telpās, Ikšķilē,
Tīnūžos un citur.
Ekspozīcija mūsu skolā bija plaša – vairāk nekā 900 naudas vienību, kas izvietotas skaisti noformētos 17 stendos, kurus speciāli šai
vajadzībai gatavojis pats kolekcionārs. Katra naudas vienība smalki
un akurāti noformēta uz gaumīga pamata un sniedz informāciju par attiecīgo valsti un vēsturisko situāciju. Izstādē eksponēta arī
viltotā nauda, modernās naudaszīmes, kas izgatavotas no mūsdienīga moderna materiāla – polimēru plastikas. Šādas naudaszīmes
grūti viltot, tām ir piecreiz garāks
ekspluatācijas periods.
Mūsu skolas ekonomikas skolotājs Ģirts Burmistris par naudas
izstādi saka: „Mūsdienu modernajā pasaulē bērniem jau no agra

Ekspozīcija bija plaša – vairāk nekā 900 naudas vienību.
vecuma ir svarīgi zināt un izprast,
kas ir nauda. Vēl svarīgāk apzināties un izprast tās vērtību. Izstāde
ir ļoti labs, interaktīvs veids, kā aktualizēt šo jautājumu skolēnu apziņā. Savām acīm ieraudzīt to, par
ko bieži vien ir tikai dzirdējuši, –
visdažādākās banknotes un monētas, katru ar savu interesantu dizainu, formu, izmēru. Savām acīm
ieraudzīt tādu naudaszīmi kā Zimbabves 10 000 000 dolāru banknoti
un aizdomāties par to, ka ne vienmēr lielāks cipars uz naudaszīmes
patiesi nozīmē, ka par to var nopirkt vairāk. Izstāde ir arī lielisks
veids, kā papildināt zināšanas par
Latvijas vēsturi un to, kā, mainoties laikiem un varām Latvijā un citur, mainījusies arī valūta.”

Naudu visu dienu varēja apskatīt skolas pirmā stāva gaitenī, turklāt pats kolekcionārs bija klāt un
labprāt stāstīja un rādīja visiem
savu vākumu. Skolēni arī paši
nesa un izstādes rīkotājam rādīja naudiņu, kas ir viņu rīcībā. Kulpes kungs arī konsultēja, kā sākt
veidot pašiem savu privātkolekciju, kā tikt pie dažādām naudiņām.
Nekādu lielo brīnumu skolēnos
neizraisīja arī tālāku valstu naudiņa, jo mūsdienās bērni kopā ar vecākiem daudz ceļo un ir redzējuši
un lietojuši citu valstu naudu. Izstādē pētījām arī Ķīnas naudu, un
kāds puisis teica, ka viņš to ir pat
turējis rokās, jo pagājušogad kopā
ar vecākiem bijis Ķīnā. Lūk, cik atvērta šodien ir pasaule!

Brīdī, kad aplūkojām Dominikānas Republikas naudiņu, pie stenda pienāca tumšmataina meitene
un priecīgi teica, ka tā esot viņas
valsts nauda; viņa esot saviļņota, to redzot. Izrādās, ka meitene
ir apmaiņas skolniece no Dominikānas Republikas mūsu skolā. Viņa
nofotografēja savas valsts naudiņu
izstādē un teica, ka sūtīs bildi vecākiem un stāstīs par naudas izstādi. Arī par Latvijas naudu. Tas liecina par šādas izstādes svarīgumu un
nepieciešamību skolā, jo, pirmkārt,
tas paplašina redzesloku, sniedz
ieskatu ļoti svarīgā ekonomikas
jomā, bez kuras neiztikt, otrkārt,
izstāde ir mūsu mājās – to apskatīt
var starpbrīdī vai mācību stundā,
nevajag kavēt laiku un naudu, lai

brauktu kaut vai uz Rīgu, un, treškārt, izstādes rīkotājs ir mūsējais –
ikšķilietis, cilvēks, kurš godam nes
mūsu pilsētas Goda pilsoņa nosaukumu un kurš pats ir šo darbu izdarījis, atklājis, savācis un ar to labprāt dalās ar citiem. Īpašs prieks,
ka savu mīlestību un zināšanas
viņš dāvina jaunajai paaudzei. Tādai mūsu novadnieka kolekcionāra izstādei skolā ir arī milzīga audzinoša nozīme, jo te visu mūžu
ir strādājusi Roberta dzīvesbiedre Ilze Kulpe, arī viņš pats ir vadījis
juvelierizstrādājumu pulciņu, mācījis darbmācību, aktīvi piedalījies
dažādos skolas pasākumos. Citiem
vārdiem sakot – mūsējais!
„Dodot gūtais neatņemams!” –
šie Raiņa vārdi ir kā secinājums
un balva Roberta Kulpes jaukajam labdarības žestam bez atlīdzības rādīt savu kolekciju citiem
un priecāties, ka tas patīk un noder. Cik skaisti, ka var nodzīvot
garu darba mūžu un vecumdienās
būt laimīgs un pieprasīts, lai rādītu savu mūža laikā savākto hobija darbu – šādu bagātīgu kolekciju!
Jāsaka gan arī, ka naudas kolekcija
nav vienīgā Kulpes kunga kolekcija. Ik pa laikam viņš parāda arī savu
plašo Dziesmu svētku kolekciju.
Paldies kolekcionāram par izstādi! Lai tā kļūst vēl bagātāka un
iepriecina ļaudis! Lai Robertam
Kulpem stipra veselība un možs
gars! Lai vairāk viņam līdzīgo
pensionāru Ikšķilē!

Anna Indāne,
Ikšķiles vidusskolas
muzeja pedagoģe

Vakara šovs ar pašvaldi Ikšķiles vidusskolā
Kā ik gadu, februārī Ikšķiles vidusskolā notiek radošs vakars,
kurā piedalās gan esošie, gan bijušie skolas improvizatori (pazīstami kā teātra sportisti), kā
arī aicinātie viesi ar profesionālām iemaņām improvizācijā
un aktiermeistarībā.
Skatītāju rindās – pašmāju teātra mīļi: pašreizējie skolēni, absolventi, skolotāji un viesi. Šogad
tie bija Rundāles jauniešu teātra
studijas „Savējie” dalībnieki ar režisori Lilitu Lauskinieci, kura vakara gaitā kļuva arī par tulku, un
Ogres Bērnu un jauniešu centra
improvizatori ar režisoru Oskaru
Kļavu. Jāteic, arī skatītājiem nācās būt aktīviem gan priekšlikumu izteikšanā, gan darbojoties
meistarklasē.
Vakars sākās ar pašu skolas improvizatoru demonstrējumiem.
Uzstājās gan pašreizējie skolēni,
gan pagājušā gada un iepriekšējo
gadu absolventi, kuri nav zaudējuši saikni ar teātra mākslu un labprāt kaut reizi gadā uzstājas publikai. Šoreiz aktieri bija izvēlējušies
neparastākas un jaunākas teātra
sporta spēles, jo divdesmit gadu
laikā, kopš teātra sports kā teātra virziens ienācis Latvijā un skolās, spēles jau kļuvušas pierastas.
8.b klases improvizatoru komanda
parādīja nesen apgūtās tehnikas,
turklāt paši arī sevi „vadīja” atšķirībā no turnīriem, kuros komandu saspēli vada vadītājs jeb MC.

Uzstājās gan pašreizējie skolēni, gan pagājušā gada un
iepriekšējo gadu absolventi.
Pirmās daļas noslēgumā ciemiņi
no Rundāles demonstrēja nelielu
fragmentu no kustību izrādes, ko
paredzēts izrādīt latviešiem Īrijā.
Vakara īpašo gaisotni nodrošināja Rīgas Improvizācijas teātra aktieri ar meistarīgi veidotām
ainām un režisors Vitālijs Ļubota
no Kijevas, kurš nu jau kļuvis par
labu draugu un padomdevēju teātra spēlētājiem Ikšķiles vidusskolā.
Vitālijs izkustināja publiku ar dažādiem aktiermeistarības vingrinājumiem, kas radīja degsmi un
sajūsmu gan tajos, kuri uz skatuves, gan tajos, kuri zālē. Dalībniekus uz sarunu savā improvizētajā
mājoklī aicināja un vakaru vadīja Ikšķiles vidusskolas absolvente,
aktīva kultūrizglītības programmu
dalībniece Ilze Rizena.
Vislabāk šova vakaru raksturo
paši dalībnieki.

7.b klases improvizatori: „Mums
ļoti patika šis pasākums, paši foršākie un jautrākie bija Rīgas Improvizācijas teātra aktieru priekšnesumi. Arī Rundāles meiteņu
deja īpašajās kleitās un vainadziņos bija interesanta. Patīkami bija
atkal uz skatuves redzēt vecos labos teātra sporta veterānus. Mūsu
pašu 8. klases komanda rādīja labu
spēli, savukārt ukraiņu režisora
meistarklase bija vērsta uz aktiermeistarības attīstību, sākot no pavisam vienkāršām lietām.”
Alise, 8.a klases skolniece:
„Man patika omulīgā un ērtā atmosfēra zālē. Superīgi bija tas, ka
man arī kā skatītājai bija iespēja
iesaistīties un jautri pavadīt laiku. Spēles izraisīja kārtīgu smieklu un pozitīvisma devu.”
Artis, 8.b klases skolnieks:
„Tiešām ļoti labs pasākums. Cilwww.ikskile.lv

Šoreiz aktieri bija izvēlējušies neparastākas un jaunākas teātra
sporta spēles.
vēki draudzīgi. Viesmākslinieki
visu padarīja vēl jautrāku. Ukraiņu režisora piegājieni aktiermeistarībai bija neierasti. Pats, darbojoties uz skatuves, neuztraucos,
jo zināju, ka blakus ir savējie. Noteikti šo pasākumu apmeklēšu arī
nākamgad.”
Linda, 8.b klases skolniece:
„Riktīgi pacilājošs pasākums! Šo
tradīciju vajag turpināt, un arī
nākamajos gados es labprāt piedalīšos gan kā dalībniece, gan kā
skatītāja. Bija patīkami, ka pēc

pasākuma nāca klāt cilvēki un teica, kas bijis superīgi. Tā dēļ vien ir
vērts uzstāties.”
Renārs, 8.b klases skolnieks:
„Jautri, mīļi, forši. Esmu laimīgs
par pasākumu. Vienkārši super!”
Elīna, 8.b klases skolniece:
„Tas bija viens no fantastiskākajiem pasākumiem mācību gada
laikā. Iepriecina, ka mēs paši varējām piedalīties, kas bija kārtējā
labā skatuves pieredze. Visvairāk
prātā palika Rīgas Improvizācijas
teātris. Paldies!”
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mūzikas un mākslas skola
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Mūzikas spēks
par skaisti padarītu darbu
Šā gada 23. februārī pieci Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem devās uz Daugavpili, lai
piedalītos starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno
izpildītāju konkursā „Naujene
WIND 2017”.
Konkursā piedalījās 123 jaunie
pūšaminstrumentu spēles mūziķi
no septiņām valstīm. Latviju pārstāvēja 27 mūzikas skolu audzēkņi, godam pārstāvot savu valsti
starptautiskā līmenī.
Mūsu skolas audzēknes un
jaunās konkursantes Keitas Elīzas mamma atceras: „Pirms konkursa gaisā virmoja satraukums
un neziņa – kā būs? Dažiem dalībniekiem šis bija pirmais konkurss, jauna pieredze, iespaidi,
starptautiska žūrija.”
Konkurss vienlaikus norisinājās divās Daugavpils Universitātes zālēs, kur jaunos konkursantus vērtēja starptautiska žūrija:
profesori Ēvalds Daugulis un Jānis Puriņš, docents Dainis Vuškāns (Latvija), profesors Aleksejs
Korotejevs, Oļegs Sivijs (Baltkrievija), Jūlija Baranova, Timurs Du-

lušs (Krievija), Dariušs Ledzions
(Polija), Irma Pauriene, Vida
Adomavičiene (Lietuva).
Latvijas, Baltkrievijas, Krievijas,
Lietuvas, Ukrainas un Polijas jaunajiem mūziķiem šis konkurss bija
izcils meistarības un emocionālās
noturības pārbaudes eksāmens.
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja divas flautistes – Marlēna Portnaja
un Gerda Vanaga (ped. Arta Asare), kā arī trīs saksofonistes – Keita
Elīza Paukšēna, Justīne Ieva Āboltiņa (ped. Emīls Avotiņš) un Nellija Paškeviča (ped. Linda Ivanova).
Jau vēlā vakara stundā mūsu
konkursantes kopā ar pedagogiem un vecākiem atgriezās mājās nogurušas, bet gandarītas pēc
labi padarīta liela un atbildīga
darba. Sveicam Keitu Elīzu Paukšēnu ar 2. vietas diplomu un žūrijas uzslavām un Nelliju Paškeviču ar 3. vietas diplomu un debiju
konkursā! Gerda Vanaga, Marlēna
Portnaja un Justīne Ieva Āboltiņa
saņēma žūrijas Atzinības rakstus
par ļoti labu sniegumu konkursā.
Pateicības vārdi mūsu skolas pedagogiem Lindai Ivanovai,
Emīlam Avotiņam un Artai Asa-

rei, koncertmeistarēm Mairai Līdumai, Ksenijai Pospelovai un
Rimmai Pudānei un, protams,
jaunajiem konkursantiem par
uzņēmību, uzcītību un izturību!
Paldies audzēkņu ģimenēm par
atbalstu, gatavojoties konkursam, konkursa laikā un ikdienā.
Katru skolas darbinieku ikdienas solī visvairāk spēcina vecāku
atzinība un pateicība par kopā labi
padarītu darbu, audzēkņu sasniegumiem. Keitas Elīzas Paukšēnas
un mammas Ilzes Līces-Paukšēnas
iespaidi un atziņas: „Keita nespēj
sevi iedomāties spēlējam citu mūzikas instrumentu kā vien saksofonu, un savā mūzikas ceļā viņa vēlas
sasniegt pietiekamu profesionalitāti un iespēju spēlēt tādu mūziku, kas viegli saprotama klausītājiem. Saksofona pasniedzējs Emīls
Avotiņš to prot un piedāvā īpašus
skaņdarbus! „Skaņdarbi, kurus es
spēlēju, man ļoti patīk! Es mīlu
visu mūziku, ko spēlēju. Esmu sapratusi, ka ar saksofonu ir tā – jāatrod pieskāriens, jāsajūt, kā tas vislabāk grib gavilēt!” – tā Keita.
Konkursa noslēguma koncerts,
kad uzstājās profesionāli mūziķi,
bija bauda sirdij – klausīties un ska-

Keita Elīza Paukšēna un Justīne Ieva Āboltiņa ar skolotāju
Emīlu Avotiņu.
tīties uz viņu sejas izteiksmēm, atskaņojot tik dažādos skaņdarbus.
Mani iedvesmo talantīgi cilvēki, kuri
pārvar visus šķēršļus, lai sasniegtu savu mērķi. Personības, kurām
piemīt drosme darīt to, kam ir radītas. Vēlos, lai Keita iemācās būt atbrīvotāka uz skatuves, jo klausītājs
priekšnesumu bauda arī ar acīm.
Visam jānotiek pakāpeniski:
pedagogu personība, koncerti,
konkursi...

Paldies par iespēju piedalīties šajā konkursā! Vislielākais
PALDIES saksofona spēles pedagogam Emīlam Avotiņam un
koncertmeistarei Mairai Līdumai par pacietību, iejūtību un
ieguldīto darbu, lai Keita sasniegtu labus rezultātus šajā konkursā! PALDIES Ikšķiles Mūzikas
un mākslas skolas kolektīvam, ka
iedvesmojāt, atbalstījāt un iedrošinājāt!”

Ikšķiles jaunie pianisti priecē ar panākumiem Ikšķiles jaunie mākslinieki

7. Starptautiskajā konkursā
„Saules krasts – Brīnums”

Šogad Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas skolu klavierspēles klases audzēkņiem kopā
ar saviem pedagogiem ir jāpaveic liels darbs, gatavojoties
valsts klavierspēles konkursam.

Visu pirmo semestri un otrā semestra sākumā mūzikas skolās
norisinājās valsts konkursa 1. kārta. Konkursa 2. kārta norisinājās
18. februārī mūsu reģiona centrā –
Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Konkursā piedalījās
15 reģiona mūzikas skolu 63 labākie pianisti. Šajā dienā uzstājās
31 audzēknis 1. grupā (1.–3. klase)
un 32 audzēkņi 2. grupā (4.–5. klase). Mazajiem pianistiem 1. grupā
bija jāatskaņo programma, kuras
minimālais ilgums – četras minūtes, bet 2. grupas audzēkņiem pro
grammas minimums bija septiņas
minūtes. Tas nav viegli un prasa
no skolēna un skolotāja milzīgu
darbu gan nošu teksta lielā apjoma apguvē, gan izturību, programmu noslīpējot un atskaņojot. Saprotams, ka tāpēc arī konkurss ilga
visu dienu – no pusdesmitiem rītā
līdz astoņiem vakarā, kad izskanēja pēdējā dalībnieka spēlētais
skaņdarbs. Taču tā bija ļoti piepildīta un vērtīga diena gan skolotājiem, gan audzēkņiem – redzējām
visu 15 skolu audzēkņu sniegumu,
varējām izvērtēt gan atskaņojamo
programmu grūtības pakāpi, gan
konkursantu tehnisko līmeni. Jāsecina, ka šā reģiona skolu līmenis
ir ļoti augsts – labāko konkursantu
spēle bija ļoti labi attīstīta un spoža kā tehniskā, tā muzikālā izpildījuma jomā. Liels prieks, ka Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi savā pirmajā valsts konkursā varēja parādīt augstu līmeni

Ikšķiles Mūzikas un mākslas
skolas jaunajiem māksliniekiem
šis mācību gads ir piesātināts ar
čaklu un radošu darbošanos, gatavojoties skatēm, starpskatēm,
izstādēm, daudziem konkursiem, kas tiek organizēti Latvijas un starptautiskā mērogā.

Skolotājas Rimma Pudāne un Maira Līduma ar savām
audzēknēm Rūtu Lejiņu, Malvīni Milliņu un Līvu Patjanko.
līdzās spēcīgajām Rīgas skolām.
Mūsu skolu konkursa 2. kārtā pārstāvēja 1. klases audzēknes Rūta
Lejiņa (ped. Rimma Pudāne), Līva
Patjanko (ped. Maira Līduma),
2. klases audzēkne Malvīne Milliņa (ped. Maira Līduma), 4. klases
audzēkņi Lība Luīze Eltermane,
Juris Jaunzemis (ped. Rimma Pudāne), Dāvis Ērglis (ped. Maira Līduma). Četri Ikšķiles Mūzikas un
mākslas skolas jaunie pianisti ieguva augstu žūrijas novērtējumu:
Malvīne Milliņa un Lība Luīze Eltermane ieguva 2. vietu un tika izvirzītas uz konkursa 3. kārtu, Rūta
Lejiņa un Juris Jaunzemis ieguva
3. vietu.
Konkursantu un vecāku atziņas par ieguldīto darbu un izturības pārbaudi konkursā.
Malvīne: „Man ļoti patika šī
mūzikas skola. Es negaidīju, ka
man būs 2. vieta. Mana mamma
un es bijām ļoti priecīgas! Man
patika arī klavieres, uz kurām
spēlēju konkursā.”
Malvīnes mamma: „Dalība valsts konkursa klavierspēles
klašu audzēkņiem 2. kārtā mums

šoreiz atnesa saldus augļus par
paveikto darbu. Paldies Ikšķiles
Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem par profesionalitāti un
paveikto apjomīgo darbu, jo īpaši,
protams, mūsu klavierspēles skolotājai Mairai Līdumai! Priecāsimies un būsim lepni pārstāvēt Ikšķili fināla 3. kārtā.”
Lība: „Man patika, ka es tiku
uz 3. kārtu. Bet man nepatika, ka
no mūzikas skolas tālāk no manas grupas netika neviens. Protams, man bija bailes, bet tās es
paturēju sevī.”
Rūta: „Man ļoti patika šis konkurss. Man, protams, bija uztraukums. Bet sajūtas bija ļoti labas,
jo esmu tikusi tik tālu!”
Mūsu skolas un novada lepnums ir mūsu bērni. Paldies skolotājām Rimmai Pudānei un Mairai Līdumai, audzēkņiem Rūtai,
Līvai, Malvīnei, Lībai, Jurim un
Dāvim, kā arī pārējiem klavierspēles klases audzēkņiem par
uzcītību, mūzikas mīlestību un
ieguldīto darbu! Paldies par atbalstu un sadarbību audzēkņu ģimenēm!
www.ikskile.lv

Jau septīto gadu Saulkrastos norisinās starptautisks bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss
„Saules krasts – Brīnums”, ko organizē Saulkrastu kultūras un
sporta centrs sadarbībā ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolu, Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju.
Šogad konkursā piedalījās 700
bērnu un jauniešu no 69 Latvijas un
Lietuvas mākslas skolām un mākslas studijām. Tēmu „Brīnums” jaunie mākslinieki atspoguļoja glezniecībā un grafikā caur savām
sajūtām, sapņiem, vēsturiskā ritējumā, gaismā un tumsā, debesīs un
uz zemes, gadalaikos, sniegā, mežā,
jūrā... Konkursa žūrijas vērtējumam tika iesniegti brīnišķīgi darbi
gan grafikas tehnikās – linogriezumi, pasteļi, monotipijas, tušas, kologrāfijas –, gan datorgrafikas darbi,
kolorīti izjusti gleznojumi akvareļu,
guašas, akrila, eļļas krītiņu un jauktās tehnikās. Konkursa jaunākajam
dalībniekam ir tikai septiņi gadi, vecākajam – 16 gadi.
Konkursa žūriju pārstāvēja māk
slas akadēmiju studenti no Latvijas, Vācijas, Ungārijas, Horvātijas,
Lielbritānijas, Portugāles, Čehijas,
Igaunijas, Beļģijas, Austrijas, Švei-

ces, Spānijas, Grieķijas un Lietuvas,
kā arī profesionāli mākslinieki: docente grafiķe I. Lībiete, tekstilmākslinieks V. Kucins, dizaina grafiķis J. Ivanovs, mākslas zinātniece
I. Rosne, gleznotāja B. Apsīte, grafiķe S. Kurzere (Vācija), tēlniece
K. Pozlerova (Čehija), stikla māk
sliniece S. Prochazkova (Čehija).
Ikšķiles Mūzikas un mākslas
skolu pārstāvēja 15 audzēkņi: Jūlija Broka, Betija Lesniece, Luīze
Rumpa, Paulīne Žukovska, Rūta
Žukovska, Marija Fiļipova, Adriana Kuzmina, Estere Sokolovska,
Aksels Špīlbergs, Anastasija Mihailova, Artūrs Rudzītis, Kristiāna
Seimanova, Malte Ausma Šute,
Marta Tabaka, Tīna Terinka. Jaunos māksliniekus konkursam sagatavoja pedagogi Laila Balode, Rita
Ļegčiļina- Broka un Varis Lamsters.
Mūsu skolas jauno mākslinieku darbus un pedagogu ieguldīto darbu profesionālā žūrija novērtēja, piešķirot Atzinības
rakstu Artūram Rudzītim par darbu „Pļavā”, Maltei Ausmai Šutei
par darbu „Saullēkts”, Akselam
Špīlbergam par darbu „Atspulgi”,
Tīnai Terinkai par darbu „Brīnumu jūra”. Savukārt mākslas akadēmiju studentu žūrija savus diplomus piešķīra Artūram Rudzītim
un Maltei Ausmai Šutei.
Esam gandarīti un lepni par savas skolas audzēkņu un pedagogu
panākumiem, ko ļāva sasniegt liels
pedagogu ieguldītais darbs, audzēkņu pacietība, uzņēmība un radošā pieeja. Paldies audzēkņu ģimenēm par atbalstu un sadarbību!

Lappusi sagatavoja Valda Jermanova, Mūzikas un mākslas skolas direktore
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Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas
jaunie vokālisti – Latvijas labāko rindās
15. februāra pievakarē noslēdzās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu
izglītības programmas „Vokālā
mūzika” kora klases audzēkņu
valsts konkursa fināls, kas divas
dienas – 14. un 15. februārī – norisinājās Augusta Dombrovska
Mūzikas skolā Rīgā.

Vokālās mūzikas konkursa finālā
piedalījās 129 jaunie vokālisti no
Latvijas mūzikas skolām desmit
vecuma grupās. Mūsu skolu pārstāvēja divi audzēkņi – Kārlis Boldāns (1. klase) un Kirills Visockis
(6. klase), kuri godam bija izturējuši konkursa 1. un 2. kārtu un tika
izvirzīti uz konkursa noslēguma
kārtu, lai mērotos ar savu vokālo meistarību, stresa noturību un
muzicēšanas prasmi Latvijas spēcīgāko jauno vokālistu pulkā.
Konkursā mūzikas skolu audzēkņus vērtēja Latvijas un pasaules mēroga atzīti profesionālie mūziķi: Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas Vokālās katedras vadītāja Zigrīda Krīgere, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vokālās katedras asociētā
profesore Andžella Goba, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, Operdziedāšanas
klases vadītājs Viesturs Gailis.
Abu jauniešu vokālā pedagoģe
Linda Pētersone dalās ar iespaidiem: „Tā kā šis bija pirmais konkurss, kuram gatavoju savus skolojamos bērnus, arī man pašai viss,

kas norisinājās, bija jauns un nepieredzēts. Konkursa nolikuma
noteikumi uzstādīja ļoti augstas
prasības, tādā veidā veicot jauno
vokālistu atlasi. Viens no konkursa noteikumiem – tautas dziesmas
apdare a cappella izpildījumā – nozīmē, ka bērnam ir jābūt ļoti muzikāli atraisītam, izteiksmīgam,
spilgtam, apveltītam ar labu iekšējo muzikālo dzirdi, intonatīvi
tīri un precīzi intonējot skaņas, ar
skaidru teksta dikciju. Ļoti sarežģīts uzdevums, it īpaši pašiem mazākajiem konkursa dalībniekiem.
Tādēļ ļoti priecēja Kārļa Boldāna labais sniegums, kas apliecināja viņa drosmi, izturību, muzikalitāti un skatuvisko brīvību. Kaut arī
šajā vecuma grupā Latvijas mērogā bija vairāki spēcīgi konkurenti, Kārlis ierindojās starp viņiem
un skolas vārdu pārstāvēja godam!
Par spīti veselības problēmām iepriekšējās dienās, Kārlis to visu izturēja un uzstājās pārliecinoši.
Ar Kirillu Visocki ļoti daudz
strādājām papildus, abiem ieguldot lielu darbu, lai uzlabotu viņa
sniegumu un godam uzstātos
konkursa finālā. Ieguldītais laiks
un darbs atmaksājās un vainagojās ar izciliem rezultātiem.”
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas jaunais vokālists Kirills Visockis,
kurš skolas un Ikšķiles godu ir aizstāvējis jau kopš pirmā mūsu skolas
pastāvēšanas gada, valsts konkursā
ieguva 1. vietu ar žūrijas vērtējumu
24,33 no maksimāli iespējamajiem

Kirills Visockis ar balvām.
Kārlis Boldāns ar skolotāju
Lindu Pētersoni.
25 punktiem. 1. klases audzēknis
Kārlis Boldāns ieguva 2. vietu ar žūrijas vērtējumu 21,33 punkti.
„Esmu priecīgs par žūrijas vērtējumu,” stāsta Kārlis. „Konkursā
gāja ļoti spraigi, jo visi puiši bija
labi dziedātāji. Centos labi nodziedāt savas dziesmas un atcerēties visu, ko skolotāja Linda bija
mācījusi.”
Savukārt Kirills, atceroties cīņu
par 1. vietu, kas izcīnīta kopā ar
skolotāju, uzbur romāna cienīgu
ainu: „Runājot par konkursu, tas
bija ļoti interesants un arī kuriozs,

Ikšķiles tautas nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs piedalās pirmajā
koncertā „Ar mīlestības pinekļiem”
11. februārī Lielvārdes kultūras
centrā notika vidējās paaudzes
deju kolektīvu koncerts „Ar mīlestības pinekļiem”, kurā piedalījās
VPDK „Līgo” (Rīga), VPDK „Bandava” (Saldus), VPDK „Dieveris”
(Dobele), VPDK „Raksti” (Ogre),
VPDK „Saime” (Jumprava), VPDK
„Līdums” (Īslīce), VPDK „Jaunpils”, VPDK „Vēji” (Lielvārde) un
Ikšķiles tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs.
Ikšķiles tautas nama vidējās
paaudzes deju kolektīvā dejo

vairāk nekā 20 azartisku visdažādāko profesiju pārstāvju no
Ikšķiles, Saulkalnes, Salaspils,
Ogres, Ropažiem un Rīgas. Vadītāja Gata Neimaņa vadībā viņi
mācās saklausīt, sajust, izdejot
un iemīlēt latviešu tautas deju
tā, lai prieks gan vadītājam, gan
skatītājiem, bet galvenais – pašiem.
Latviešu tautas deja – tās ir
treniņstundas fiziskās formas un
lokanības iegūšanai, komandas
darbs dejas stāsta radīšanā, gandarījums par labi nodejotu kon-

jo konkursa noslēgumā bija gadījums, kad citas skolas vokālais pedagogs centās apstrīdēt manu dalību konkursā un anulēt manu
iegūto 1. vietu. Taču skolotāja Linda Pētersone atspēkoja repertuāra
izvēli saskaņā ar konkursa nolikumu. Es pēc šī notikuma varu secināt, ka, lūk, konkursos gadās arī
tāda veida cīņa par 1. vietu.”
Mans novēlējums jaunajiem
vokālistiem un pedagogiem:
„Par labi padarītu un pašaizliedzīgu darbu lai Ikšķiles Mūzikas
un mākslas skolas vārdu daudzi-

Valda Jermanova,
skolas direktore

Ikšķiles novada pašvaldība
izsludina Dzintara Soduma
balvu literatūrā

certu, piedalīšanās Dziesmu un
deju svētkos un, protams, jauni
draugi un domubiedri, kurus vieno dejas mīlestība!
Tāpēc aicinām savā pulkā jaunus dalībniekus – gan pārus, gan
puišus un meitas!
Mēģinājumi notiek:
pirmdienās plkst. 19.30–22.30
Ikšķiles tautas namā;
ceturtdienās plkst. 19.30–22.30
Ikšķiles pašvaldības zālē.
Plašāka informācija, zvanot
deju kolektīva vadītājam Gatim
Neimanim (tālr. 24551511).

Jau piekto gadu Ikšķiles novada pašvaldība aicina Latvijas
grāmatu apgādus pieteikt autorus rakstnieka un tulkotāja Dzintara Soduma balvai par
novatorismu literatūrā dzejas,
prozas, dramaturģijas un tulkojumu žanrā.
Latviešu rakstnieks un tulkotājs Dzintars Sodums ir viena no
mūsu kultūras izcilībām. Vairāk
nekā 60 gadus dzīvodams trimdā
Zviedrijā un ASV, viņš nenogurstoši savu dzīvi veltījis latviešu
valodas un literatūras saglabāšanai un novatorisma attīstīšanai.
Dz. Sodums sarakstījis romānu
ciklu, kurā caur viņa personisko
www.ikskile.lv

na godīgi izcīnītas uzvaras, kopīgi un ne vienmēr viegli padarītais
darbs klasē ikdienā, savos lielajos un mazajos sasniegumos katru dienu mūsu skolā, novadā valstī un starptautiskā līmenī!”
Ar pateicības vārdiem vokālajām skolotājām Lindai Pētersonei
un Zanei Tālumai, koncertmeistarēm Karīnai Šultei un Laurai Balabanei, mūsu audzēkņiem Kirillam
un Kārlim, audzēkņu ģimenēm un
visai skolas komandai par atbalstu!

stāstu dziļi atklāta Latvijas neseno laiku vēsture. Dzejā viņš
bijis formas pirmatklājējs. Skolojies anglosakšu literatūras tradīcijā, kā dāvanu latviešu valodai
Sodums pasniedzis pasaules literatūras meistardarba „Uliss” tulkojumu, kam veltījis visu mūžu,
tādējādi latviešu kultūrai paverot pasaules kultūras kontekstu.
Soduma uzticība latviešu valodai
un novatorisms kalpos par piemēru un iedvesmu daudzām latviešu literatūras paaudzēm. Savas
dzīves pēdējos gadus Sodums pavadīja Ikšķilē, kur arī atrodas viņa
mūža atdusas vieta. Varētu teikt,
Ikšķilei tā ir liktens dāvana.
Dzintara Soduma balvas fonds
ir 4269 eiro. Žūrijai ir tiesības pasniegt vienu vai vairākas balvas. Balvas pasniegšana īpašā
sarīkojumā notiks Dzintara Soduma dzimšanas dienā 2017. gada
13. maijā pulksten 15.00 Ikšķiles
tautas namā.
Autoru grāmatas, kas izdotas
laika posmā no 2016. gada marta līdz 2017. gada martam, trīs eksemplāros līdz 13. martam iesūtāmas vai nogādājamas Ikšķiles
novada pašvaldībā Peldu ielā 22,
Ikšķilē, LV-5052, vai sazinoties ar
Kultūras pārvaldes vadītāju Daci
Jansoni (e-pasta adrese dace.jansone@ikskile.lv, tālr. 65020893,
mob. tālr. 29231470).
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Novada attīstību nosaka tā ļaudis
Saruna ar pašvaldības izpilddirektoru Juri Rudeni
Martā aprit gads, kopš Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektora amata pienākumus
veic Juris Rudens – cilvēks, kuram piemīt stratēģisks redzējums, prasme diskutēt, ieklausīties citos, pieņemt pareizos
lēmumus un rīkoties.
Ar lielu degsmi, atbildību un
lepnumu par novadu, padarītajiem un jau izsapņotajiem nākotnes darbiem – sarunā ar Juri
Rudeni.
– Jau vēsturiski Ikšķiles novads tiek vērtēts dažādi. Vieni
saka – jūs esat bagāti... Citi –
tāds Rīgas guļamrajons vien
ir… Kā Ikšķiles novadu raksturotu jūs?
– Ikšķiles novads ir progresīvas kopienas un dabas bagātību
veidots novads. Šeit cilvēkiem ir
svarīga vide, kurā tie dzīvo, strādā

Ikšķiles vidusskolas pārbūves ietvaros tiks uzcelts jauns korpuss ar trīs stāviem sākumskolai.

un audzina bērnus. Novada attīstību nosaka tā ļaudis, tieši tādēļ
cilvēki, viņu darbs un sasniegumi
ir novada lielākā vērtība.
Ikšķiles novads ir droša vieta,
kur augt un kuplot ģimenēm. Par
to liecina arī 2016. gada Dzimtsarakstu nodaļas dati: sastādīti
69 laulības reģistra ieraksti, kā arī
reģistrēti 110 jaundzimušie.
– Līdz ar iedzīvotāju skaita
palielināšanos arī izglītojamo
skaita dinamika novadā ir ārkārtīgi strauja. Fakti iepriecina, bet ko tas nozīmē pašvaldībai?
– Jā, straujais bērnu skaita pieaugums nozīmē arī izglītības procesa īstenošanai nepieciešamās
infrastruktūras
pilnveidošanu.
Šobrīd ar ES līdzfinansējumu uzsākti Ikšķiles vidusskolas pārbūves un jaunā bērnudārza būvniecības darbi, atjaunots Tīnūžu
pamatskolas bruģa segums, sakārtota lietusūdens kanalizācijas novadīšana no ēkas, pilnībā atjaunota bērnudārza „Urdaviņa” apkures
sistēma, bērnu rotaļu laukumos
plānveidīgi tiek ieklāts triecien
absorbējošs segums. Savukārt, domājot par brīvā laika pavadīšanas iespējām ģimenēm ar maziem
bērniem, pilsētā ir uzlaboti bērnu
spēļu laukumi, nākamgad plānots
uzsākt bērnu spēļu pilsētiņas būvniecību Melioratoru ielā 13.
– Viens no kvalitatīvas dzīves
vides priekšnoteikumiem ir sakārtota un labiekārtota vide...
– Pašvaldības filozofija ir tāda,
ka jādara viss iespējamais, lai no-

vads ar katru gadu kļūtu ērtāks
un drošāks dzīvošanai, vizuāli
patīkamāks iedzīvotājiem, un liela nozīme ir labiekārtotai videi.
Viens no redzamākajiem darbiem
pagājušajā gadā bija brīvdabas
estrādes skatītāju daļas atjaunošana. Šogad pilsētas zaļās zonas
sakārtošanu turpināsim ar brīvdabas skatuves un skvēra labiekārtošanu Ozoliņa parkā, kas atrodas Rīgas ielā 2A, netālu no
Daugavas. Savukārt 2018. gadā
plānots uzsākt pilsētas Centra
laukuma būvniecību, kas tiks organiski apvienots ar brīvdabas
estrādi un Ikšķiles tautas namu,
veidojot vienotu kultūras un atpūtas kompleksu.
Iedzīvotājiem vienmēr ir bijis aktuāls ielu sakārtošanas jautājums. Līdz ar jaunā bērnudārza būvniecību šajā gadā plānots
izbūvēt un labiekārtot bērnudārza teritorijai piegulošo Irbenāju
ielu, Irbenāju ielas krustojumu ar
Lībiešu ielu un Lībiešu ielu. Ielu
asfaltēšanas darbi tiks veikti arī
Ausmas ielā, Mūrkroga ielā, savukārt asfaltēšanas darbi kopā
ar ceļa apgaismojuma ierīkošanu notiks Zemturu ielā un Saulesdārza ciematā.
Piesaistot ES līdzfinansējumu,
2017. un 2018. gadā tiks veikta
grants ceļa Dālderi–Kalnakumpēni–Priedaiņi–Vīksnas atjaunošana.
– Ielu un ceļu apgaismojums
savā ziņā ir ne tikai novada turības rādītājs, jo tā uzturēšana katru gadu prasa papildu lī-

dzekļus, galvenais – tās ir rūpes
par iedzīvotāju drošību.
– Tieši tā! Un tieši tādēļ ceļu
apgaismojums pērn tika ierīkots
Rīgas ielā, Mārtiņa ielā un Kalnāju ciematā, šogad apgaismojuma
ierīkošana paredzēta Smilšu ielā
no Līvciema ielas līdz Karmelītu
klosterim, Līvu ielā no šosejas Ikšķile–Tīnūži (P10) līdz Zilo kalnu starta laukumam, Kārklu ielā
no Vairoga ielas līdz Priedaines
ielai. Šogad tiks izbūvēti elektrības pieslējumi individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes gabaliem Gobu ielā, kā arī izbūvēta
ielas klātne, lai varētu brīvi piekļūt īpašumiem. Apgaismojuma
izveide ielām un ceļiem ir būtisks
ieguldījums dzīvesvietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanā.
– Turpinot iedzīvotāju drošības tēmu, vai tiek pilnveidota
publiskā videonovērošanas un
trauksmes signalizācijas sistēma
sabiedriskās vietās un telpās?
– Lai vairotu drošību un sabiedrisko kārtību novadā, ir ierīkotas
videonovērošanas sistēmas Tīnūžu pamatskolā, Mūzikas un mākslas skolā, PII „Urdaviņa”, Veselības
un sociālo lietu pārvaldē, papildus ir sākta pilsētas ārējās videonovērošanas 1. kārtas ierīkošana
pie centrālā automašīnu rotācijas apļa, pie dzelzceļa stacijas autostāvvietas un brīvdabas estrādē.
Ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēma ierīkota Ikšķiles vidusskolā,
Tīnūžu pamatskolā, Mūzikas un
mākslas skolā un Tīnūžu saimniecības ēkā.
Ļoti būtiska ir drošības pasākumu pilnveidošana vispārējās
izglītības iestādēs, tādēļ šogad
Ikšķiles vidusskolā un Tīnūžu pamatskolā tiks ierīkoti arī jauni
evakuācijas durvju termināļi.
– Kultūra piepilda mūsu dzīvi ar pozitīvām emocijām, bet
www.ikskile.lv

sports palielina fizisko izturību un attīsta domāšanu. Kāds
ir pašvaldības pienesums šajās
jomās?
– Pašvaldība izprot un atbalsta kultūras un sporta attīstību
novadā. Tā kā 27 pašdarbības kolektīvos iesaistījušies jau 544 dalībnieki, svarīgi nodrošināt ap
stākļus tālākai šīs jomas attīstībai.
Pagājušajā gadā tika uzsākts un
šajā gadā pabeigts Tīnūžu tautas
nama vestibila, skatuves un zāles
remonts. Izmantojot ES līdzfinansējumu, zālei iegādāta jauna skaņas aparatūras iekārta. Lai uzlabotu kultūras un izglītības pasākumu
norisi novadā, piesaistot ES fondu
finansējumu, iegādāts pārvietojams brīvdabas kino aprīkojums.
Novadā strauji pieaug arī sportot gribētāju skaits. Pašreizējais
sporta telpu resurss nespēj pilnībā nodrošināt treniņu procesu, tādēļ noris daudzfunkcionālās
sporta halles Lupīnu ielā būvprojekta izstrāde. Šajā kompleksā
tiks iekļauti tādi objekti kā sporta halle, basketbola laukums, futbola laukums, skeitparka zona,
divi pludmales volejbola laukumi,
BMX trases zona un autostāvvietas. Celtniecības darbus plānots
uzsākt 2018. gadā.
– Cilvēka dzīves kvalitāti un
piederību novadam lielā mērā
nosaka tas, cik daudz pakalpojumu ir pieejami dzīvesvietas
tuvumā.
– Pašvaldība nepārtraukti pilnveido pakalpojumu pieejamību
un klientu apkalpošanas kvalitāti. Tā, 1. martā durvis vēra Valsts
un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Veselības
un sociālo lietu pārvaldes telpās
Daugavas prospektā 34. Šis centrs
darbojas uz pašvaldības bāzes, nodrošinot klientiem vienkop pieejamus gan pašvaldības, gan noteiktus valsts pakalpojumus. Katrs

novada iedzīvotājs var vērsties ne
tikai vienotajā klientu apkalpošanas centrā, bet arī pašvaldībā,
kur atbilstošas jomas speciālists
sniegs konsultāciju un palīdzēs risināt aktuālos jautājumus.
– Kas ir novada attīstības panākumu atslēga?
– Visa pamatā ir motivācija un
mērķtiecīgs darbs. Ikšķiles novada attīstība un labiekārtošana tiek
plānota un plānotais soli pa solim
tiek izpildīts, kam labs pierādījums ir gan īstenotie, gan izpildes
procesā esošie projekti. Mēs strādājam godprātīgi un ar pilnu atdevi, meklējot jaunus risinājumus
investīciju saņemšanai. Pašvaldībai nozīmīgu projektu īstenošanai tiek piesaistīts ES līdzfinansējums 2,5 miljonu eiro apjomā. Šos
darbus var paveikt, pateicoties izglītotiem un pieredzējušiem pašvaldības darbiniekiem. Atkārtošu savus vārdus, ko intervijā teicu
jau pirms gada: „Labas komandas
noslēpums ir balstīts uz savstarpēju uzticēšanos, lojalitāti un vienotu izpratni par izvirzīto mērķu
sasniegšanu.” Tikai kopdarbā, sadarbojoties ar novada iedzīvotājiem, uzklausot iedzīvotāju viedokli un vajadzības, sadarbībā ar
novada uzņēmējiem un valsts iestādēm varēsim sasniegt mums visiem vēlamos rezultātus.
– Pašvaldības izpilddirektorus augstskolās nesagatavo.
Tas ir tikai laika gaitā apgūstams amats...
– Šajā darbā ir grūti ielēkt no
malas. Ir jāpaiet noteiktam laika posmam, jāiegūst pieredze,
lai pilnībā izprastu pašvaldības
darba specifiku. Darbs pašvaldībā mani saista ar to, ka šeit nevar
ieslīgt rutīnā un var redzēt sava
darba augļus.

Inga Šulca,
Ikšķiles novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Skolu jaunieši meža takās cīnīsies
par Latvijas taku čempiona titulu
Pavisam drīz – 15. aprīlī – Ogres
Zilajos kalnos tiks atklāta ta
ku skrējienu seriāla „Stirnu
buks 2017” sezona. Arī šogad
visi tā posmi notiks izcili ainaviskās vietās, ļaujot izbaudīt
Latvijas augstākos paugurus
un skaistākās dabas takas. Pirmo reizi seriāla vēsturē izaicināsim uz sacensību skolu jauniešus, lai noskaidrotu Latvijas
taku čempionus – ātrākos taku
skrējējus Latvijas skolu jauniešu vidū, kā arī aktīvākās Latvijas mācību iestādes!

Kur un kad skriesim?

2017. gada 15. aprīlī „Zilo kalnu Stirnu buks”, starts un finišs –
tūrisma, sporta un atpūtas kompleksā „Zilie kalni” Ogrē;
2017. gada 27. maijā „Smeceres
sila Stirnu buks”, starts un finišs –
sporta un atpūtas centrā „Smeceres sils” Madonā;
2017. gada 1. jūlijā, „Kornetu Stirnu buks”, starts un finišs –
Kornetos Alūksnes novadā;
2017. gada 29. jūlijā „Pokaiņu
meža Stirnu buks”, starts un finišs – „Senpokaiņos” Dobeles novada Naudītes pagastā;
2017. gada 19. augustā „Milzkalna-Āžu kalna Stirnu buks”,
starts un finišs – Šlokenbekas
muižā Milzkalnē, Engures novadā;
2017. gada 23. septembrī „Gaujas senlejas Stirnu buks”, starts
un finišs – Līgatnē;
2017. gada 21. oktobrī „Karostas Stirnu buks”, starts un finišs –
Karostas teritorijā Liepājā.

Cik garas distances
skriesim?
Katrā

no

seriāla

sacensībām

dalībniekiem tiks piedāvātas
piecas jau ierastās distances visiem meistarības līmeņiem un
izturības sliekšņiem: „Susurs”
(0,6– 1 km) – pašiem mazākajiem,
līdz 10 g. v.; „Vāvere” (4–6 km) –
tiem, kuri vēlas pamēģināt; „Zaķis” (8–12 km) – ātrajiem; „Stirnu
buks” (17–22 km) – pieredzējušajiem; „Lūsis” (27–35 km) – izturīgajiem.

Izmaiņas seriāla
kopvērtējumā

Sacensības notiek gan atsevišķi
katrā no septiņiem posmiem, gan
sezonas kopvērtējumā komandām un individuāli.
Ja pērn par uzvaru absolūtajā kopvērtējumā iespēja cīnīties
bija tikai garākās „Lūša” distances dalībniekiem, šajā sezonā dalībniekiem būs plašākas izvēles
iespējas. Vērtējot katra dalībnieka piecus labākos rezultātus
konkrētajā distancē, par uzvaru
absolūtajā sezonas kopvērtējumā sacentīsies distanču „Zaķis”,
„Stirnu buks” vai „Lūsis” skrējēji.
Savukārt komandu ieskaitē pieaugušajiem – viss pa vecam. Komandu kopvērtējumā ieskaiti dos
divi labākie komandas rezultāti
katrā no distances „Zaķis”, „Stirnu buks” vai „Lūsis” katra posma.

Latvijas čempionāts
taku skrējienos skolu
jauniešiem

Lai veicinātu un pilnveidotu aktīva un veselīga dzīvesveida popularitāti Latvijas skolās un popularizētu taku skriešanu kā visiem
pieejamu sporta veidu, kā arī lai atrastu talantīgus, darbspējīgus un
motivētus jauniešus, potenciālos

Latvijas taku skriešanas izlases
kandidātus, sadarbībā ar Latvijas
Vieglatlētikas savienību (LVS) un
Latvijas Sporta federāciju padomi
(LSFP) taku skrējienu seriāla ietvaros noskaidrosim ātrākos taku
skrējējus U-12, U-14, U-16, U-18
un U-20 vecuma grupās. Latvijas
čempionāta taku skrējienos skolu jauniešiem ieskaitē tiks vērtēti
katra dalībnieka trīs labākie rezultāti. Tātad – lai kļūtu par čempionu, jāpiedalās vismaz trīs posmos,
skrienot 4–6 km distances.
Jaunieši nopelnīs LČ medaļas,
un trīs izglītības iestādes, kuras
būs visvairāk pārstāvētas šajā sacensībā, tiks apbalvotas ar sporta
inventāru attiecīgi 1000, 600 un
400 eiro apmērā.
Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidents Guntis Zālītis uzsver, ka „taku skrējienu seriāls
„Stirnu buks”– tie ir kustības, kopābūšanas un dabas krāšņuma baudīšanas svētki! Srienot, sevi pārvarot
un reizē baudot Latvijas brīnišķīgo dabu, ieguvējs ir ikviens. Tāpēc
iesaistām arī skolu jauniešus, kuriem kustība caur skriešanu – vienkāršāko sportošanas veidu – ir ļoti
svarīga pilnvērtīgai attīstībai. Pirmie posmi izmēģināšanai un sevis
pārvarēšanai, noslēdzošie – cīņai
par godalgotām vietām. Lai uzvar
meistarīgākie, izturīgākie, veiksmīgākie un motivētākie!”
Tikmēr par Latvijas čempioni taku skrējienos skolu jauniešiem un Eiropas Sporta nedēļas
2017 vēstnesi kļuvusi Ineta Radēviča. „Sportošana bērnam ļauj apgūt dažādas sociālās prasmes, kas
noderēs visas dzīves garumā,” uzskata I. Radēviča. Viņa aicina vecākus parūpēties par iespēju

Tūrisma informācijas centrā
papildināts bukletu klāsts
Gatavojoties jaunajai tūrisma
sezonai, Ikšķiles novada tūrisma informācijas centrs ir papildinājis tūrisma informatīvo izdevumu klāstu.
Tūrisma informācijas centrā pieejami Ikšķiles novada, tūrisma, sporta
un atpūtas kompleksa „Zilie kalni”
un Daugavas lejteces tūrisma reģiona izdevumi, kā arī citu Latvijas
novadu tūrisma materiāli – kartes,
tūrisma ceļveži, pasākumu plāni un
tematisko ekskursiju maršruti.
Gaidām ikvienu Ikšķiles nova-

da tūrisma informācijas centrā
Birzes ielā 33A, Ikšķilē, kur varēsiet saņemt informāciju par tūrisma aktualitātēm un izvēlēties
sev piemērotāko tūrisma maršrutu atpūtai Ikšķiles novadā vai citos Latvijas novados.
Ikšķiles TIC var iegādāties arī
suvenīrus ar novada simboliku, izmantot publisko interneta piekļuves punktu, bezmaksas Wi-Fi, kā
arī kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas maksas pakalpojumus.

Laura Šīrante,
Ikšķiles novada TIC vadītāja

Apceļo Daugavas lejteci un laimē
enerģētisko pirts rituālu četrām personām
Jau otro gadu tiek rīkota Daugavas lejteces apceļošanas akcija, kuras laikā varēsiet iepazīt plašo tūrisma piedāvājumu
Daugavas lejteces reģionā, kas
aptver sešus novadus – Ikšķiles, Salaspils, Ogres, Stopiņu,
Baldones un Ķekavas.
Apceļojot Daugavas lejteces reģionu līdz 2. oktobrim, akcijas
dalībnieki piedalīsies izlozē, kuras galvenā balva ir pirts rituāls
četrām personām.

Akcijas laikā jāapmeklē vismaz
15 no 19 objektiem un jāaizpilda
krustvārdu mīkla. Akcijas bukletu var saņemt Ikšķiles, Ogres,
Salaspils un Ķekavas tūrisma informācijas centrā vai elektroniski lejupielādēt interneta vietnē
www. daugava.travel/akcijas.
Aizpildītais buklets jāiesniedz
kādā no tūrisma informācijas
centriem Ikšķilē, Salaspilī, Ķekavā vai Ogrē.
5. oktobrī plkst. 13.00 Nacionālajā botāniskajā dārzā notiks

izloze, kurā tiks noteikts galvenās balvas ieguvējs, kurš kopā ar
draugiem vai ģimeni varēs baudīt nesteidzīgu vakaru un ļauties
enerģētiskajam pirts rituālam, ko
nodrošinās pirtnieki Baldones
novada „Lejasmārtiņos”.
Aicinām ieraudzīt vēl neredzēto un lieliski pavadīt laiku tepat
Pierīgā – Daugavas lejtecē!
Pilns akcijas nolikums –
www. daugava.travel/akcijas.

Laura Šīrante,
Ikšķiles novada TIC vadītāja
www.ikskile.lv

atvasēm brīvo laiku pavadīt kustoties, tāpat vieglatlēte atgādina
būtiskos ieguvumus, ko augšanas
procesā bērnam sniedz fiziskās
aktivitātes: „Sportojot bērniem
uzlabojas saskarsmes prasmes, kā
arī tiek nostiprināta spēja sadarboties un strādāt komandā. Sportošana bērnam ļauj izvairīties no
neskaitāmām veselības problēmām periodā, kad bērns aktīvi
sporto, un arī atstāj pozitīvu iespaidu uz pašsajūtu nākotnē.
Sportam būtiska nozīme ir arī
bērna pašapziņas veidošanā, jo kā
lielie, tā mazie ikdienas sasniegumi sportā vairo ticību saviem spē-
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kiem, ceļ pašvērtējumu un liek
apzināties savas spējas.”
Kā norāda vieglatlēte, tie bērni, kuri katru dienu nodarbojas ar
fiziskām aktivitātēm, uzrāda labākas sekmes mācībās. Pateicoties noteikumiem, kas ir jebkurā
sporta veidā, bērni treniņos apgūst disciplīnu, kas palīdz organizēt mācības efektīvāk gan klasē, gan veicot mājasdarbus. Tāpat
sistemātiska laika aizpildīšana ar
nodarbībām jaunietim izstrādā
ikdienas ritmu, līdz ar to plānotie darbi tiek pildīti ar lielāku atbildību.
Tiekamies mežā!

10
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LFF Vidzemes čempionātā telpu futbolā – 1. vietas!
26. februārī Smiltenē un Alojā
norisinājās LFF Vidzemes reģiona ziemas čempionāta C un
D fināls 2007. gadā dzimušiem
zēniem. Mūsu komandas piedalījās divos finālos – C finālā un
D finālā, mājās no abiem pārvedot zelta godalgas.
Vidzemes čempionāts notika trīs
sabraukumos: divi sabraukumi
bija veltīti grupu spēlēm (FK „Ikšķile” ar divām komandām startēja Rietumu grupā, paliekot
ceturtie un sestie) un viens sabraukums – A, B, C un D fināli.
Bija skaidrs, ka katra komanda
piedalīsies savā – viena C un otra
D – finālā.
Uz C finālu devās: Sandijs Dombrovskis, Sandis Ragauskis, Miks
Knikts, Toms Ivanovs, Emīls Sējējs,
Kristers Zemmers, Kristaps Rekmanis, vārtsargs Hugo Čavars un
komandas kapteinis Edgars Lange.
Četras uzvaras, viens neizšķirts, 13 iesisti un tikai divi ielaisti vārti un zelta medaļas C finālistiem!
Par vērtīgākajiem komandas

BSSC „Ikšķile” audzēkņi ar izcīnītajiem kausiem.
spēlētājiem tika atzīti Kristaps Rekmanis un vārtsargs Hugo Čavars.
Komandas treneris Deniss:
„Esmu ļoti apmierināts gan ar katra futbolista atsevišķi, gan komandas sniegumu. Redzama maksimāla atdeve, puiši laukumā izskatījās
kā īsti vīri un cīnījās par katru laukuma centimetru. Redzēju jūsos
komandu – katrs bija par visiem.
Bija liels prieks un gods būt kopā

ar jums! Milzīgs paldies arī vecākiem, kuri, neskatoties uz laikapstākļiem, devās ar mums kopā izcīnīt zelta godalgas!”
Uz D finālu, kurš norisinājās
Alojā devās: Artūrs Gavars, Ralfs
Dzosens, Nikodēms Niks Punculis, Jēkabs Ģēģeris, Miks Mihaļskis, Emīls Kudiņš, vārtsargs
Bruno Bērziņš un komandas kapteinis Kārlis Karlsbergs.

Par vērtīgāko komandas spēlētāju tika atzīts Kārlis Karlsbergs.
Uz D finālu puišus pavadīja
treneris Andis Adamovičs, kurš
pēc turnīra beigām nosūtīja ziņu:
„Nupat izbraucām ar 1.vietu, lielu kausu un labu garīgo!” Visa komanda ir malači, visi atdeva sevi
spēlei, un tas vienmēr atmaksājas – šoreiz ar zelta medaļām!!!
Komandu trenerim Denisam

Ostrovskim šie bija pirmie fināli,
pirmā viņa grupa, viņa čaļi. Paldies, ka māci saviem audzēkņiem
mīlēt futbolu, tas ir visu pamatu
pamats, pārējais viss nāks – vajadzīgs laiks, smags darbs, regulāri treniņi. Tad tas viss atmaksājas
ar uzvaru!
Paldies par forši nospēlētajiem
fināliem, emocijām, atdevi un cīņassparu!!!

Turnīrā „Ikšķiles Ziemas kauss 2017” mājiniekiem zelts un bronza
15. janvārī notika turnīrs telpu
futbolā „Ikšķiles Ziemas kauss
2017” 2009. gadā dzimušiem un
jaunākiem. Tā kā uz turnīru
bija pieteikušās 12 komandas,
tika pieņemts lēmums turnīru sadalīt divās daļās. No rīta
turnīrā spēkojās sešas komandas: FK „Auda”, FK „Ikšķile-1”,
JDFS „Alberts”, JFS „Dobele”,
FK „Ādaži/Carnikava” un FC
„Aizkraukle”.
„Ikškile-1 komandas sastāvs: Miks
Mihaļskis, Kārlis Boldāns, Nauris
Potašovs, Dāvis Zvīnis, Rems Voronovs, Kristofers Ventinieks, Rūdolfs Beķers, vārtsargs Edvards
Kreigers un komandas kapteinis
Roberts Andreļevskis. Komandas
treneris – Andis Adamovičs.
Rīta spēlēs Ikšķiles jaunie futbolisti līdz pēdējam saglabāja intrigu, jo četras uzvaras un viens
neizšķirts ar Rīgas pārstāvēto
„Alberts” komandu vien punktos (vārtu attiecība) izšķīra uzvarētājkomandu. Un veiksme bija
mūsu pusē: +14 pret +13.

Ļoti priecē visu bērnu izaugsme
un tas, ar kādām emocijām tiek
aizvadīta katra spēle. Gribas atzīmēt, ka par mūsu vārtsarga „angļu mieru” visās spēlēs varēja tikai brīnīties.
Par otras komandas vērtīgāko
spēlētāju tika atzīts Jēkabs Bērziņš.

Vārtu attiecība – 17:3 Par komandas vērtīgāko spēlētāju tika
atzīts Roberts Andreļevskis.
Rezultāti:
FK „Ikšķile” – FK „Auda” 2:0;
FK „Ikšķile” – „Ādaži/ Carnikava”
6:1;
FK „Ikšķile” – FC „Aizkraukle” 4:0;
FK „Ikšķile” – JFS „Dobele” 5:2;
FK „Ikšķile” – JDFS „Alberts” 0:0.

„Šī laikam bija tā reize, kad mājas sienas drīzāk traucēja, nekā
palīdzēja, jo reizēm puikas nospēlēja nedroši un pieļāva arī palielas
kļūdas aizsardzībā. Šīs kļūdas turnīra beigās bija gandrīz izšķirošas
cīņā par 1. vietu! Treniņos puikas
spēlē daudz atbrīvotāk un kvalitatīvāk, jo nav nekāda psiholoģiskā
spiediena, bet turnīrā ir cita spriedze, tribīnes pilnas un tuvu laukumam, spēle ātra, jo borti tuvu sienai, un tas traucēja parādīt visu,
ko puiši var! Bet, neskatoties uz
to, izšķirīgajos brīžos komanda
nospēlēja saliedēti un droši, līderi parādīja savas labākās īpašības un panāca vajadzīgo rezultātu. Kad viss no mūsu puses bija

izdarīts, atlika gaidīt, kā nospēlēs
galvenie konkurenti, jo izšķiroša nozīme bija vārtu attiecībai, un
viss bija viņu rokās. Tās bija garas
12 minūtes, taču veiksme šoreiz
bija mūsu pusē un 1. vieta tika nosargāta! Paldies komandai par atdevi, cīņas sparu un lielo gandarījumu par rezultātu! Izskatās, ka
joprojām ejam pareizā virzienā un
treniņos ieguldītais darbs nes rezultātu,” – tā komandas treneris
Andis Adamovičs.
Tās pašas dienas pēcpusdienā
notika turnīra otrā kārta. Piedalī-

www.ikskile.lv

jās sešas komandas: FK „Auda-2”,
FK „Ikšķile-2”, JDFS „Alberts-2”,
FJ „Jēkabpils”, FK „Carnikava/
Ādaži” un FC „Aizkraukle-2”.
„Ikšķile-2” komandas sastāvs:
Valters Viškers, Nils Romanovskis, Armands Šķēle, Kristers Šults,
Tomass Liepiņš, Pēteris Guslens,
Marsels Portnajs, Olivers Vanags,
Valters Siliņš, Rodrigo Romāns,
vārtsargs un kapteinis Jēkabs
Bērziņš. Komandas treneris – Deniss Ostrovskis.
Arī otra komanda turnīru aizvadīja bez neviena zaudējuma.

Rezultāti:
FK „Ikšķile” – FK „Auda” 0:0;
FK „Ikšķile” – „Carnikava / Ādaži”
0:0;
FK „Ikšķile” – FC „Aizkraukle” 2:1;
FK „Ikšķile” – JK „Jēkabpils” 1:1;
FK „Ikšķile” – JDFS „Alberts” 2:0.

Liels prieks par jaunajiem
futbolistiem, kas ar lielu atdevi un nopietniem mērķiem pārstāv savu komandu. Paldies treneriem, kuri puišos iegulda milzu
darbu, atdevi, savu pieredzi un
mīlestību pret futbolu!
Liels paldies mūsu draugiem –
Ikšķiles novada pašvaldībai, konditorejai „Rūberts”, picērijai „2Tomāti”, „Apdrukasdarbnica.lv” un
„Komanda.lv” – par palīdzību un
atbalstu!

2017. gada marts

jauniešiem

Ēnu diena pašvaldībā

25. februārī Ikšķiles novada
jaunsargiem tika dota iespēja
iepazīties ar Zemessardzes bataljona mācībām.

Skolēni „ēno” Ikšķiles pašvaldībā.
dot speciālistu sagatavoto krustvārdu mīklu, kā arī uzrakstot trīs
labas idejas novada attīstībai.
Skolēni savās anketās rakstīja,
ka vēlētos, lai pie Tīnūžu tautas
nama izveidotu strūklaku, trenažieru parku, āra atrakcijas, bet Ikšķilē – kultūras namu, muzeju,
estrādei jumtu, sporta centru, akvaparku, batutu centru, baseinu,

milžu māju, spoguļlabirintu, skolā vēlētos lielākus skapīšus, skolēni labprāt apmeklētu gaisa balonu festivālu.
Kā atzina skolēni, viesošanās
laikā viņi uzzinājuši daudz jauna
un interesanta par pašvaldību, tās
darbiniekiem un viņu darba pienākumiem.

Inga Šulca

Jauniešu neformālās izglītības
apmācības „Out of Frame”
Jau ceturto gadu tiek organizētas neformālās izglītības apmācības „Out of frame”, kas notiks
skolēnu pavasara brīvlaikā no
15. līdz 17. martam viesu namā
„Debesu bļoda”.
Apmācības nav mācības, tās būs
trīs aizraujošas dienas kopā ar Salaspils un Olaines novada jauniešiem, kurās būs iespēja uzzināt:
• kā veidot komandu;
• kā kļūt par līderi;
• kā īstenot savus mērķus;
• kā aktīvi iespējams līdzdarboties savā pašvaldībā.
Apmācības vadīs pieredzējušie
projektu īstenotāji un neformālās
izglītības treneri Ieva Garjāne un
Jānis Vītols.
Tomēr vislabāk par apmācībām

liecina pašu jauniešu atsauksmes,
kuri piedalījušies iepriekšējos gados.
Loreta no Ikšķiles: „Trīs dienas apmācībās „Out of Frame”
bija lieliskas! Šī bija fantastiska
iespēja iepazīt unikālus cilvēkus
un gūt jaunu pieredzi, kā arī iepazīt ne tikai citus, bet arī sevi. Es
guvu jaunu skatījumu uz dzīvi un
lietām, kuras iepriekš šķita nepaveicamas. Šīs bija lietderīgi pavadītas dienas, un es labprāt piedalītos nākamajās apmācībās. Paldies
organizatoriem! Tas bija to vērts!”
Dagnija no Tīnūžiem: „Šīs bija
otrās apmācības, kurās piedalījos.
Man ļoti patika, ka visam tika pieiets atraktīvi. Nevienā brīdī apmācību laikā man nebija garlaicīgi. Un nevienu brīdi man galvā

neienāca doma: „Kāpēc es te atbraucu? Ko es te daru?” Man ļoti
patika visas aktivitātes. Vislabākais šajās apmācībās bija cilvēki un ēdiens. Es noteikti brauktu
vēlreiz!”
Cilvēki mācās caur savu pieredzi, emocijām, darbību, līdz ar to
katrs mazais vai lielais piedzīvojums ir arī solis attīstībā – individuālajā vai komandas.
Ja pieteikšanās ir nokavēta,
bet ir interese, aicinām sazināties
personīgi!
Apmācības organizē Ikšķiles,
Olaines un Salaspils novada pašvaldības.

Agnese Jankuna,

Izglītības, sporta un jaunatnes
lietu pārvaldes vadītāja

agnese.jankuna@ikskile.lv

„Ghetto Games” Brīvprātīgo
vasaras akadēmija Ikšķilē
„Ghetto Games” Brīvprātīgo
akadēmijas reģionos mērķis ir
radīt laiku un vietu (prakses
vietas), kur jauniem cilvēkiem
paust sevi, attīstīt savu personību, kā arī iegūt profesionālas
iemaņas un prasmes nākotnes
veidošanā.
Brīvprātīgo akadēmija notiks pēc
principa – regulāras dalībnieku
tikšanās un dažādas vieslekcijas
par saistošām tēmām vismaz reizi mēnesi.
Prakses nozares:
• pasākumu organizēšana/loģistika/tehniskā nozare;
• komunikācijas nozare;
• darbs ar sponsoriem;
• multimediju nozare (foto/video joma).
„Ghetto Games” Brīvprātīgo
akadēmijas ietvaros līdz 1. septembrim katram jaunietim ir jānoorganizē viens savs projekts,

kas ir vietējai sabiedrībai noderīgs un nozīmīgs (var darīt arī komandā – līdz pieci cilvēki). Piemēri: publiskais treniņš, talkas,
kino vakari, koncerti u.tml.
Vērtības:
• mēs paši veidojam vidi ap
sevi;
• konkrētas prasmes un kompetences iespējams apgūt;
• lokālpatriotisms;
• darbs ar jauniešiem no dažādiem sociālajiem slāņiem – no
Mežaparka līdz Bolderājai;
• līdzcietība, draudzība, mīlestība;
• potenciālās darba vietas iespējas, atalgotas prakses vietas;
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Jaunsargi iepazīstas
ar Zemessardzes
bataljona mācībām

Ēnu dienas ietvaros 15. februārī
Ikšķiles novada pašvaldībā viesojās Tīnūžu pamatskolas 5. un
6. klašu skolēni, lai gūtu priekšstatu par speciālistu darbu pašvaldībā.
Viesošanās sākumā skolēni apmeklēja domes komitejas sēdi.
Uzrunājot
skolēnus,
domes
priekšsēdētājs Indulis Trapiņš akcentēja, ka deputāti komiteju sēdēs pieņem dažādus novada attīstībai svarīgus lēmumus.
Pēc nelielā ieskata komiteju
sēdē skolēni devās uz aktu zāli,
lai piedalītos diskusijā „Ātrais
randiņš ar profesiju”, kurai pašvaldības speciālisti bija sagatavojuši īsu prezentāciju par savu
jomu, amatu un iegūto izglītību.
Kopumā tika pārstāvētas deviņas
jomas, piemēram, tūrisms, finanses, komunikācija, izglītība, veselība, kultūra u.c.
Pasākuma noslēgumā skolēni
devās īsā ekskursijā pa pašvaldību, pārbaudīja zināšanas, aizpil-

Ikšķiles Vēstis

• jebkurš darbs ir svarīgs – tas
aizved mūs līdz lielākām iespējām;
• darba kultūra;
• dzīves kvalitāte;
• karjeras izglītība;
• cilvēciskas attiecības.
Par katrām nostrādātajām
stundām jaunietim ir iespēja iegūt kādu no „Ghetto Games” īpašajām dāvanām, piemēram, kreklu, džemperi, cepuri, sponsoru
balvas u.c.
„Ghetto Games” Brīvprātīgo
akadēmijas izlaidums notiks oktobrī.
Šī ir jauniešu iespēja pilnveidot savas prasmes un iegūt jaunas zināšanas, iegūt jaunus draugus un būt daļai no šīs vasaras
lielākajiem jauniešu notikumiem
Latvijā!
Piesakies!
Vairāk: www.ikjauniesi.lv
www.ikskile.lv

Zemessargi mācībās apguva šādas
tēmas: pārgājiens ar sakaru vingrinājumiem, personu un transporta pārmeklēšana, lauku kaujas
iemaņas. Jaunsargiem tika dota
iespēja arī pašiem piedalīties taktiskajā vingrinājumā ar lazertag
spēļu ieročiem, kā arī izbaudīt zemessargu lauku virtuvē pagatavotās brokastis un pusdienas.
Jaunsargi ar piedzīvoto bija apmierināti, un tie, kuri šogad kļūs
18 gadus veci, izteica vēlēšanos
iestāties Zemessardzē, lai stātos
savas dzimtenes sardzē.
Jaunsardze ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis

ir jaunatnes izglītošana valsts
aizsardzības jomā, patriotisma,
pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un
disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot
motivēta profesionālā dienesta
personālsastāva atlases iespējas.
Jaunsardzes mērķis ir veicināt
bērnu un jauniešu garīgo un fizisko attīstību, pilnveidot un nostiprināt pilsonisko pašapziņu,
veicināt interesi par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, iepazīstināt ar militāro specialitāšu
daudzveidību un popularizēt tās.
Paldies Jaunsargu pulciņa vadītājam Agrim Purviņam par skolēnu
izglītošanu un iesaistīšanu dažādās aktivitātēs, ieinteresējot skolēnus, izmantojot dažādas mācību
formas un metodes pulciņa darbā!

Skolēnu vasaras
nodarbinātība 2017
Šovasar Ikšķiles novada pašvaldība izsludina atklātu skolē
nu vasaras nodarbinātības pasākumu.
Izglītojamie – persona vecumā no
13 līdz 20 gadiem, kura apgūst izglītības programmu Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādē
vai profesionālās izglītības iestādē vai kuras dzīvesvieta deklarēta Ikšķiles novadā un kura apgūst
izglītības programmu cita novada
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē – aicināti iepazīties ar piedāvātajām vakancēm un pieteikšanās kartību.
Pasākuma ietvaros tiek izsludinātas 42 vakances Ikšķiles novada
pašvaldības iestādēs un 15 vakances Ikšķiles novada uzņēmumos.
14. martā plkst. 16.00 Jauniešu
telpā (Birzes iela 33A, Ikšķile) tiks
organizēta CV un motivācijas vēstules sagatavošanas meistarklase.
Aicinām skolēnu vecākus atbalstīt bērnus izdarīt izvēli un

pieteikšanās gadījumā sagatavot
savu piekrišanu.
Pieteikšanās – līdz 24. martam.
Turpmākai komunikācijai sazināties ar Ikšķiles novada pašvaldības pedagogu karjeras konsultanti Santu Ķempeli (e-pasta
adrese santa.kempele@ikskile.lv,
mob. tālr. 29420804).

VAKANCES!
No 13 gadu vecuma
pašvaldības iestādēs
Ikšķiles bibliotēka
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Urdaviņa”
SIA „Ikšķiles māja”

3 vietas
12 vietas
27 vietas

Izglītojamie vecumā no 15 līdz
20 gadiem – novada uzņēmumos
1 vieta
Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde „Ķiparu
nams” (SIA „Elodeja”)
„Ikšķiles saldējums”
6 vietas
(SIA „Rutare”)
Ikšķiles laivu noma (SIA 2 vietas
„ABC PARTNERS 11”)
Atpūtas komplekss
6 vietas
„Turbas”

Jauniešiem ir iespēja
pieteikt dalību vienā no
labākajiem uzņēmējdarbības
konkursiem Eiropā
Līdz 31. martam norisinās jauniešu komandu uzņemšana biznesa projektu konkursā „Radām
novadam”. Konkurss ir turpinājums pilotprojektam, kurš noslēdzās 2016. gada vasarā un Eiro
pas Komisijas vērtējumā tika
atzīts par labāko uzņēmējdarbības veicināšanas projektu Latvijā un vienu no labākajiem Eiropā.

Konkursa mērķis ir dot iespēju talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas
jauniešiem apliecināt sevi, izstrādājot un īstenojot biznesa projektus Latvijas novados. Konkursā jauniešu komandām līdz 2018.
gada novembrim, realizējot savas

biznesa idejas, jārada pēc iespējas
lielāka ekonomiskā vērtība izvēlētajos novados – radot jaunas darbavietas, piesaistot investīcijas un
dažādos citos veidos veicinot sociālekonomisko attīstību.
Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz
30 gadiem, kura pieredze uzņēmējdarbībā nav ilgāka par sešiem mēnešiem. Jaunieši tiek aicināti pieteikties konkursam līdz
31. martam, izveidojot komandu vismaz trīs cilvēku sastāvā un
reģistrējoties interneta vietnē
www.radamnovadam.lv. Konkursa
ietvaros komandām tiks sniegts
12. lpp. ›

12

Ikšķiles Vēstis

uzņēmējiem

2017. gada marts

Baušķenieki pārceļas uz Ikšķili un atver veikalu
Pavisam nesen Ikšķilē darbu
sācis veikals „Labumu bode” –
īsts ikšķiliešu lolojums, ar savu
stāstu un vēsturi.
„Jau 10 gadus dzīvojam Ikšķilē.
Neesam te dzimuši un auguši, bet
pa šiem gadiem esam tā saauguši ar šo vietu, ka šķiet – šī ir mūsu
dzimtā pilsēta. Sieva strādā tirdzniecībā, mums ir divi bērni – Krišam ir seši gadi, bet Evertam drīz
būs divi gadi. Paši dejojam Ikšķiles novada vidējās paaudzes deju
kolektīvā „Upe”,” stāsta veikala
vadītājs un pārdevējs vienā personā Gatis Eglītis.
Ģimene uz Ikšķili pārcēlusies no Bauskas puses vairāku
sakritību pēc. „Nevienu brīdi to
nenožēlojam. Iepriekš strādāju tirdzniecībā, tirgoju močus,
lauksaimniecības tehniku, tagad tirgoju cīsiņus, tā ka pārdevēja gēns visu laiku ir bijis manī
iekšā,” – tā G. Eglītis. Viņš norāda, ka doma par uzņēmējdarbības uzsākšanu tieši Ikšķilē dzimusi jau pirms kādiem septiņiem
gadiem, taču visu laiku atdūrušies pret telpu jautājumu – piemērotas telpas veikalam Ikšķilē
atrast nav bijis iespējams. Tādēļ,
saņemot piedāvājumu īrēt esošās veikala telpas, uzreiz piekrituši, kaut arī zinājuši, ka tās īsti
nav piemērotas šāda veida tirdzniecībai un būs par šauru. Bet ar
kaut ko bija jāsāk!
„Tā kā arvien vairāk cilvēku
sāk domāt par veselīgu dzīvesveidu, viņiem ir svarīgi nevis vienkārši paēst, bet paēst veselīgi un
garšīgi. Kļūstot vecākiem, bet jo
īpaši tad, kad ir mazi bērni, tu sāc
arvien vairāk domāt par to, ko tu
ēd! Tagad mēs esam pārliecināti,
ka mūsu bērni saņem pašus labākos Latvijā ražotos produktus, un
mums nav jāizbraukā visa Rīga,
lai tos nopirktu,” stāsta G. Eglītis.

Veikala vadītājs un pārdevējs vienā personā Gatis Eglītis.
„Veikala koncepts ir piedāvāt
pircējiem Latvijas mazo ražotāju produktus, un tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, tā mēs atbalstām
Latvijas mazos ražotājus un mājražotājus, it sevišķi Ikšķiles novada un tuvākā apkārtnē esošos
ražotājus. Otrkārt, piedāvāt pircējiem tādus produktus, ko ikdienā nav iespējams iegādāties tādos tīklu veikalos kā „Maxima”,
„Superneto” vai „Elvi”. Joprojām
esam atvērti jauniem Ikšķiles no-

vada un tuvākās apkārtnes mazajiem ražotājiem, kuru produkciju
mēs labprāt ieliksim sava veikala
plauktos, jo saprotam, ka jebkurš
sākums jebkurā jomā ir grūts un
tikai ar līdzcilvēku palīdzību var
tikt uz priekšu. Mūsu plauktos ir
gan novadnieku ražotie pārtikas
produkti, gan citas lietas: paipalu un vistu olu majonēzes, maize, truša gaļa, sveces, rotaļlietas
pašiem mazākajiem, koka darinājumi.

Galvenie produkti, kurus tirgojam veikalā, ir augstas kvalitātes
gaļas produkti: cīsiņi, desas, kūpinājumi, svaiga gaļa. Visus šos
produktus ņemam no viena maza
ražotāja, kuram ir svarīga kvalitāte, nevis kvantitāte, kurš savos produktos nepievieno neko
lieku. Piedāvājam arī svaigpienu
un citus piena produktus, vairāku mazo ražotāju maizi, pelmeņus, vareņikus, saldumus, našķus, mazo ražotāju alu.
Drīzumā būs pieejams arī plašs
cepamgaļas klāsts, izlejamais
alus. Principā katru nedēļu papildinām savu piedāvājumu ar vismaz diviem jauniem pašmāju ražojumiem.
Kā uzver ražotājs, kurš piegādā mums gaļas produktus, – doktora desu var uztaisīt gan no 12 %
gaļas, gan no 90 % gaļas, un abas
būs doktordesas, bet ar to arī
mūsu tirgotā produkcija atšķiras.
Varbūt daļai pircēju cenas šķiet
par augstu, bet kvalitātei ir sava
cena. Mēs vienmēr aicinām pircējus parēķināt, kas ir labāk: lielveikalā nopirkt piecas sardeles,
kurās, visdrīzāk, būs 12 % gaļas,
vai pie mums divas sardeles, kurās patiešām ir tikai gaļa... Cenas
ziņā tas būs līdzīgi.
Produktus, ko tirgojam savā
veikalā, ļoti rūpīgi atlasām, vienmēr pirms tam nogaršojam paši,
kā arī izvēlamies maksimāli dabīgus produktus. Noteikti arī
ieklausāmies savos pircējos, ko
viņi gribētu iegādāties veikalā.
Ar martu katru nedēļu plānojam
kādu lielāku degustāciju, kurā arī
piedalīsies mūsu sadarbības partneri (ražotāji), stāstot par saviem
fantastiskajiem produktiem.
Labākā atziņa, kas palikusi atmiņā, ir kāda pircēja teiktais, ka,
pateicoties mūsu veikalam, viņa
bērni tagad zina, kā garšo īsti cīsiņi, jo līdz šim tie ģimenē biju-

ši melnajā sarakstā tieši tādēļ, ka
nav bijuši pārliecināti par cīsiņu
un arī desu sastāvu.
Tātad viena lieta, ar ko atšķiramies no citiem veikaliem Ikšķilē,
ir mūsu piedāvātais sortiments,
un otra lieta, kas nebūt nav mazāk svarīga, ir – attieksme! Attieksme pret darbu, kuru darām,
un attieksme pret pircēju! Mums
pašiem ļoti svarīga ir attieksme,
gan saņemot pakalpojumu, gan
pērkot preci. Esam gatavi samaksāt par to pašu pakalpojumu vairāk, pretī saņemot īpašu, individuālu attieksmi. Mēs darām visu,
lai, ienākot mūsu veikalā, ikviens
justos īpašs, neskatoties uz to, vai
plāno iepirkties vai tikai apskatīties. Attieksme, individuāla pieeja katram pircējam – tas ir ļoti
svarīgi, un šādu attieksmi nevar
saņemt lielveikalos, jo tur liela
daļa cilvēku nevis strādā, bet atstrādā savu darba laiku. Mums
šis veikals ir sirdslieta, tāpēc tas
mums ir dabiski, mēs nestrādājam kāda labā, mēs strādājam sev!
Protams, šāda koncepta veikali nav nekas jauns Latvijā, bet Ikšķilē tāds nebija, tāpēc riskējām,
un risks ir atmaksājies. Strādājot jau pāris mēnešus, precīzāk –
kopš pagājušā gada 7. decembra,
katru dienu pārliecināmies par to,
ka esam uz pareizā ceļa un ikšķilieši mūs novērtē. Vārdos nav aprakstāmi tie labie vārdi, ko saņemam no pircējiem! Tie iedvesmo
neapstāties un visu laiku domāt,
kā pārsteigt pircējus.
Pašlaik veikalā ir nodarbināti divi cilvēki – es pats un mana
mamma, kura veikalā strādā par
pārdevēju. Tā ka šis noteikti ir ģimenes uzņēmums – visi strādājam kopā roku rokā! Vasaras sezonā droši vien būs jādomā par
papildspēkiem, jo plāni ir tik lieli, ka divatā to vairs nebūs iespējams veikt!”

14. martā LIAA Ogres biznesa
Jauniešiem ir iespēja pieteikt dalību
inkubators organizē informatīvo vienā no labākajiem uzņēmējdarbības
semināru topošajiem un
konkursiem Eiropā
esošajiem uzņēmējiem
Konkursā tiek aicināts pieteik- Madonas novada visu Latviju ie› 11. lpp.
LIAA Ogres biznesa inkubators
rīko semināru „Uzņēmējdarbības
uzsākšana un investīciju piesaiste” ar mērķi informēt un iedrošināt Ropažu, Ogres, Salaspils,
Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles un
Stopiņu novada jaunos un topošos uzņēmējus. Vienkārši saprotama un noderīga informācija par
uzņēmējdarbības jaunumiem.
Seminārā interesentiem būs
iespēja uzzināt par Ogres biznesa
inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem gan fiziskām personām,
gan arī juridiskām personām. „InnoEnergy” sniegtajos pakalpojumos un investīciju piesaistē palīdzēs orientēties Viesturs Zeps,
savukārt par finanšu institūcijas
„Altum” aktualitātēm un atbalstu
uzņēmumiem informēs „Altum”
Reģionālā centra vadītāja Agrita
Vagoliņa. Ropažu Garkalnes partnerības valdes priekšsēdētāja Eva
Haberkorne-Vimba informēs par
partnerības sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu vietējiem uz-

ņēmējiem. Tāpat apmeklētājiem
būs iespēja dzirdēt veiksmīga uzņēmēja pieredzes stāstu.
Laiks: 2017. gada 14. marts
plkst. 14.00–17.00.
Vieta: Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības
centrs, Sporta iela 2/k.2
Dalība – bez maksas!
Ņemot vērā to, ka vietu skaits
ir ierobežots, interesentus lūdzam pieteikties līdz 2017. gada
12. martam elektroniski www.
liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-uznemejdarbibas-uzsaksana-un-investiciju-piesaiste-ropazos/pieteikšanas, zvanot uz tālr.
62400902 vai rakstot uz e-pasta
adresi venta.pastare@liaa.gov.lv.
Aicināti visi uzņēmēji, bet īpaši tie, kuri vēl tikai domā par savu
biznesa ideju!
LIAA Biznesa inkubatori tiek
finansēti projekta „Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Venta Pastare

daudzpusīgs atbalsts ideju realizēšanai un tās iegūs arī publicitāti un atpazīstamību, potenciāli
palielinot iespējas piesaistīt finansējumu saviem projektiem un
saņemt papildu atbalstu no novadiem.
„Radām novadam” no visiem
uzņēmējdarbības konkursiem atšķiras ar to, ka tā fokusā ir rezultāti, nevis biznesa idejas. Visām
komandām, kuras sasniegs rezultātus konkursa ietvaros, būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu
granta veidā vismaz 2000 EUR apmērā. Papildus tam labākās komandas divu gadu laikā sadalīs
balvu fondu 10 000 EUR vērtībā.
Īstenojot savus biznesa projektus, jaunieši konkursa ietvaros
tiks mudināti izmantot un attīstīt savus talantus, spējas, iegūstot
nepieciešamās zināšanas, mentoringu, kontaktus un pieredzi. Pats
lielākais ieguvums jauniešiem,
protams, būs realizētais projekts
un radītā vērtība.
www.ikskile.lv

ties ikviens jaunietis, kurš jūt sevī
spēkus sasniegt izvirzītos mērķus.
Kā liecina pilotprojekta rezultāti, lielākos panākumus guva komandas, kuru dalībniekiem nebija
nedz iepriekšējas pieredzes, nedz
arī izglītības ar uzņēmējdarbību
saistītos jautājumos, tādējādi pierādot, ka, lai īstenotu savu ideju,
vissvarīgākais ir spēt pārvarēt grūtības, uzņemties riskus un atbildību un tikai pēc tam nāk zināšanas.
Tās ir arī vērtības, ko konkursa organizatori vēlas izcelt sabiedrībā.
Konkursa pilotprojektā, kurš
norisinājās no 2014. gada marta
līdz 2016. gada jūlijam, iesaistījās
aptuveni 120 jauniešu. Konkursa laikā tika radīti 14 jauni uzņēmumi un biedrības, bet projektu
īstenošanai piesaistīti apmēram
175 000 EUR. Konkursā tika atbalstīta dažādu ideju realizācija,
piemēram, Mazsalacā – bērniem
līdzi „augošu” velosipēdu ražošanu, Gulbenē – diska golfa laukuma izbūve un popularizēšana, no

karojis „Purvubrideji.lv” piedāvājums doties ekskursijā pa purvu.
Konkursa organizatori vēlas
pateikt īpašu paldies Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūrai un LR Saeimas Ilgtspējīgas
attīstības komisijai, it īpaši deputātiem L. Straujumai un E. Cilinskim, kuru ieinteresētība un atbalsts ļauj turpināt konkursu.
Konkursu organizē biedrība
„Radām novadam” sadarbībā ar
portālu „Delfi.lv”. Konkurss īstenots „Erasmus+: Jaunatne darbībā” un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2017. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros.
Plašākai informācijai:
Elīna Miķelsone, projekta „Radām novadam” vadītāja
E-pasta adrese: elina@radamnovadam.lv
Interneta vietne: www.radamnovadam.lv
„Facebook” profils: www.facebook.com/radamnovadam
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Uzstāda ugunsaizsardzības un
videonovērošanas sistēmas
Pērn veiktā iepirkuma rezultātā,
darbiem sākoties pagājušā gada
decembrī un pilnībā noslēdzoties
februārī, Ikšķiles novadā īstenota virkne projektu, kuru mērķis
ir drošas vides nodrošināšana.
Divu iepirkumu procesa rezultātā tika realizēti projekti par automātiskās vadības ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas un videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu Ikšķiles novada pašvaldības objektos.
Automātiskās vadības ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas tika uzstādītas
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas
ēkā, Tīnūžu pamatskolā un kultū-

ras mantojuma centra „Tīnūžu
muiža” palīgēkā. Montāžas darbu
kopējās izmaksas – 18 654,05 eiro.
Šobrīd automātiskās vadības
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma tiek uzstādīta Tīnūžu administratīvajā
ēkā. Sistēmas montāžas darbi notiek paralēli celtniecības darbiem.
Ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes izziņošanas sistēmas
uzstādīšanas mērķis ir ugunsdrošas vides nodrošināšana.
Savukārt videonovērošanas un
video arhivēšanas sistēmas uzstādīšanas mērķis ir sabiedriskās
kārtības un drošības nodrošināšana. Šāda veida sistēmas ir uzstādītas un pilnvērtīgi veic tām

paredzētās funkcijas Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā, Veselības
un sociālo lietu pārvaldē, Tīnūžu
pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē „Urdaviņa”.
Videonovērošanas sistēmas ir
aprīkotas ar dienas/nakts videonovērošanas kamerām. Kopumā
šajos objektos ir uzstādīta 41 videonovērošanas kamera.
Videonovērošanas attēla ieraksts no videonovērošanas kamerām notiek nepārtraukti, tas
nozīmē, ka tās darbojas 24 stundu režīmā.
Videonovērošanas sistēmu uzstādīšanas darbu kopējās izmaksas – 10 364,53 eiro.
Pašlaik videonovērošanas sis-

Ar labiem panākumiem olimpiādēs
aizvadīti pirmie gada mēneši
„Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar
kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars, burts, nots. Jeb – zināt, domāt, sapņot.” (Viktors Igo)

Laika ritējums pēc Ziemassvētku brīvdienām šķiet kļuvis nesteidzīgāks un mierīgāks. Brīžiem liekas, ka sniega sega un
sals no rītiem pieklusina arī
cilvēku soļus un domas, ļaujot tām nedaudz atpūsties pēc
gada nogales saspringuma.
Gada pirmie mēneši vienmēr ir
mazliet nogaidoša rāmuma pilni. Varbūt tas plaukstošā pavasara gaidās?
Taču izglītības jomā tieši šis periods novada skolēniem ir bijis
piesātināts ar dažādiem pārbaudījumiem, konkursiem un olimpiādēm. Novadā esošo skolu audzēkņiem tas pagājis saspringtā
ikdienas darbā, vispirms savas
zināšanas un prasmes pierādot
skolas mēroga olimpiādēs, lai pēc
tam jau sekmīgi piedalītos starpnovadu līmenī.
Janvāra beigās Salaspilī norisinājās II posma olimpiāde latviešu
valodā un literatūrā 8.–9. klasēm,
kurā augstu sniegumu parādīja Tīnūžu pamatskolas 8. klases
audzēknis Gunārs Gribuška (pedagoģe Ieva Rasima), iegūstot
2. vietu.
Februārī matemātikas mēneša ietvaros norisinājās olimpiādes dažādās klašu grupās. Matemātikas olimpiādē 9.–12. klasēm
Tīnūžu pamatskolas 9. klases audzēknis Emīls Suss (pedagoģe Jeļizaveta Japina), ar ievērojamu
punktu skaitu apsteidzot pārējos
olimpiādes dalībniekus, ieguva
godpilno 1. vietu.
Izcilus un labus rezultātus
mūsu novada skolēni uzrādījuši
5.–8. klašu starpnovadu matemātikas olimpiādē, kur:
• 5. klašu grupā Patriks Žilins
no Ikšķiles vidusskolas (pedagoģe Līga Strauss) ieguva godpilno
1. vietu;
• Patriks Gustavs Rinkevičs
no Ikšķiles vidusskolas (pedagoģe Līga Strauss) – 2. vietu, bet Ikšķiles vidusskolas skolēni Letīcija Karitone-Jenčuisa (pedagoģe

Līga Strauss) un Kristers Dāvis
Krauklis (pedagoģe Inga Kumeliņa) – atzinības;
• 6. klašu grupā Ikšķiles vidusskolas skolniece Sandija Aleksa
Štikova (pedagoģe Līga Strauss) –
1. vietu;
• 7. klašu grupā Ikšķiles vidusskolas skolnieki Lote Kivilande,
Markuss Gustavs Ķeniņš un Toms
Grants – 3. vietu, bet Jolanta Vasiļjeva (pedagoģe Silvija Avota) –
atzinību;
• 8. klašu grupā augstāko sniegumu uzrādīja Gunārs Gribuška no Tīnūžu pamatskolas (pedagoģe Jeļizaveta Japina), iegūstot
1. vietu.
Visi minētie 1.–3. vietu ieguvēji savas zināšanas un prasmes
pierādīs nākamā līmeņa – valsts –
olimpiādēs.
Novadu apvienības ķīmijas
olimpiādē Emīls Suss no Tīnūžu pamatskolas (pedagoģe Anita
Migliniece) ieguva godpilno 1. vietu, un tikai 1,5 punktu Emīlam pietrūkst, lai turpinātu pierādīt savas
zināšanas valsts olimpiādē.
Mēs lepojamies arī ar rezultātiem sākumskolas starpnovadu
matemātikas olimpiādē:
• Reinis Ungurs (pedagoģe Irita Medne) no Tīnūžu pamatskolas ieguva 2. vietu;
• Juris Jaunzemis (pedagoģe
Laura Salnāja) no Ikšķiles vidusskolas – 3. vietu;
• Anete Ance Auziņa (pedagoģe Jeļizaveta Japina) no Tīnūžu
pamatskolas – 3. vietu;
• Gustavs Beķeris no Ikšķiles
vidusskolas (pedagoģe Sarmīte
Krūmiņa) – atzinības rakstu.
Atzinības rakstu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.–12. klašu
grupā saņēma Vineta Bodniece
no Ogres tehnikuma (pedagoģe
Anita Pakalna).
Starpnovadu konkursā „Pazīsti savu organismu” Tīnūžu pamatskolas skolnieks Emīls
Suss (pedagoģe Anita Migliniece) savā klašu grupā ieguva
3. vietu, bet Ikšķiles vidusskolas
skolnieks Roberts Vīksne (pedagoģe Vita Poriete) – godpilno
2. vietu.
Ikšķiles vidusskolas čaklās rok-

darbnieces gādīgās pedagoģes
Daces Ozolas virsvadībā apliecināja savas prasmes un zināšanas
starpnovadu mājturības olimpiādē, kur Krista Undīne Skutele ieguva 2. vietu, Dārta Cielava – savā
klašu grupā 3. vietu, bet Terēze
Teibe – atzinību.
Mūsu novada bērni un jaunieši
vienmēr ir bijuši pazīstami kā lieli
dziedātāji un teātra mākslas mīlētāji, ar savām skaņajām balsīm
un improvizēšanas talantu apliecinot Ikšķili kā nozīmīgu kultūras
un pasākumu centru Latvijas līmenī. Arī šogad, piedaloties skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā Salaspilī,
Ikšķiles vidusskolas 2. klases audzēknis Renārs Rožulejs (pedagoģe Inga Leizandere) un Tīnūžu
pamatskolas 4. klases skolniece
Amanda Patjanko (pedagoģe Irita
Medne) ieguva visaugstāko punktu skaitu.
Mazo formu uzvedumu konkursā piedalījās pieci kolektīvi,
tie bija ārkārtīgi spilgti un pārstāvēja atšķirīgus skatuves mākslas
žanrus. Topošie oratori un aktieri priekšnesumos dziedāja, dejoja,
savos priekšnesumos izmantoja
dažādus, brīžiem pat pārsteidzošus scenogrāfijas elementus. Uz
nākamo konkursa kārtu Jūrmalā
izvirzīts Ikšķiles vidusskolas 8.b
klases pulciņš ar Kārļa Vērdiņa
dzejoļu uzvedumu „Es un tētis”
(režisore Zane Bēķe).
Savukārt starpnovadu vokālajā
mūzikas konkursā „Balsis 2017”
1. kārtas konkursā Ikšķiles vidusskolas audzēkņi ieguva godpilno I pakāpi (pedagoģe Maira Līduma) un ir izvirzīti uz 2. kārtas
konkursu.
Esam patiesi lepni par visiem
mūsu izglītības iestāžu – gan Ikšķiles vidusskolas, gan Tīnūžu
pamatskolas, gan Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas – audzēkņu nozīmīgajiem sasniegumiem.
Pateicamies pedagogiem par ieguldīto darbu un novēlam visiem
godalgoto vietu ieguvējiem veiksmi, piedaloties valsts mēroga
olimpiādēs! Lai pietiek spēka, pacietības un izturības!

Ieva Rasima,
izglītības speciāliste

www.ikskile.lv

Ikšķiles novada domes pārstāvji pie Veselības un sociālo lietu
pārvaldē uzstādītās videonovērošanas sistēmas monitora.
tēma tiek uzstādīta Tīnūžu administratīvajā ēkā, Tīnūžu kultūras
namā un Tīnūžu bibliotēkā. Sistēmas montāžas darbi notiek paralēli celtniecības darbiem. Kopumā objekts tiks aprīkots ar

astoņām dienas/nakts videonovērošanas kamerām.
Videonovērošanas sistēma ir
uzstādīta un darbojas Ikšķiles vidusskolā un kultūras mantojuma
centra „Tīnūžu muiža” objektos.

Piesakies „Zied zeme” jauno
uzņēmēju nometnei „TransInnCamp”

Vēlies uzsākt vai attīstīt savu
biznesu? Tev ir biznesa ideja, bet nepieciešama iedvesma un palīdzība idejas attīstībai? Vēlies sagatavot biznesa
plānu? Plāno iesniegt projektu
LEADER vai citā projektu konkursā? Nezini, ar ko sākt? Tad
piesakies starptautiskai jauno
uzņēmēju nometnei!
Nometnē piedalīsies jaunieši no
Latvijas, Somijas, Ungārijas un
Rumānijas, kā arī zinoši uzņēmēji un konsultanti, kas palīdzēs attīstīt tavu ideju līdz dzīvotspējīgam projektam.
Nometnes laiks
No šā gada 28. marta līdz 2. aprīlim.
Prasības dalībniekam
Dalībniekam jābūt vecumā no
18 līdz 30 gadiem, no Ikšķiles,
Ogres, Ķeguma, Lielvārdes vai
Baldones novada, jāspēj sarunāties angliski, strādāt komandā,
jābūt vēlmei mācīties un vēlama
sava biznesa ideja. Dalībniekam
jāpiedalās nometnē katru dienu.
Vieta
Nometne
tiek
organizēta Ogres novada Tīnūžu pagastā, atpūtas kompleksā „Turbas”
(www.turbas.lv), plānoti arī izbraukumi pie uzņēmējiem Ikšķilē, Ogrē, Suntažos un citviet.
Izmaksas
Nometne ir bez maksas. Dzīvošanas, ēšanas, transporta izmaksas
sedz PPP biedrība „Zied zeme”.
Pieteikšanās
Līdz 14. martam interesentiem
jāsagatavo CV un brīvā formā
e‑pastā īsi jāapraksta sava biznesa ideja. Pieteikums jānosūta uz
e-pasta adresi info@ziedzeme.lv.

Šī ir PPP biedrība „Zied zeme”
rīkota TRANSINCAMP (Trans
Innovation Camp for Youth) noslēdzošā nometne Latvijā. Līdz šim
ir notikušas jau trīs līdzīgas nometnes Somijā, Ungārijā un Rumānijā. Projekta partneri ir vietējās rīcības grupas no Somijas
(Rieska LEADER un Keskipiste
LEADER), Ungārijas (Mecsekvidék
Egyesület) un jauniešu organizācija no Rumānijas (Bogatalji Mozgalom Csikrakos Gorocsfalva).
Nometnes laikā tev būs iespēja viesoties pie dažādu nozaru uzņēmējiem, gūt ieskatu viņu
darbībā, novērtēt prezentācijas
prasmes un ieklausīties padomos
sava biznesa attīstīšanai. Darbosimies komandās, mācīsimies saliedēties un vienoties, atrodot
kopīgu valodu veidot spēcīgu komandu. Sadarbojoties ar mentoriem, attīstīsim ideju un iesim
uz tās realizāciju. Pavadīsim produktīvu, aktīvu nedēļu, kopā strādājot un atpūšoties.
TransInnovation Camp for
Youth (saīsināti – TransInnCamp)
ir programmas „Erasmus+” projekts. Projekta mērķis ir ar inovatīvu un izzinošu nometņu
palīdzību stiprināt jauniešu kompetenci un veicināt jauniešu iesaisti vietējo problēmu risināšanā un lauku teritoriju attīstībā.
Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks
organizētas jauniešu un mentoru
tikšanās un apzinātas idejas, kuras jaunieši paši ir gatavi īstenot.
Ieskatīties iepriekšējās nometnēs vari interneta vietnēs: www.
ziedzeme.lv un www.facebook.com.
Papildu informācijai: Māris Cīrulis – tālr. 29782159, e-pasta adrese
maris@ziedzeme.lv.
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Apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 20 (prot. Nr. 1)

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 1/2017

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2016. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7/2016
„Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības
programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina
pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm””
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta 2.1daļu un 2.4daļu
Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības
2016. gada 24. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 7/2016 „Par vienam
izglītojamajam nepieciešamo vidējo
izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un
kārtību, kādā pašvaldība nodrošina
pirmsskolas izglītības programmas
izmaksu segšanu privātām izglītības
iestādēm” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu
5. punktu šādā redakcijā:
„5. Pašvaldības atbalsts tiek noteikts šādā apmērā:
5.1. vienam izglītojamajam no
pusotra gada līdz četru gadu vecumam – 242,01 euro (divi simti četrdesmit divi euro un viens cents);
5.2. vienam
izglītojamajam,
kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, –
180,88 euro (viens simts astoņdesmit
euro un astoņdesmit astoņi centi).”
2. Izteikt saistošo noteikumu
6. punktu šādā redakcijā:

„6. Pašvaldības atbalsta apjoma
pamatojums, atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem atspoguļojot izdevumu pozīcijas un to izmaksas vienam izglītojamajam no pusotra gada līdz četru gadu vecumam,
kā arī vienam izglītojamajam, kam
tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pievienots šo saistošo noteikumu 1. pielikumā.”
3. Izteikt saistošo noteikumu
1. pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
I. Trapiņš, Domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 1/2017 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2016. gada 24. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 7/2016 „Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu
noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs
un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu
privātām izglītības iestādēm”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Pastāvošais tiesiskais regulējums:
1. Ikšķiles novada pašvaldības 2016. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 7/2016 „Par vienam izglītojamajam nepieciešamo
vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības
iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības
programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm” (turpmāk – Saistošie noteikumi).
2. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu, kas nosaka pilnvarojumu
pašvaldībai saistošajos noteikumos
noteikt kārtību, kādā tā nodrošina minētā likuma 17. panta 2.1 un
2.3 daļā noteikto izmaksu (turpmāk
– pašvaldības atbalsts) segšanu, kā
arī nosacījumus lielāka atbalsta apjoma noteikšanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.
3. Saistošajos noteikumos noteiktais pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātām
izglītības iestādēm nosakāms atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada
8. decembra noteikumiem Nr. 709
„Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi).
2. Īss projekta satura izklāsts
Atbilstoši MK noteikumu 6. punkta prasībām pašvaldības atbalsts
aprēķināms katram budžeta gadam,

izmaksu aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujot pašvaldības izglītības iestāžu iepriekšējā gadā pēc naudas plūsmas
uzskaitītos MK noteikumu 6. punkta apakšpunktos norādītos izdevumus.
Turklāt MK noteikumu 7.1 punkts
paredz, ka atsevišķi aprēķināmas
vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pašvaldības izglītības iestādēs:
- bērniem no pusotra gada līdz
četru gadu vecumam;
- bērniem, kam nepieciešama
obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Minētās izmaksas tiek
aprēķinātas atbilstoši MK noteikumos norādītajai metodikai.
Pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk – VARAM)
21.12.2016 vēstuli Nr.18-1e/9461
„Par grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un
kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši
tās noteiktajām vidējām izmaksām
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei” (turpmāk – vēstule), kurā
tiek skaidrots, ka pašvaldības atbalsta apmēra aprēķināšanā 2017. gadam ir jāizmanto 2016. gada dati.
Vēstulē VARAM vienlaicīgi norāda,
ka pašvaldības atbalsts bērniem,
kam īsteno obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ir jāuzsāk izmaksāt nevis tad, kad bērnam
paliek pieci gadi, bet gan tad, kad
bērns reāli ir uzsācis obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Ņemot vērā Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu pra-

sības, kā arī VARAM skaidrojumu
par MK noteikumu piemērošanu,
Saistošajos noteikumos veicami
grozījumi, ar kuriem nosakāms
pašvaldības atbalsts 2017. gadam,
atsevišķi paredzot pašvaldības atbalsta lielumu bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam
un bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Paredzama tieša ietekme uz pašvaldības budžetu – izdevumu palielināšanās.
Nav paredzēts veidot jaunas institūcijas un darbavietas.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
Saistošie noteikumi rada pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi, jo ar pašvaldības finansiālu atbalstu tiek veicināta privāto izglītības iestāžu veidošanās un darbība.
Netiešā veidā saistošie noteikumi atstāj pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo pašvaldības
finansiālais atbalsts privātajām izglītības iestādēm veicina jaunu
vietu rašanos bērnudārzos un dod
iespēju bērnu vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ikšķiles novada pašvaldības grāmatvedība un Administratīvā nodrošinājuma nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām
nav notikušas.

1. pielikums
Ikšķiles novada pašvaldības 2017. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2017
Aprēķins par vienam izglītojamajam nepieciešamajām
vidējām izmaksām
Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē „Urdaviņa” 2017. gadam*
Izdevumi 2016. gadā

EKK
kods

Summa,
EUR

1.

Atalgojumi (izņemot mērķdotācijas)

1100

734 182

2.

Sociālās apdrošināšanas izmaksas (izņemot 1200
mērķdotāciju), pabalsti un kompensācijas

221 434

3.

Komandējumi

2100

156

4.

Pakalpojumu apmaksa

2200

70 117

4.1. Pasta, telefona, citi sakaru pakalpojumi

2210

1686

4.2. Komunālie pakalpojumi

2220

54 451

4.3. Iestādes administratīvie izdevumi

2230

2615

4.4. Remontdarbi, iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi

2240

9335

4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2250

436

4.6. Īres un nomas maksa

2260

1595

5.

2300

50 747

5.1. Preces iestādes darbības nodrošināšanai

2310

24 900

5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

4076

5.3. Zāles un medicīniskās ierīces

2340

328

5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli

2350

12 220

5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē esošo personu
uzturēšanas izdevumi (izņemot EKK 2363)

2360

688

5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot
mērķdotāciju)

2370

8534

6.

2400

0

7.
8.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces
un inventārs

Izdevumi periodikas iegādei
KOPĀ, EUR:

1 076 635

Pamatlīdzekļu nolietojums
Valsts budžeta mērķdotācija atalgojumam un
mācību līdzekļu iegādei

57 931
163 600

KOPĀ, EUR:

1 298 167
Izglītojamo Izmaksas
skaits uz
vienam
01.09.2016 izglītojamajam
mēnesī, EUR

1.

Izglītojamie kopā

447

242,01

2.

Izglītojamie no pusotra līdz četru
gadu (ieskaitot) vecumam

224

242,01

3.

Izglītojamie, kuri apgūst obligāto
sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei (5–6 g.v.)

223

180,88

*Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”.

Nosaka biodrošības pasākumus mājputnu novietnēm
Otrdien, 28. februārī, valdība
atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka
biodrošības pasākumu kopumu
dzīvnieku turēšanas vietām.
Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai noteiktu biodrošības
pasākumus novietnēm, kurās
tur mājputnus.
Izmaiņas noteikumos nosaka
dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kas audzē vai tur mājputnus (vistas, tītarus, pērļu vistiņas,
zosis, pīles, paipalas, baložus, fazānus, irbes un citus nožogotās
platībās turētus putnus), ievērot
biodrošības pasākumus, lai pasargātu mājputnu ganāmpulkus
no putnu gripas izplatības tajos.

Noteikumi paredz, ka laika periodā no 2017. gada 1. martam līdz
2017. gada 31. maijam dzīvnieku
īpašnieks nodrošina šādu prasību
ievērošanu:
• visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar
savvaļas putniem un dzīvniekiem;
• ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;
• ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi ar mājputnu
piedalīšanos;
• mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;
• darbinieki ir nodrošināti ar
darba vai maiņas apģērbu un apaviem. Darba vai maiņas apģērbu

un apavus lieto tikai mājputnu
turēšanas vietā.
Biodrošības pasākumos iekļauts, ka dzīvnieku īpašniekam
mājputnu barošana un dzirdināšana jāorganizē mītnē vai norobežotā teritorijā, kā arī mājputnu barība
un pakaiši jāuzglabā tā, lai novērstu savvaļas putnu piekļūšanu.
Noteikumi arī paredz, ka dzīvnieku īpašniekam jāierobežo nepiederošu personu piekļūšana
mājputnu turēšanas vietām. Savukārt gadījumos, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu,
piemēram, samazinās barības
un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveida bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās
respiratoras (elpošanas ceļu) inwww.ikskile.lv

fekcijas slimības pazīmes, nekavējoties jāziņo praktizējošam
veterinārārstam vai Pārtikas un
veterinārā dienesta teritoriālajai
struktūrvienībai.
Tāpat noteikts, ka mājputnu
novietnē aizliegts ienest savvaļas
putnu līķus, savvaļas putnu līķu
daļas vai jebkādu citu inficētu
materiālu vai priekšmetu, kas var
būt infekcijas slimības izplatītājs.
Zemkopības ministrija vēlas
atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem visiem mājputnu
īpašniekiem un turētājiem (arī
tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir
jāreģistrē gan ganāmpulks, gan
novietne un jāsniedz informācija
par putnu skaitu divreiz gadā – uz

1. janvāri un 1. jūliju. Gadījumā,
ja putnu gripa tiks konstatēta novietnē, kura nav reģistrējusi mājputnus LDC, tā nevarēs saņemt
kompensāciju par slimības dēļ
likvidēto ganāmpulku. Plašāka
informācija par reģistrēšanu pieejama Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē www.zm.gov.lv.
Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada
9. jūnija noteikumos Nr. 291 „Noteikumi par biodrošības pasākumu
kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” pieejama Ministru kabineta
tīmekļvietnē www.mk.gov.lv.
Informāciju sagatavoja:

Viktorija Kalniņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis:

67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

2017. gada marts

lēmumi

Ikšķiles Vēstis

22. februāra domes sēdes lēmumi
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
J. Lazdāns, L. Liberts, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
piešķirt z/s „Vasiļi” nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par 2017. taksācijas gadu par
nekustamajiem īpašumiem, kuri
tiek izmantoti lauksaimnieciskās
ražošanas veikšanai;
dome, balsojot „par” 14 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, E. Logins, K. Upaciers,
J. G. Rubenis), „pret” 1 (J. Lazdāns), „atturas” nav, nolemj:
piešķirt z/s „Lauciņi” nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa summas par 2017. taksācijas gadu par
nekustamajiem īpašumiem, kuri
tiek izmantoti lauksaimnieciskās
ražošanas veikšanai.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances
Dome, balsojot „par” 14 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, E. Logins, K. Upaciers,
J. G. Rubenis), „pret” 1 (J. Lazdāns), „atturas” nav, nolemj:
norakstīt un izslēgt no bilances sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INFO Būve” nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu 530,54 EUR.
Par amatu savienošanas atļauju Č.Batņam
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
atļaut Česlavam Batņam savienot Ikšķiles vidusskolas direktora
amatu un Ikšķiles novada pašvaldības konkursa „Gada pedagogs”
apbalvošanas komisijas locekļa amatu ar Izglītības kvalitātes
valsts dienesta akreditācijas komisijas eksperta amatu.
Par
grozījumiem
Ikšķiles novada pašvaldības domes
2013. gada 27. februāra lēmumā
Nr. 10 (prot. Nr. 2) „Par „Dzintara Soduma balvas” nolikuma un
žūrijas komisijas pamatsastāva
apstiprināšanu”
Dome, balsojot „par” 14 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, E. Logins, K. Upaciers,
J. G. Rubenis), „pret” nav, „atturas” 1 (J. Lazdāns), nolemj:
izdarīt grozījumus žūrijas komisijas sastāvā, komisijā apstiprinot rakstnieku Roaldu Dobrovenski.
Par grozījumiem 28.12.2016.
Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 6 (prot. Nr. 15)
„Par Ikšķiles novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas

nolikuma apstiprināšanu”
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
izdarīt grozījumus pašvaldības
darbinieku novērtēšanas nolikumā.
Par grozījumiem 28.12.2016.
Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumā Nr.7 (prot.Nr.15)
„Par amatu saraksta un amatu
klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
izdarīt grozījumus amatu sarakstā.
Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada
26. novembra iekšējos noteikumos Nr.20/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības darba kārtības
noteikumi”
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
izdarīt grozījumus pašvaldības
darba kārtības noteikumos.
Par grozījumiem Ikšķiles
novada pašvaldības 2015. gada
29. aprīļa iekšējos noteikumos
Nr. 10/2015 „Publisko iepirkumu organizēšanas kārtība”
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
izdarīt grozījumus iekšējos noteikumos.
Par grozījumiem Ikšķiles
novada pašvaldības 2015. gada
28. janvāra iekšējos noteikumos Nr. 1/2015 „Ikšķiles novada pašvaldības „Ikšķiles novada jauniešu projektu konkurss”
un „Ikšķiles novada skolēnu
biznesa ideju konkurss” vērtēšanas komisijas nolikums”
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
izdarīt grozījumus iekšējos noteikumos.
Par
saistošo
noteikumu
Nr. 4/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Ikšķiles novadā” apstiprināšanu
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
apstiprināt saistošos noteikumus.
Par Ikšķiles novada attīstības

programmas 2011.–2017. gadam aktualizētā Rīcības plāna
un Investīciju plāna apstiprināšanu
Dome, balsojot „par” 12 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L.Liberts, J. G. Rubenis), „pret” 3
(J. Lazdāns, E. Logins, K. Upaciers),
„atturas” nav, nolemj:
apstiprināt Ikšķiles novada attīstības programmas 2011.–
2017. gadam aktualizēto Rīcības
plāna un Investīciju plāna redakciju.
Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Rīgas ielā 175, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, nodošanu
ilgtermiņa bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām
Dome, balsojot „par” 14 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, E. Logins, K. Upaciers,
J. G. Rubenis), „pret” nav, „atturas” 1 (J. Lazdāns), nolemj:
nodot Ikšķiles novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Rīgas ielā 175, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kas sastāv no
zemes gabala 1,02 ha platībā un
uz zemes gabala esošās nedzīvojamās ēkas – skolas – un sešām
palīgceltnēm ar termiņu uz desmit gadiem biedrībai „Tautskola 99 Baltie zirgi, „Ikšķiles Brīvā
skola”, „Ikšķiles Tautskola” bezmaksas lietošanā ar mērķi – vispārējās izglītības nodrošināšanai
Ikšķiles novadā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem.
Par Ikšķiles novada pašvaldības domes 2014. gada 23. decembra lēmuma Nr. 17 (prot.
Nr. 14) „Par detālplānojuma
„Kastaņu iela 10” izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku
zaudējušu
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
atzīt par spēku zaudējušu
2014. gada 23. decembra lēmumu Nr. 17.
Par detālplānojuma „Drēbkalni” darba uzdevuma apstiprināšanu
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
apstiprināt
detālplānojuma
darba uzdevumu.
Par detālplānojuma „Drēbkalni” nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
1) nodot izstrādāto detālplānojuma „Drēbkalni” projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai no institūcijām;
www.ikskile.lv

2) noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2017. gada 8. marta līdz 2017. gada 4. aprīlim.
Par zemes ierīcības projekta
„Baroni; Duči” apstiprināšanu
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu.
Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
atļaut sadalīt nekustamo īpašumu, jaunizveidojamajam īpašumam piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu – „Kaijas”.
Par zemes ierīcības projekta
„„Vituki”, Tīnūžu pag., Ikšķiles
nov.” apstiprināšanu
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu.
Par zemes vienību apvienošanu
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
atļaut apvienot zemes vienības.
Par Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 2016. gada 2. decembra lēmuma Nr. 3.1 (prot.
Nr. 5-21/45) apstrīdēšanu
Dome, balsojot „par” 15 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. Lazdāns, E. Logins,
K. Upaciers, J. G. Rubenis), „pret”
nav, „atturas” nav, nolemj:
atstāt negrozītu Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes lēmumu
„Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu”.
Par aizņēmuma ņemšanu
brīvdabas skatuves un teritorijas labiekārtojuma 1. kārtas izbūvei Rīgas ielā 2A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā
Dome, balsojot „par” 11 (I. Tra-
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piņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, J. G. Rubenis), „pret” 4
(Z. Bēķe, J. Lazdāns, K. Upaciers,
E. Logins), „atturas” nav, nolemj:
ņemt aizņēmumu 163 560,42
EUR ar atmaksas termiņu 20 gadi
būvprojekta „Brīvdabas skatuves un teritorijas labiekārtojuma
1. kārtas izbūve” īstenošanai.
Par Aelitas Grases atbrīvošanu no Tīnūžu pamatskolas direktores amata
Dome, balsojot „par” 14 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, E. Logins, K. Upaciers,
J. G. Rubenis), „pret” nav, „atturas” 1 (J. Lazdāns), nolemj:
atbrīvot Aelitu Grasi no Tīnūžu pamatskolas direktores amata
2017. gada 9. martā (pēdējā darba
tiesisko attiecību diena).
Par Tīnūžu pamatskolas direktora pienākumu izpildes
uzdošanu Jurim Saratovam uz
Tīnūžu pamatskolas direktora
amata vakances laiku
Dome, balsojot „par” 14 (I. Trapiņš, D. Kļaviņa, I. Bērziņa, Z. Bēķe,
J. Rudzītis, V. Krinkele, A. Stiliņš,
V. Špēlis, I. Viļums, A. Akmanis,
L. Liberts, E. Logins, K. Upaciers,
J. G. Rubenis), „pret” 1 (J. Lazdāns), „atturas” nav, nolemj:
uzdot Jurim Saratovam pildīt Tīnūžu pamatskolas direktora pienākumus no 2017. gada
10. marta Tīnūžu pamatskolas direktora amata vakances laikā.

27. februāra
ārkārtas
domes sēdes
lēmums
Par aizņēmuma ņemšanu
pirmsskolas izglītības iestādes ar baseinu būvniecībai Irbenāju ielā 2, Ikšķilē, Ikšķiles
novadā
Dome, balsojot „par” 11
(I. Trapiņš, D. Kļaviņa, V. Špēlis,
J. G. Rubenis, J. Rudzītis, Z. Bēķe,
I. Viļums, A. Stiliņš, A. Akmanis,
V. Krinkele, L. Liberts), „pret” 2
(E. Logins, J. Lazdāns), „atturas”
nav, nolemj:
ņemt aizņēmumu 5 001 941,71
EUR apmērā ar atmaksas termiņu
30 gadi būvprojekta „Pirmsskolas
izglītības iestādes ar baseinu būvniecība” īstenošanai.

Paziņojums par detālplānojuma
„Drēbkalni” publisko apspriešanu
Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra
lēmumu Nr. 16 (prot. Nr. 2) „Par detālplānojuma „Drēbkalni” nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” izstrādātais
detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 8. marta līdz
2017. gada 4. aprīlim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 27. martā plkst. 18.00
Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms
Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības interneta
vietnē www.ikskile.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles
novada pašvaldībā Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās
no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00 vai,
elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pasta adresi dome@ikskile.lv.
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Ikšķiles Vēstis

Pasākumi
12. martā plkst. 17.00

Ikšķiles tautas namā
kamermūzikas koncerts
„Latino un tango”
„Latvian Sound Quartet”:
Māra Botmane (čells), Roksana Kenžejeva (klavieres),
Līva Plociņa (vijole), Zane
Zeļenska (oboja).
Programmā: Platons Buravickis, Margarita Gapčenko,
Liduino Pitombeira, Anna
Veismane.
Biļetes iepriekšpārdošanā –
6 EUR, skolēniem un pensionāriem – 5 EUR, koncerta
dienā – 7 EUR.

31. martā plkst. 19.00

Ikšķiles Brīvajā skolā
Rīgas ielā 175, Ikšķilē,
Haralda Sīmaņa akustiskais koncerts
Ieejas maksa: 5 eiro.
Ieeja tikai ar iepriekšēju pieteikšanos (tālr. 26394748,
sanita@brivaskola.lv).

8. aprīlī plkst. 16.00

Ikšķiles tautas namā
Senioru vokālā ansambļa
„Saulgrieži” 10 gadu jubilejas koncerts
Piedalās: Ikšķiles TN senioru vokālais ansamblis „Saulgrieži”, Priekuļu vīru vokālais ansamblis, Jelgavas
senioru vokālais ansamblis
„Vīzija”, Veclaicenes senioru
vokālais ansamblis.

16. aprīlī plkst. 12.00

Pļaviņā pie Ikšķiles tautas
nama
Nebēdnīgās Lieldienas!
Kopā ar Pepiju Garzeķi un viņas draugiem spēlēsim spēles, dosimies piedzīvojumos,
jautrosimies un radoši darbosimies.

notikumi

2017. gada marts

Sarunu vakari Tīnūžos
par jēgpilnām tēmām

Tā sacīja meža māte,
Par siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.

Ko man nozīmē brīvība? Kā nākamās paaudzes izglītot par
brīvības nozīmi? Šādus un citus
jautājumus viens otram uzdeva
sarunu vakara dalībnieki Tīnūžos 11. februārī. Sarunu vakari ir jauns kultūras mantojuma
centra „Tīnūžu muiža” pasākumu cikls Tīnūžos, kas izveidots,
lai rosinātu domu apmaiņu par
sabiedrībai būtiskām un aktuālām tēmām.
Tajos caur kultūras vērtībām un
vēsturi tiek runāts par cilvēka garīgo attīstību, par izglītības un
kultūras nozīmi cilvēka izaugsmē. Te vienkopus var tikties gan
skolēns, gan pensionārs, izgaismot savu redzējumu par konkrēto tematu un kļūt bagātāks, ieklausoties citu domās.
Pasākumu vadīja moderators
Mg. hist. Artūrs Rundzāns, kurš
grupu diskusiju vadību profesionālā līmenī ir apguvis internacionālā vidē Spānijā brīvprātīgā
darba ietvaros. A. Rundzāna pamatintereses ir saistītas ar dažādiem jauniešu izglītības un fiziskās attīstības projektiem. Sarunu
vakara sākumā tā dalībnieki varēja noskatīties dažādus sabiedrībā zināmu personu viedokļus par brīvību, kuri bieži pauda
pretrunīgas nostājas. Sekoja aktīva domu apmaiņa par brīvības
individuālo un kolektīvo dimensiju, tās saistību ar personas garīgo briedumu un novērtēšanu caur
pūlēm tās iegūšanā.

Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:
Krista (06.02.)
Andrejs (08.02.)
Marsela (07.02.)
Eduards (06.02.)
Dārta (07.02.)
Kate (20.02.)
Krišjānis (08.02.)
Miks (20.02.)
Sveicam jaunos vecākus!
Ikšķiles novada pašvaldība

Sarunas dalībnieki norādīja,
ka mūsdienu apstākļi cilvēkam
piedāvā plašas brīvības iespējas,
taču tikai no cilvēka garīgā brieduma atkarīga to patiesa izmantošana attīstībai. Arī politiskas,
kulturālas vai fiziskas nebrīvības apstākļos iespējama gara
brīvība, bet mūsdienās ne visi
uzskata brīvību par nepieciešamu un labprātāk dzīvotu pēc
citu uzstādītiem noteikumiem
(taču relatīvā „stabilitātē”). Brīvības izpratnē svarīgi apzināties
arī savu nacionālo patību, jo kultūras vērtību pamats piešķir cilvēka dzīvei ietvaru. Daloties ar
domām par brīvības nozīmības
audzināšanu, vakara dalībnieki
norādīja uz pozitīviem piemēriem, kur apzināti sarežģīti ap
stākļi kalpo par didaktisku me-

todi gara attīstībai caur pūlēm
un darbu. Arī brīvība, kas iegūta caur pūlēm, tiek daudz vairāk
apzināta, novērtēta un pielietota nekā tā brīvība, ko „saņem par
velti”.
Nākamais sarunu vakars plānots 11. martā un būs veltīts apziņas manipulācijas tematam. Ar
kādām manipulācijas metodēm
esi saskāries tu? Kā var pretoties
ļaunprātīgai manipulācijai?

Kaspars Špēlis,
„
Tīnūžu muiža” vadītājs

kultūras mantojuma centra

17. martā Ikšķilē
koncerta
programma
„Da Sole Italia”
„Da Sole Italia” – koncerta pro
grammu ar šādu vilinošu nosaukumu, kas tulkojumā nozīmē ‘no saulainās Itālijas’,
ikšķiliešiem piedāvā Jāzepa
Mediņa mūzikas vidusskolas
simfoniskais orķestris.

22. aprīlī

III Latvijas vokālo ansambļu festivāls „Ticam un mīlam”

Plkst. 12.00

Baskāju Karmela ordeņa
māsu klostera baznīcā
garīgās mūzikas koncerts

Koncertā skanēs Nino Rotas
„Koncerts stīgu orķestrim”, Gabriela Forē „Siciliana”, latviešu
komponista Georga Pelēča skaņdarbs „Plaukstošais jasmīns” vijolei, vibrafonam un stīgu orķestrim un angļu komponista
Bendžamina Britena piecdaļīgā
svīta par Rosīni mūzikas tēmām
„Soires musicales”.
Rīgas mūzikas skolas orķestris
diriģenta Pētera Plūmes vadībā
Ikšķilē viesosies jau trešo reizi.
Tā ir lieliska iespēja visiem ikšķiliešiem, bet jo īpaši mūzikas skolas bērniem, dzirdēt un izjust orķestra pilnskanību.
Koncerts notiks piektdien,
17. martā, plkst. 19.00 Sv. Meinarda evaņģēliski luteriskajā
baznīcā. Koncertu atbalsta Ikšķiles dome, un ieeja tajā ir bez
maksas.
Pārkāpsim nelielo šaubu brīdi un tiksimies skaisto skaņu pasaulē!

Plkst. 15.00

Ikšķiles Sv. Meinarda ev. lut.
baznīcā
garīgās mūzikas koncerts

Plkst. 18.00

Ikšķiles tautas namā
koncerts „Ticam un mīlam”
Festivāla dalībnieki – vokālie
anambļi:
„Stari” (Lēdmane), „Ferrovia” (Skrīveri), „Guns” (Jelgava), „Reiz bija” (Limbaži), „AD
REM” (Kocēni), „Karma” (Ropaži), „Undīne” (Olaine), „Mēs
tikāmies martā” (Ādaži),„Buona parte” (Mālpils), „Noktirne”
(Krāslava), „Eliksīrs” (Bauska),
„Stīga” (Rīga), „Priekā” (Cīrava), „Krustpilieši” ((Krustpils),
„Spīdala” un vīru vokālais ansamblis (Aizkraukle), „Noktirne” un vīru vokālais ansamblis
(Naukšēni), „Madara” (Ozolnieki), „In vita” (Ciemupe),
„Vivo” (Tīnūži) un „Gaudium”
(Ikšķile).

Jānis Rijnieks
Ikšķiles novada pašvaldības informatīvais izdevums.
Reģ. apl. 0840. Tirāža 3400 eks.
Bezmaksas.
Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”.
www.ikskile.lv

Redaktors Jānis Putniņš.
Tālr.: 65020889,
e-pasts: janis.putnins@ikskile.lv
Uzziņas pa tālr. 65030202, sekretāre.

Šī diena lai tev skaistāka
par citām,
Šī diena tikai reizi gadā
aust,
Lai pietiek spēka katram
dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti
ziedi plaukst.
Sirsnīgi sveicam marta
gaviļniekus!
Daudz baltu dieniņu
80 gadu jubilejā vēlam:
Ženijai Bērziņai (06.03.)
Monikai Ģēģerei (24.03.)
85 gadu jubilejā:
Annai Bērziņai (01.03.)
Maigai Barkānei (19.03.)
Ritai Lāmei (30.03.)
90 gadu jubilejā:
Marijai Pekovai (01.03.)
Ikšķiles novada pašvaldība

Cik maza sēkla –
bet cik liels ir koks!
Cik īss ir mūžs –
cik daudz var tajā gūt,
ja mazai sēklai
ieliek sirdi līdz!
(D. Avotiņa.)
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta
Jāņa Frīdberga (1988)
Veronikas Groveres (1934)
Nikolaja Kociņa (1928)
aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem!
Ikšķiles novada pašvaldība
Nākamais Ikšķiles novada
pašvaldības informatīvais
izdevums “Ikšķiles Vēstis” iznāks
7. aprīlī.

Par faktiem, viedokļiem un uzvārdiem rakstos
atbild to autors.
Pašvaldības informatīvā izdevuma “Ikšķiles
Vēstis” elektroniskā versija www.ikskile.lv.

