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Sniedz 
otro elpu seniem 
krēsliem                              
                           2. lpp. ▶

Jauns 
vides objekts 
Ikšķilē – 
grafiti siena 
                                       6. lpp. ▶

Izskanējuši 
brīvdabas 
pasākumi „Ikšķiles 
estrādei – 40”  
                               5. lpp. ▶

Sācies 
jaunais 
mācību 
gads!
1. septembrī Ikšķiles pilsētas un 
Tīnūžu pagasta mācību iestādēs 
svinēja Zinību dienu, kas jau 
tradicionāli ievadīja jauno mā-
cību gada sezonu. Lai arī skolē-
niem un pedagogiem šis mācību 
gads sākās ar Covid-19 testēša-
nu, visi bija priecīgi par iespēju 
atkal satikties klātienē.

Skolās arī šogad Zinību dienas pa-
sākumi notika, ievērojot valstī no-
teiktās epidemioloģiskās drošības 
prasības, taču tas netraucēja izjust 
svētku gaisotni. Arī šis būs īpašs 
mācību gads, kad katram jāmācās 
sadarboties un saprasties, lai visi 
kopā varētu sagaidīt klātienē mā-
cību gada noslēgumu pavasarī.

Pirmā Zinību dienas svētku 
stafeti iesāka Tīnūžu sākumskola, 
kura 1. septembrī svinēja savu ce-
turto dzimšanas dienu. Šogad sko-
las saimē ir 82 skolēni no pirmās 
līdz sestajai klasei. Savas skolas 
gaitas Tīnūžu sākumskolā uzsā-
ka 13 pirmās klases skolēni, kuri 
saņēma īpašas dāvaniņas un laba 
vēlējumus.

Skolas direktore Zane Āboliņa 
savā uzrunā uzsvēra, ka šī ir ne ti-
kai Zinību, bet arī atkalredzēšanās 
diena un satikšanās svētki. „Mēs 
ilgi esam gaidījuši šo brīdi – atkal 
atvērt savas skolas durvis, atkal ap-
sēsties savā skolas solā blakus sa-
vam mīļajam sola biedram, redzēt 
savas skolotājas smaidām… Man ir 
neaprakstāms prieks, ka skola bei-
dzot ir atdzīvojusies, skan bērnu 
čalas un pēdu dipoņa skolas gaite-
ņos. [..] Zinību diena – tie ir svētki 
pirms jauna darba cēliena, tas 
ir jauns sākums un jaunas ap-
ņemšanās. [..] Ceru, ka Tīnūžu 
sākumskola jums visiem būs tā 
vieta, kur gūt pozitīvu pieredzi, 
iemācīties prasmes, kas jums 
noderēs dzīvē, un iegūt draugus 

uz mūžu,” sacīja direktore.
Ikšķiles vidusskolas daudz-

skaitlīgajam kolektīvam Zinību 
diena tradicionāli aizsākās ar 
svētbrīdi Ikšķiles Sv.  Meinarda 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
savukārt Ikšķiles brīvdabas es-
trādē pedagogi un skolēni pa no-
teiktām klašu grupām pulcējās uz 
svinīgo mācību gada atklāšanas 
pasākumu. 2021./2022.  mācību 
gadā Ikšķiles vidusskolā zinības 
apgūs 1178 skolēni 45 klašu kom-
plektos, tajā skaitā sešas pirmās 
klases – 149 skolēni, četras devītās 
klases – 101 skolēns un septiņi div-
padsmitās klases jaunieši.

Skolas direktore Ginta Liepiņa 
savās svētku uzrunās sveica skolē-
nus, pedagogus un vecākus jaunajā 
mācību gadā, bet īpaši sveicieni 
bija pirmo klašu skolēniem, kuri 
šogad uzsāk savas skolas gaitas, 
kā arī izlaiduma klasēm – devīto 
klašu un divpadsmitās klases jau-
niešiem. Direktore pateicās visiem 
par pacietību un izturību pagāju-
šajā mācību gadā. Viņa uzsvēra, ka, 

neskatoties uz dažādiem ierobežo-
jumiem, kad mācību process tika 
vadīts attālināti, Ikšķiles vidussko-
la ieguva akreditāciju uz sešiem 
gadiem.

Paldies konditorejai „Rūberts” 
par dāvinātajiem kliņģeriem pir-
majām klasēm!

Pēc Zinību dienas pasākumiem 
vispārizglītojošajās skolās uz 
jaunā mācību gada iezvanīšanas 
svētkiem birztaliņā pulcējās Ik-
šķiles Mūzikas un mākslas skolas 
pirmo klašu un jaunie audzēkņi. 
Kā uzsvēra skolas direktore Valda 
Jermanova, jau devīto gadu Ikšķi-
les Mūzikas un mākslas skola ver 
savas durvis. „Mūsu skolā katrs 
gads ir atšķirīgs, citāds, svarīgs, 
interesants, vieglāks vai sarež-
ģītāks, bet nozīmīgs, skaists, 
radošs, labiem darbiem un pa-
nākumiem bagāts,” skolas gadus 
raksturoja direktore. Pasākumā 
pēc jaunās mākslinieku un mū-
ziķu saimes sveikšanas direktore 
novēlēja radošu un veiksmīgu 
jauno mācību gadu.

Šogad Ikšķiles Mūzikas un 
mākslas skolā mācīsies 248 au-
dzēkņi, no kuriem 168 – profesio-
nālās ievirzes programmās, bet 
80 – interešu izglītības program-
mās. 1. klasē mākslas un mūzikas 
pasauli iepazīs 31 audzēknis pro-
fesionālajā ievirzē, sagatavoša-
nas klasē – 55 audzēkņi. Savukārt 
2022.  gada maijā savu šīs skolas 
izlaidumu svinēs 20 audzēkņi.

Jau tradicionāli, mācību gadu 
uzsākot, Mūzikas un mākslas 
zālē ir apskatāma mākslas dar-
bu izstāde – šogad var izbaudīt 
2021. gada absolventu radošo dar-
bu izstādi „Neparastais ceļojums”, 
kas skatītājiem būs pieejama līdz 
27. septembrim.

Svinīgajos pasākumos viesojās 
Ogres novada Ikšķiles pilsētas un 
Tīnūžu pagasta pārvaldes pārstā-

ve Aiva Ormane, lai skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem novēlē-
tu sekmīgu jauno mācību gadu. 
„Ikvienas skolas sirdspuksti ir 
skolēni, ikvienas skolas stiprums 
ir skolotāji. Ja skola būtu lukturis, 
kurš dod prieku un gaismu, tad 
skolotāji būtu šī luktura liesmiņa. 
Es novēlu visiem – to saudzēsim! 
Mēs zinām, cik trausli ir sirdspuk-
sti, cik trausla ir liesmiņa. Jums 
ir izdevies iepriekš to nosargāt, 
un lai arī turpmāk to izdodas no-
sargāt!” par skolotāja nozīmīgu-
mu stāstīja A.  Ormane. Savukārt 
skolēniem pašvaldības pārstāve 
novēlēja būt čakliem, ieklausīties 
skolotāju un vecāku teiktajā, bet 
svarīgākais – katram atrast savu 
ceļu dzīvē.

Lai veiksmīgs un zināšanām ba-
gāts 2021./2022. mācību gads!
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Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku ievērībai
Saskaņā ar 2017. gada 27. jū-
nija Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 384 „Noteikumi 
par decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu apsaimniekoša-
nu un reģistrēšanu” un Ikšķi-
les novada pašvaldības domes 
2018. gada 31. oktobra saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 21/2018 
„Decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtība Ikšķiles no-
vadā” decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu īpašniekiem 
vai valdītājiem līdz 2021. gada 
31. decembrim jāreģistrē de-
centralizētās kanalizācijas sis-
tēmas, iesniedzot SIA „Ikšķiles 
māja” decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas reģistrācijas 
apliecinājumu. 

Reģistrācijas apliecinājumu var 
iesniegt:
•	 personīgi SIA „Ikšķiles māja” 

birojā Dainu ielā 1A-1, Ikšķi-

lē, vai ievietojot SIA „Ikšķiles 
māja” pastkastītē;

•	 elektroniski, nosūtot uz e-pasta 
adresi vilis.bite@ikskilesma-
ja.lv. Reģistrācijas apliecinā-
juma veidlapa pieejama 
SIA „Ikšķiles māja” tīmekļ-
vietnē www.ikskilesmaja.lv sa-
daļā „Veidlapas”. 

Papildu informāciju par re-
ģistrāciju var saņemt pa tālruni 
27844103 vai rakstot uz e-pasta 
adresi vilis.bite@ikskilesmaja.lv. 

Prasības par reģistrāciju at-
tiecas uz Ikšķiles pilsētas un 
Tīnūžu ciema teritorijās esoša-
jām decentralizētajām kanali-
zācijas sistēmām, kurās notek-
ūdeņu savākšanai un attīrīšanai 
izmanto:
1. rūpnieciski izgatavotas notek-

ūdeņu attīrīšanas iekārtas, ku-
ras attīrītos notekūdeņus nova-
da vidē un kuru kopējā jauda ir 
mazāka par 5 m3 diennaktī;

2. septiķus;
3. notekūdeņu krājtvertnes, kurās 

uzkrājas neattīrīti notekūdeņi.

Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu īpašnieku un valdītā-
ju pienākumi:
•	 nodrošināt radīto notekūde-

ņu uzkrāšanu vai attīrīšanu 
ekspluatācijā nodotajā de-
centralizētajā sistēmā:
•	 ja tiek izmantota rūpnie-

ciski izgatavota notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārta, 
nodrošināt, ka reizi gadā 
tiek veikta iekārtas tehnis-
kā apkope un apkopi veic 
atbilstošs komersants, kas 
specializējies šādu darbu 
izpildē;

•	 ja tiek izmantots septiķis, 
nodrošināt, ka notekūdeņi 
no septiķa vidē tiek novadī-
ti tikai caur speciāli ierīkotu 
infiltrācijas sistēmu – filtrā-
cijas laukiem, apakšzemes 

filtrējošām drenām, smilts-
grants filtriem, filtrācijas 
grāvjiem un akām, niedru 
laukiem;

•	 ja tiek izmantota krājtver-
tne, nodrošināt, ka notek-
ūdeņu krājtvertne ir her-
mētiska un tiek iztukšota 
tik regulāri, lai nepieļautu 
notekūdeņu noplūšanu vai 
iesūkšanos grunts slāņos; 

•	 nodrošināt SIA „Ikšķiles 
māja” un pašvaldības poli-
cijas piekļuvi decentralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai 
tās tehniskā nodrošinājuma 
un ekspluatācijas prasību 
ievērošanas kontrolei un tās 
darbības pārbaudei;

•	 nodrošināt par saviem lī-
dzekļiem savākto notekūde-
ņu un nosēdumu nodošanu 
asenizatoram;

•	 vismaz divus gadus glabāt 
asenizatora pakalpojumu sa-
ņemšanas darījumu aplieci-

nošu dokumentu, kurā uzrā-
dīta pakalpojumu sniegšanas 
adrese, dati par savākto no-
tekūdeņu daudzumu, pakal-
pojumu sniegšanas datums 
un asenizatora rekvizīti;

•	 pēc SIA „Ikšķiles māja” un 
pašvaldības policijas piepra-
sījuma uzrādīt asenizācijas 
pakalpojumu saņemšanu 
pierādošos dokumentus.

Saskaņā ar Ikšķiles novada 
pašvaldības domes 2018.  gada 
31.  oktobra saistošo noteiku-
mu Nr.  21/2018 „Decentralizē-
to kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtība 
Ikšķiles novadā” 33.  punktu par 
noteikumu prasību neievērošanu 
piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu: fiziskām personām – līdz 
70 naudas vienībām, juridiskām 
personām – līdz 280 naudas vie-
nībām.

SIA „IkšķIleS mājA” 

Lietišķās mākslas studija 
„Tīna” sniedz otro elpu 
seniem krēsliem
Kopš 2015. gada Tīnūžu Tautas 
namā darbojas lietišķās māks-
las studija „Tīna”. Lai arī tās dar-
bošanās galvenokārt saistīta ar 
aušanu, jau 2019. gadā „Tīna” pla-
šākai publikai prezentēja un de-
monstrēja priekšautu kolekciju 
„Tīnūžu muižas meitu košums”. 
Šogad studijas „Tīna” dalībnie-
ces pieņēmušas jaunu izaicināju-
mu – piedalīties Siguldas novada 
Kultūras centra rīkotajā tautas 
lietišķās mākslas izstādes „Lat-
viju raksti. Citādība” konkursā, 
kas noritēs 2022. gada februārī 
Siguldas novada kultūras centrā 
„Siguldas devons”.

Tā kā konkursa nolikumā bija mi-
nēts, ka darbā jāatklāj tautas lie-
tišķās mākslas tradicionālās un 
mūsdienīgās izpausmes, studijas 
dalībnieces nolēmušas restau-
rēt seno krēslu tekstila daļas ar 
mūsdienīgiem un asimetriskiem 
akcentiem. Kā atklāja studijas va-
dītāja Ilze Kupča-Ziemele, speciāli 
šim konkursam tika sagādāti četri 
19. gadsimtā veidoti krēsli un galds. 
Mēbeles izvēlētas, konsultējoties ar 
kultūras mantojuma centra „Tīnū-
žu muiža” vadītāju Kasparu Špēli, 
kurš sniedza plašu informāciju par 
senajām mēbelēm Tīnūžu muižā.

Darbu sarakstā kā pirmais bija 
uzmanīgi noņemt oriģinālos krēs-

lu apdares audumus. Tos topošā 
restauratore Guna iespēju robežās 
restaurēs, lai varētu ievietot rāmītī, 
un tie būs komplektā ar krēsliem 
un galdu. Savukārt pārējās studijas 
dalībnieces gatavoja krēslu jaunās 
tekstila daļas un galdautu – no 
vecmāmiņas pūralādes sagādātā 
galdauta izgrieza mežģīņu rakstu, 
to speciālā tehnikā uzdrukāja uz 
cita galdauta un šur tur akcentam 
izšuva rozītes. Vēl tika uzausta 
krēslu apdares pīnīte, kura ne tikai 
paslēps skavojumu, bet arī piešķirs 
pabeigtības iespaidu, un mēbele iz-
skatīsies greznāka.

Tautas lietišķās mākslas izstādē 
„Latviju raksti. Citādība” pieda-
līsies studijas un mākslinieki no 
visas Latvijas. Jācer, ka studijas 
„Tīna” veidotais darbs pārsteigs 
ne tikai skatītājus, bet arī konkursa 
žūriju un tas saņems augstu vērtē-
jumu.

Savukārt 3.  septembrī lietišķās 
mākslas studijas „Tīna” vadītāja 
Ilze Kupča-Ziemele piedalījās vie-
nā no pasākumiem „Satiec savu 
meistaru”, kurā dalījās pieredzē, kā 
restaurēt vecu krēslu tekstildaļas. 
Pasākuma „Satiec savu meistaru” 
būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai 
par nemateriālā kultūras mantoju-
ma saglabāšanu un pārmantošanu, 
kā arī meistariem, viņu zināšanām 
un prasmēm.

Aicinām izmantot iespēju 
un pieslēgties pie izbūvētajiem 
centralizētajiem sadzīves 
kanalizācijas tīkliem
Informējam, ka projekta „Ik-
šķiles ūdenssaimniecības at-
tīstības II kārta” ietvaros ir 
izbūvēti un nodoti ekspluatā-
cijā sadzīves kanalizācijas tīk-
li – Priedaines, Kārklu, Ābe-
ļu, Aizvēja, Senatnes, Vairoga, 
Pils, Upes, Rīgas, Uzvaras, Pa-
peļu, Ozolu, Lībiešu, Dārza, 
Stadiona, Kraujas, Raudu, 
Krasta, Sporta, Vimbu, Asa-
ru, Ķīšu, Robežu, Mālu, Alkš-
ņu, Jāņa Kugas, Ievu, Kalnu, 
Ķiršu, Bumbieru, Ābolu, Ošu, 
Birzes, Dalbiņu, Dīķa, Mērnie-
ku, Ganu, Peldu, Puķu, Vārpu, 
Rožu, Neļķu, Magoņu, Ziedu, 
Zemeņu, Skolas, Birzes, Īsa-
jā, Laivinieku, Lejas, Pilskal-
na, Rītupes, Līvciema, Miera, 
Pakalnu, Priežu, Rasas, Skuju, 
Viršu, Smilšu, Rītiņu, Smilgu, 
Cīruļu, Kārļa, Lakstīgalu, Bēr-
zu, Paparžu, Stacijas, Straz-
du ielā, Tīnūžu šosejā, Zīļu, 
Dainu, Dzelzceļa, Egļu, Krū-
mu, Madaru, Paegļu, Skanuļu, 
Celmu, Meža, Ogres, Indrānu, 
Mārtiņa, Lupīnu, Ādama, Mā-
ras, Melioratoru, Saules, Gai-
ļu, Zvaigžņu, Lauku, Ausekļa, 
Jura Mazura ielā.

Aicinām iedzīvotājus izmantot 
iespēju lietot centralizētās sa-
dzīves kanalizācijas pakalpo-
jumu un pievienot nekustamo 
īpašumu pie centralizētajiem 
sadzīves kanalizācijas tīkliem. 
Lai veiktu pievienošanos pie 
jaunizbūvētajiem tīkliem, ir 
jāsaņem tehniskie noteikumi 
no SIA „Ikšķiles māja”. Lai sa-
ņemtu tehniskos noteikumus, 
nepieciešami šādi dokumenti:
•	 fiziskas vai juridiskas  

personas iesniegums  
(SIA „Ikšķiles māja”  
sagatavots iesniegums);

•	 pilnvara, ja tehniskos notei-
kumus nepieprasa objekta 
īpašnieks;

•	 zemesgrāmatas apliecība 
(kopija);

•	 visu kopīpašnieku rakst-
veida piekrišana vai 
kopīgs tehnisko noteikumu 
pieprasījums, ja zeme ir 
kopīpašumā un zemes-
grāmatā īpašuma tiesības 
nostiprinātas uz domājamo 
daļu (LR Civillikuma 1067., 
1068. pants);

•	 zemes nomas līgums (kopi-
ja), ja tehniskos noteikumus 
pieprasa nomnieks.

Nepieciešamības gadījumā 
var tikt pieprasīta papildu in-
formācija.

Pēc minēto dokumentu iesnieg-
šanas tehniskie noteikumi tiks 
sagatavoti un izsniegti 20 dienu 
laikā. Tehniskie noteikumi de-
rīgi vienu gadu. Pēc tehnisko 
noteikumu saņemšanas jāievē-
ro visas norādītās prasības un 
SIA „Ikšķiles māja” jāiesniedz 
saskaņošanai plānotā sadzīves 
kanalizācijas pievada izbūves 
shēma pa nekustamā īpašuma 
teritoriju ar piesaistēm un ar 
īpašnieka saskaņojumu. Pēc 
tam sava īpašuma teritorijā 
drīkst sākt cauruļvadu un pie-
slēguma izbūves darbus. Īpaš-
nieks sava īpašuma robežās tīk-
lus un pieslēgumu izbūvē paša 
spēkiem. Pievienojumu pie in-
ženiertīkliem drīkst veikt tikai 
SIA „Ikšķiles māja” norīkota 
pārstāvja klātbūtnē. Tikai pēc 

inženiertīklu izbūves pārbaudes 
veikšanas īpašnieks drīkst aiz-
bērt tehnoloģisko tranšeju vai 
būvbedri. Plānotā pakalpojuma 
uzskaitei jāuzstāda uzskaites 
mezgls ar atbilstošu mēraparā-
tu (skaitītāju), ievērojot tehnis-
ko noteikumu prasības.

Pēc izbūves SIA „Ikšķiles 
māja” ir jāiesniedz izbūvēto 
inženierkomunikāciju izpilduz-
mērījuma digitālais fails DWG 
un PDF formātā, kas ir reģistrēts 
Ikšķiles novada pašvaldībā, vai 
izpildshēma ar cauruļvadu un 
skataku diametriem, iebūves 
dziļumiem (spiedvadu augšas 
atzīmes, pašteces cauruļvadu 
tekņu atzīmes) un piesaistēm. 
Pēc visu darbu pabeigšanas no 
SIA „Ikšķiles māja” jāsaņem 
atzinums par objekta gatavību 
nodošanai ekspluatācijai.

Papildu informāciju par 
pieslēgumu veikšanu var sa-
ņemt pa tālruņiem 27333124, 
27844103 vai rakstot uz e-pasta 
adresēm: ugis.plaudis@ikskiles-
maja.lv, vilis.bite@ikskilesmaja.lv. 
Informāciju par līgumu slēgša-
nu, tarifiem un norēķiniem var 
saņemt pa tālruni 26595196 vai 
rakstot e-pasta adresi birojs@
ikskilesmaja.lv.

Uzmanību! Sadzīves kana-
lizācijas sistēmā atļauts ieva-
dīt tikai sadzīves notekūde-
ņus. Virszemes lietus ūdens 
novadīšana sadzīves kana-
lizācijas tīklā ir kategoriski 
aizliegta.

SIA „IkšķIleS mājA”
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Atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamajam īpašumam „Vēri” Ikšķilē, 
Ogres novadā
Ogres novada pašvaldība (turp-
māk – Pašvaldība) informē, ka 
saskaņā ar Pašvaldības domes 
2021.  gada 26.  augusta sēdē 
pieņemto lēmumu „Par detāl-
plānojuma izstrādes uzsākša-
nu nekustamajam īpašumam 
„Vēri” Ikšķilē, Ogres nov.” atļauts 
uzsākt detālplānojuma izstrā-
di nekustamā īpašuma „Vēri” 

Ikšķilē, Ogres nov., kadastra 
Nr. 74940121092, sastāvā eso-
šajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 74940121092.

Minētais Pašvaldības domes 
lēmums pieejams Pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.ogresno-
vads.lv un valsts vienotajā ģeo-
telpiskās informācijas portālā 
geolatvija.lv.

Par bērnu tiesību aizsardzības 
grupas izveidošanu
Ogres novada pašvaldības 
2021. gada 9. septembra do-
mes ārkārtas sēdē pieņemts lē-
mums „Par bērnu tiesību aiz-
sardzības sadarbības grupas 
izveidošanu”.

Lēmums paredz uzdot Ogres 
novada pašvaldības izpilddi-
rektoram līdz 2021. gada 1. ok-
tobrim Ministru kabineta no-
teikumu noteiktajā kārtībā ar 
rīkojumu izveidot bērnu tiesību 
aizsardzības sadarbības grupu, 
kuras sastāvā iekļauj pārstāvi no 
Ogres novada pašvaldības poli-
cijas, pārstāvi no Ogres novada 
Sociālā dienesta, Ogres novada 
Izglītības pārvaldes speciālistu 
un pārstāvi no Ogres novada bā-
riņtiesas, par sadarbības grupas 
vadītāju nosakot Ogres novada 
Izglītības pārvaldes speciālistu – 
speciālistu bērnu tiesību aizsar-
dzības jautājumos.

Ministru kabineta 2017.  gada 
12.  septembra noteikumi Nr.  545 
„Noteikumi par institūciju sadar-
bību bērnu tiesību aizsardzībā” 
(turpmāk – MK noteikumi) nosa-
ka valsts un pašvaldību institū-
ciju un nevalstisko organizāciju 
(turpmāk – institūcija) sadarbības 
organizēšanu un kārtību, kādā 
īstenojama bērnu tiesību aizsar-
dzība. MK noteikumu 2.  punkts 
noteic, ka institūcijas atbilstoši to 
kompetencē esošajiem bērnu tie-
sību aizsardzības jautājumiem un 
darbības mērķiem īsteno bērnu 
tiesību aizsardzību bērnu tiesību 
aizsardzības sadarbības grupu un 
Bērnu lietu sadarbības padomes 
ietvaros. MK noteikumu 4. punkts 
noteic, ka sadarbības grupa ir kon-
sultatīva koleģiāla institūcija, kuru 
izveido pašvaldība, un tās darbības 
teritorija ir attiecīgā novada vai 
republikas pilsētas administratīvā 
teritorija.

Senioru biedrība „Saulgrieži” 
apceļo Latgali un Vidzemi
Senioru biedrība „Saulgrieži” au-
gustā devās divās skaistās eks-
kursijās pa Latgales un Vidze-
mes novadiem. Mūsu seniori ir 
lieli ceļotāji un daudzās vietās 
jau bijuši, bet, ja maršrutu sa-
stāda Ikšķiles lieliskā gide Līga 
Dziedātāja, mūsu zemīte atklā-
jas arvien jaunās nokrāsās!

9. un 10. augustā devāmies divu 
dienu ekskursijā uz Latgales aus-
trumu robežu. Varakļānos ap-
meklējām katoļu dievnamu un 
klausījāmies fon Borhu dzimtas 
stāstus Varakļānu pilī – muzejā. 
Lenču pagasta „Ceplīšos” iepazi-
nām mākslinieku Voguļu Latgales 
podniecības darinājumus un ke-
ramikas apdedzināšanas prasmes. 
Mūs pārsteidza Bērzgale, novads 
ar vairāk nekā 550 gadus senu vēs-
turi un nostāstiem apvīto Kirkas 
kalnu – pilskalnu, viens no lielā-
kajiem pagastiem Latgalē līdz pat 
20. gadsimta 30. gadu vidum. Šeit 
dzimis un strādājis viens no pazīs-
tamākajiem Latgales rakstniekiem 
Antons Rupainis. Tikšanos jauku 
padarīja sadziedāšanās ar viesmīlī-
go bērzgaliešu folkloras ansambli. 
Tālāk mūsu ceļš veda uz Kārsavas 
novadu. Ar Mālnavas muižas un 
tās apkārtnes vēsturi mūs iepazīs-
tināja „Latgalys šmakovkys” dedzi-
nātavas īpašnieks Jānis Krivtežs, 
stāstīja par šmakovkas brūvēšanas 
tradīcijām, rādīja tapšanas procesu 
un piedāvāja degustēt galaproduk-
tu. Pirmā ekskursijas diena noslē-
dzās naktsmītnē „Zirga smaids” 
skaistā Nirzas ezera krastā.

Otro dienu pavadījām Zilupes 
novadā. Lai apmeklētu Zilupi, kas 
atrodas 3 km attālumā no robežas 
ar Krieviju, iepriekš bija jānokārto 
bezmaksas caurlaides. Tur mūs sa-
gaidīja vietējā novadpētniece Ilga 
Ivanova. Apmeklējām Draudzības 
kurgānu, šobrīd – triju valstu sa-
teces vietu, apskatījām Vecslaba-
das pareizticīgo baznīcu, kura tiek 
restaurēta, ļoti iespaidīgo, vienu 
no krāšņākajiem Latgales diev-
namiem, Pasienes Sv. Dominika 
Romas katoļu baznīcu, uzkāpām 
Tiškova kalnā, lai noskaidrotu, 
kāpēc Latgale ir zilo ezeru zeme. 
Apmeklējām Savelinku kapliču, 
kas ir valsts nozīmes piemineklis 
ar 18. gadsimta baroka kokgriezu-
miem. Noslēgumā Ivanovu ģime-
nes dārzā degustējām un iegādā-
jāmies pašu audzētas melones un 
arbūzus, kā arī bišu produktus.

Otrā ekskursija notika 26.  au-
gustā pa Piebalgas mazāk zinā-
majiem pakalniem. Protams, ne-
var pabraukt garām Vecpiebalgas 

vizītkartei – nelielai ūdensrožu 
ieskautai saliņai –, tālāk uz „Vēve-
riem”, Latvijas Etnogrāfiskā brīv-
dabas muzeja lauku ekspozīciju, 
kas stāsta par amatniecības uz-
plaukumu Piebalgas pusē. „Mež-
vieķu” mājās – pie senā Vieķu kal-
na – saimnieko Ciekuržņu ģimene, 
nodarbojas ar aitkopību, uzņem 
tūristus, cienā ar gardu jēra zupu. 
Jaunpiebalgas pakalnos aplūkojām 
Latvijas arhitektūrā neparastas 
ekoloģiskas ēkas – kupolmājas, 
pagaršojām čagas tēju, apskatī-
jām, kā top darvas ziepes. Sv. Toma 
evaņģēliski luteriskā baznīca mūs 
sagaidīja ar skaistu ērģeļmūzikas 
koncertu, un ekskursijas noslēgu-
mā vēl balto darbu izstāde, kuru 
iekārtojusi tērpu dizainere Ilze 
Prūse. Emocijām un iespaidiem ba-
gāti devāmies mājās. Paldies jāsaka 
Ikšķiles pašvaldībai, kas piešķīra 
biedrībai transporta izdevumiem 
līdzekļus, tā samazinot izdevumus 
par ekskursiju pašiem senioriem. 

SenIoru bIedrībA „SAulgrIežI”

Pieņem lēmumu par brīvpusdienu un ēdināšanas atbalstu
Ogres novada pašvaldības do-
mes 2021. gada 9. septembra ār-
kārtas sēdē pieņemts lēmums 
„Par brīvpusdienu un ēdināša-
nas pabalstu nodrošināšanu iz-
glītojamajiem Covid-19 infek-
cijas izplatības ierobežošanas 
pasākumu laikā”.

Ar brīvpusdienām vai ēdināša-
nas pabalstu pārtikas paku veidā 
tiks nodrošināti:
•	 vispārējās pirmsskolas izglī-

tības iestāžu izglītojamie līdz 
piecu gadu vecumam, kuriem 
dzīvesvieta deklarēta Ogres 
novada administratīvajā teri-
torijā un Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanas pa-
sākumu dēļ netiek nodrošinā-
ta pirmsskolas izglītības prog-
rammas īstenošana klātienē;

•	 izglītības iestāžu izglītojamie, 
kuriem dzīvesvieta deklarēta 
Ogres novada administratīva-
jā teritorijā un Covid-19 infek-
cijas izplatības ierobežošanas 
pasākumu dēļ mācību process 
notiek attālināti;

•	 visi Ogres novada vispārējās 
izglītības iestāžu 1.–4. kla-
šu izglītojamie neatkarīgi 
no deklarētās dzīvesvietas, 
kuriem Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanas pa-
sākumu dēļ mācību process 
notiek attālināti.

Pārtikas paku saturs tiek vei-
dots desmit darba dienām sa-
skaņā ar pašvaldības piesaistīta 
pārtikas tehnologa izstrādātu 
ēdienkarti, kas atbilst Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.  172 
„Noteikumi par uztura normām 
izglītības iestāžu izglītojama-
jiem, sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju klien-
tiem un ārstniecības iestāžu pa-
cientiem”.

Pārtikas pakas vērtība nepār-
sniedz: 15,00 eiro izglītojamajiem 
no 1. līdz 12. klasei; 27,50  eiro 
pirmsskolas izglītojamajiem. 
Pārtikas pakas tiek nodrošinātas 
piecu darba dienu laikā pēc pie-
teikuma saņemšanas, izsniedzot 
pārtikas paku pieteikumā izvēlē-
tajā Ogres novada vispārējās izglī-
tības iestādē vai izglītojamā dzī-
vesvietā, ja vienā mājsaimniecībā 
dzīvojošajiem ir Slimību profilak-
ses un kontroles centra noteikta 
karantīna saistībā ar konstatētu 
saslimšanu ar Covid-19. Pārtikas 
pakas tiek izsniegtas, uzrādot 
Ogres novada skolēna karti vai 
skolēna apliecību.

Savukārt Ogres novada paš-
valdības domes 26.  augusta sēdē 
pieņemts lēmums par ēdināšanas 
maksu izglītības iestādēs. Ogres 
novada Ikšķiles pilsētas pārvaldes 
atbildības teritorijā noteikta šāda 
ēdināšanas maksa:

Izglītības iestāde Izglītojamie Ēdienreize Ēdināšanas 
maksa (EUR)

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Čiekuriņš” 1,5–2 gadi Brokastis 0,46

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Čiekuriņš” 1,5–2 gadi Pusdienas 1,17

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Čiekuriņš” 1,5–2 gadi Launags 0,46

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Čiekuriņš” 3–7 gadi Brokastis 0,61

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Čiekuriņš” 3–7 gadi Pusdienas 1,56

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Čiekuriņš” 3–7 gadi Launags 0,64

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa” 1,5–2 gadi Brokastis 0,46

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa” 1,5–2 gadi Pusdienas 1,17

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa” 1,5–2 gadi Launags 0,46

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa” 3–7 gadi Brokastis 0,60

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa” 3–7 gadi Pusdienas 1,54

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa” 3–7 gadi Launags 0,60

Ikšķiles vidusskola 1.–4.klase Pusdienas 1,42

Ikšķiles vidusskola 5.–12.klase Pusdienas 1,55

Tīnūžu sākumskola 1,5–2 gadi Brokastis 0,46

Tīnūžu sākumskola 1,5–2 gadi Pusdienas 1,17

Tīnūžu sākumskola 1,5–2 gadi Launags 0,46

Tīnūžu sākumskola 3–7 gadi Brokastis 0,61

Tīnūžu sākumskola 3–7 gadi Pusdienas 1,56

Tīnūžu sākumskola 3–7 gadi Launags 0,64

Tīnūžu sākumskola 1.–4.klase Pusdienas 1,56

Tīnūžu sākumskola 5.–6.klase Pusdienas 1,86
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Jauns vides objekts 
Ikšķilē – grafiti siena
Augusta vidū uz garāžu sie-
nām Lejas ielā tapis spilgts un 
pamanāms grafiti tehnikā vei-
dots mākslas objekts, kas īs-
tenots Ikšķiles novada paš-
valdības jauniešu projektu 
konkursa ietvaros kā projekts 
„Māksla mūsu Ikšķiles ielās”.

Darba autores ir skolas vecuma jau-
nietes Laura Ūdre, Daniela Freima-
ne un Ksenija Iļjina, kurām māksla 
vienmēr ir bijusi tuva un aizraujo-
ša, savukārt ideja par dalību kon-
kursā radusies Ikšķiles vidusskolas 
skolotājai, Lauras un Ksenijas kla-
ses audzinātājai Martai Žagarei. Kā 
atklāja skolotāja, šāgada martā, kad 
bija iestājies pagurums saistībā ar 
Covid-19 pandēmijas ierobežoju-
miem, viņa uzzinājusi par Ikšķiles 
novada pašvaldības izsludināto 
konkursu jauniešiem. „Es klasei 
pastāstīju, ka ir iespēja pieteikties 
konkursam, pamazām mums radās 
kopīga ideja par garāžu sienām, kas 
nebija vizuāli pievilcīgas. Meitenes 
šo ideju pacēla un aiznesa tālāk,” 
par projekta pirmsākumiem stāstī-
ja M. Žagare. 

„No sākuma, kad skolotāja bija 
ieteikusi šo ideju, likās, ka būs ļoti 
grūti, kaut tā arī bija, pēc tam viss 
noritēja viegli. Bija sarežģīti izdo-
māt tēmu, ko zīmēt, izveidot ski-
ces. Katru dienu ar draudzenēm 
sarakstījāmies, satikāmies un kopā 
veidojām skices. Visgrūtākais bija 

aprēķināt projekta izmaksas, kā arī 
sagatavot sienu darbam – nokrā-
sot to pelēku. Nolēmām, ka mūsu 
darba tēma būs daba. Uz sienas jau 
bija uzrakstīts Ziedoņa teksts, tādēļ 
pievienojām arī citus domu burbu-
ļus, lai cilvēkiem, kas iet garām, pa-
darītu labāku garastāvokli un viņus 
iedvesmotu,” atceras Laura.

Uz jautājumu, kāds no šī pro-
jekta ir vislielākais ieguvums, 
meitenes viennozīmīgi atbildēja, 
ka ieguvumu ir daudz. Ksenijai 
ļoti patika strādāt ar grafiti pro-
fesionāļiem, vērot, kā viņi zīmē. 
Jauniete ar interesi esot klausī-
jusies stāstījumā un apbrīnojusi 
grafiti tehniku, piemēram, kā var 
uzzīmēt punktiņu, kas izskatās kā 
ovāls. Danielai bija prieks, ka viņu 
uzaicināja iesaistīties projektā: 
„Iepatikās tas, ka varu izpalīdzēt 
citiem, ieguldīt savu darbu.” Arī 
Laurai bija prieks par iespēju strā-
dāt kopā ar draudzenēm. „Iegu-
vām vairāk zināšanu par mākslu, 
kā darboties grafiti tehnikā, jo 
varbūt tas noderēs arī nākotnē. 
Jau pirmajā dienā, kad strādājām, 
cilvēki gāja garām un teica, ka 
ir skaisti. Tas uzlaboja omu, un 
gribējās vairāk strādāt. Ļoti laba 
sajūta. Es šādā projektā noteikti 
vēlreiz piedalītos,” atklāja Laura.

Ar projekta rezultātu ir apmieri-
nāta arī klases audzinātāja: „Es ar 
lielu gandarījumu skatos uz šo sie-
nu. Esmu dzirdējusi tikai un vienī-

gi pozitīvas atsauksmes no kaimi-
ņiem, no garāmgājējiem. Meitenes 
ir izdarījušas milzīgu darbu.” 

Projekta īstenošanas procesā 
iesaistījās arī Lauras mamma Līga, 
kura kārtoja organizatoriskos jau-
tājumus un noguruma brīžos jau-
nietes uzmundrināja. Viņa atklāja, 
ka projektu palīdzēja realizēt dau-
dzi cilvēki: „Paldies puišiem pro-
fesionāļiem, kurus mēs piesais-
tījām, lai izstāsta un pamāca, kā 
viss notiek, kāda ir grafiti tehnika. 
Pirmajā dienā viņi vadīja meistar-
klasi, bet tālāk jau meitenes strā-
dāja pašas. Paldies ģimenes drau-
giem, kas nāca palīgā tīrīt sienu, 
sagatavot to pirms krāsošanas.”

Lielu paldies jaunietes saka 
garāžu īpašnieku kooperatīvajai 
sabiedrībai „Spēkrati G”, personī-
gi valdes priekšsēdētājam Alek-
sandram Radionovam, kurš ar lie-

lu degsmi atbalstīja šo projektu, 
saskaņodams atļaujas ar garāžu 
īpašniekiem un juzdams līdzi dar-
bu norisēm. Arī A.  Radionovs ir 
gandarīts par krāsaino grafiti sie-
nu: „Man šāda doma bija radusies 
jau 2017.  gadā, kad atgriezos no 
Austrijas, bet projektu neizdevās 
realizēt. Kad meitenes piezvanī-
ja, es uzreiz teicu: „Jā, tiekamies!” 
Izveidots kaut kas skaists un labs! 
Iela tagad ir atdzīvojusies. Meite-
nēm liels paldies!” 

Lai arī daudziem grafiti un ielu 
māksla kā tāda asociējas ar nele-
gāliem sienu zīmējumiem, jaunie-
tes pierādījušas, ka grafiti tehnikā 
veidoti darbi var harmoniski ie-
kļauties apkārtējā vidē un lieliski 
to papildināt. Apsveicami, ka Ik-
šķilē ir sakārtota vēl viena vizuāli 
nepievilcīga vieta un tapis jauns 
mākslas objekts. 

Projekts „Māksla mūsu Ikšķiles 
ielās” īstenots ar Ikšķiles novada 
pašvaldības līdzfinansējumu. Jau 
septīto gadu Ikšķiles novada paš-
valdība izsludināja jauniešu pro-
jektu konkursu, kurā varēja pieda-
līties Ikšķiles novada jaunieši vai 
neformālas jauniešu grupas, kuri 
ir vecumā  no 13 līdz 25 gadiem. 
Jauniešu projektu konkursa mēr-
ķis bija veicināt Ikšķiles novada 
jauniešu iniciatīvu realizēšanu 
un līdzdalību novada sabiedris-
kajā dzīvē. Maksimālais piešķirtā 
finansējuma apjoms vienam pro-
jektam – 500  eiro. Jaunieši savu 
projekta ideju varēja iesniegt līdz 
2021.  gada 9.  martam, savukārt 
darbi jāīsteno līdz 10. decembrim.

inga Šulca,
ogreS novAdA pAšvAldībAS SAbIedrISko 

AttIecību SpecIālISte

Kristapa Zemmera starti motokrosa 
sacensībās vasarā
2021. gada 14. augustā Alojā no-
risinājās Latvijas Motospor-
ta federācijas rīkotais Latvi-
jas Nacionālā kausa sacensību 
3. posms. Sacensībās ar labiem 
rezultātiem startēja kluba 
„MX Factory Latvija” pārstā-
vis no Ikšķiles Kristers Zem-
mers. „Alojas mototrasē jau 
biju braucis vairākas reizes, 
taču tādi dubļi šajā trasē vēl 
nebija piedzīvoti. Šīm sacensī-
bām izvēlējos nedaudz citādu 
taktiku. Braukt stabilāk, līdz ar 
to nedaudz lēnāk, jo daudzi ša-
jos dubļos krita. Tas šajā dienā 
sekmējās ļoti labi, divu braucie-
nu summā „85 cc” vecākajā gru-
pā ieguvu otro vietu,” stāsta 
sportists.

22. augustā Alojā notika Latvijas 
čempionāta pirmais posms mo-
tokrosā – lielākās motokrosa sa-
censības Latvijā. „Bija ieradušies 
vairāki stipri sportisti no Igau-
nijas. Kvalifikācijā trase bija ļoti 
laba, bet līdz braucienu sākumam 
tā ļoti pielija. Pirmajā braucienā 
starts bija labs, braucu apmēram 
devītajā pozīcijā, taču pēc pāris 
apļiem piedzīvoju nepatīkamu 
kritienu, pēc kura vairs nevarē-
ju atgūt ritmu, līdz ar to finišē-
ju 13. pozīcijā. Otrajā braucienā 
starts nepadevās, lielu brauciena 
daļu netiku garām konkurentam, 
jo dubļainās trases dēļ apdzīša-
nu ierobežoja viena iebraukta 
špūre. Finišēju 10.  pozīcijā,” par 
dalību Latvijas čempionātā stās-

ta „MX Factory Latvija” pārstāvis 
K. Zemmers.

29.  augustā Apē norisinājās 
Latvijas čempionāta otrais posms 
motokrosā. „Trase uz pirmo brau-
cienu bija pielijusi. Starts padevās 
viduvējs. Pirmajā aplī piedzīvoju 
kritienu, palaižot garām daļu no 
konkurentiem. Finišēju 11.  po-
zīcijā no 24 braucējiem. Otrajā 
braucienā padevās ļoti labs starts, 
aizbraucu kā otrais, taču finišē-
ju 11.  pozīcijā. Kopvērtējumā arī 
11. vieta. Apes trasē braucu pirmo 
reizi. Trase ļoti interesanta ar rel-
jefu augšup un lejup, Latvijā šādu 
trašu nav daudz. Jāturpina trenē-
ties un uzlabot savus rezultātus,” 
norāda motobraucējs.

agnese zemmere

Notiks Latvijas 
Orientēšanās nakts

Eiropas Sporta nedēļas ietva-
ros 24. septembrī 14 pilsētās 
notiks Latvijas Orientēšanās 
nakts. Viena no tām ir arī Ikšķi-
le ar sākumpunktu Ikšķiles Tau-
tas namā (Lībiešu ielā 2). Tās būs 
aizraujošas trīs stundu sacensī-
bas rogainingā ar kājām saskaņā 
ar Latvijas Orientēšanās federā-
cijas apstiprinātajiem rogainin-
ga sacensību noteikumiem. Da-
lība pasākumā ir bezmaksas, bet 
pirms tam (līdz 20. septembrim) 
nepieciešams pieteikties tīmekļ-
vietnē rogaining.lv/onakts.

Sacensībās piedalīsies komandas 
divu līdz piecu cilvēku sastāvā šā-
dās dalībnieku grupās: „Open”, 
„Sievietes”, „Ģimenes” un „Ve-
terāni”. Katrā komandā obligā-
ti jāpiedalās vismaz vienam pie-
augušajam (dalībniekam vecumā 
18+). Katrai komandai tiks pie-
šķirta viena karte, kas izgatavo-
ta no ūdensizturīga materiāla, un 
būs nepieciešams uzlādēts mobi-
lais telefons ar iespēju lejupielā-
dēt „Qrenteerings” mobilo lietot-
ni, jo atzīmēšanās kontrolpunktos 
notiks, nolasot QR kodus. Lietot-
ne pieejama „Google Play” (htt-
ps://bit.ly/3jeQR3z) un „Apple App 
Store” (https://apple.co/3aUj254). 
Ja pasākuma dienā būs paliku-
šas brīvas kartes, to varēs izdarīt 

arī uz vietas – sacensību centrā. 
Reģistrējoties uz e-pasta adresi 
tiks nosūtīta vēstule ar kodiem, 
kurus lietotnē varēs ievadīt, sā-
kot no 23. septembra plkst. 12.00.

Reģistrācija un karšu sa-
ņemšana 24.  septembrī sāksies 
plkst. 18.30 Ikšķiles Tautas namā. 
Kopīgs starts būs plkst.  20.00 un 
finišs – plkst. 23.00. Labākie katrā 
dalībnieku grupā tiks apbalvoti. 
Vairāk par pasākumu iespējams 
uzzināt rogaining.lv/onakts.

Atbilstoši epidemioloģiskajai 
situācijai Latvijā aicinām ievērot 
distancēšanos. Sacensību dalīb-
nieku pienākums ir ievērot ceļu 
satiksmes noteikumus. Īpaša uz-
manība jāpievērš atstarotāju un 
kabatas lukturīšu esamībai, jo 
sacensības notiek diennakts tum-
šajā laikā.

Pasākumu organizē Latvijas 
Orientēšanās federācija sadar-
bībā ar karšu izdevniecību „Jāņa 
sēta”, Ogres novada Ikšķiles pil-
sētas un Tīnūžu pagasta pārval-
di un Latvijas Sporta federāciju 
padomi. Pasākuma organizēša-
na tiek līdzfinansēta ar Eiropas 
Savienības „Erasmus+” projekta 
„Eiropas Sporta nedēļa”, Ogres 
novada pašvaldības un valsts bu-
džeta līdzekļiem. Sacensību gal-
venais sponsors ir veikalu tīkls 
„Maxima”. 
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Ansamblis „Kā debess” filmējas 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku fināla pasākumam e-vidē
23. augustā Ikšķiles vidussko-
las vokālais ansamblis „Kā 
debess” piedalījās vokālo an-
sambļu XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svēt-
ku fināla koncerta „Līdz pašām 
debesīm” filmēšanā, kas notika 
Ikšķiles brīvdabas estrādē.

Kā atklāja vokālā ansambļa va-
dītāja Maira Līduma, gatavojo-
ties XII Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkiem, 
ansamblis jau pirms pandēmijas 
guva izcilus rezultātus skatē. 
„Mums ir liels gods – esam ie-

kļuvuši to sešpadsmit Latvijas 
labāko ansambļu vidū, kuri pie-
dalās fināla pasākumā. Tā kā fi-
nāla koncerts klātienē nevarēja 
notikt, katra ansambļa sniegu-
mu filmē individuāli un izveidos 
kopdarbu – koncertu, kas būs 
skatāms e-vidē.”

Šogad XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētki 
norit digitālā formātā no 12. jū-
lija līdz 30.  oktobrim. 12.  jūlijā 
sākās Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku norišu 
#dziedundejo2021 pirmais no-
tikums „Saulesvija”, kas bija kā 

klātienes mirkļu un video fiksē-
jums ikvienā pašvaldībā. Lai uz-
ņemtu „Saulesvijas” vēstnešus, 
27.  jūlijā Ogrē pulcējās Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku jaunizveidotā Ogres 
novada dalībnieki.

Jau ziņots, ka Latvijas Sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju 
norises tiek filmētas un no at-
sevišķiem notikumu videofrag-
mentiem tiks veidots digitāls 
kopdarbs. Svētku norisēm var 
sekot līdzi sociālajā tīklā „Fa-
cebook”, ievadot mirkļbirku 
#dziedundejo2021.

Savādais gads dzejā un audiogrāmatā
Mūsu novadnieks ikšķilnieks 
Didzis Rijnieks jau sen aplieci-
nājis sevi kā komponistu. Dau-
dzi Latvijas bērni ir dziedāju-
ši viņa komponētās dziesmas. 
Dažādas mūzikas izdevniecības 
gadu gaitā izdevušas 16 bērnu 
dziesmu programmas. Oriģināl-
dziesmas un tautasdziesmu ap-
dares ir Latvijas koru un ansam-
bļu repertuārā.

Pandēmijas ierobežojumi nav ie-
grožojuši radošo garu. Laikā, kad 
kopādziedāšana kļuvusi gandrīz 
neiespējama, Didzis Rijnieks atra-
dis iespēju izteikties jaunā veidā. 
Karantīnas laikā tapis dzejoļu krā-
jums „Savādais gads”. Iepriekš tika 
rakstītas rīmes un dziesmu vārdi, 
bet dzeja – tā jau ir augstāka kva-
litāte. Dzejoļi radušies laika posmā 
no 2020. gada marta līdz šīs vasa-
ras beigām. Tie kārtoti kā personī-
ga dienasgrāmata, kalendāra pie-
zīmes, pārdomas par notiekošo un 
dažādām dzīves situācijām. Daž-
reiz kā sarkasms par notikumiem, 
kas virmojuši mums apkārt. Var arī 
pasmieties. Raudāt? Diez vai. 

Dzejoļu krājums šoreiz ne-
būs aptaustāms ierastā veidā 
kā drukāta grāmata, bet gan 
mūsdienu un īpaši pandēmijas 
prasībām atbilstošā formā – 
kā digitāla audiogrāmata. 
Klausītājs un reizē arī lasī-
tājs varēs sekot līdzi autora 
paša ierunātajiem dzejoļiem, 
izbaudot visas daudzveidīgās 

intonācijas nianses, kas tajos 
slēpjas.

Satikties ar autoru un viņa 
dzejoļiem paša lasījumā aicinām 
visus interesentus 24.  septem-
brī plkst.  19.00 Ikšķiles Tautas 
namā. Tikšanās būs vairāk dze-
jiska, bet noteikti skanēs arī Di-
dža Rijnieka komponētās dzies-
mas. Uz tikšanos!

Aizvadīts „Sadancis Ikšķiles gadatirgū”
4. septembrī Ikšķiles brīvda-
bas estrādē notika pasākums 
„Sadancis Ikšķiles gadatirgū”, 
kurā uzstājās pašmāju senio-
ru deju kopa „Vijas” un draugu 
deju kopas no dažādām Latvi-
jas vietām – Baložiem, Bauskas, 
Rundāles, Sesavas, Iecavas, 
Ogres, Rīgas un Siguldas. Spītē-
jot aukstajam laikam un lietum, 

dāmas koncertā izdejoja dažā-
du tautu un laiku dejas.

Ikšķiles Tautas nama senioru 
deju kopa „Vijas” šogad svin 
savu desmito jubileju. Deju ko-
pas galvenais motīvs – dzīvot ak-
tīvi un priecīgi. Pa šiem gadiem 
apgūtas gan Eiropas tautu dejas, 
kas adaptētas senioriem, gan 

latviešu dejas. Kolektīvu vada 
Ineta Vecrinka. 

Kultūras pārvaldes vadītāja 
Dace Jansone gaviļnieces rak-
sturo kā aktīvas, dzīvesprie-
cīgas un atsaucīgas dejotājas: 
„Priecē, ka seniores nesēž mā-
jās un atrod veidu, kā būt kopā 
un sevi piepildīt.” Kultūras pār-
valde sveic senioru deju kopu 

„Vijas” desmitajā gadskārtā un 
novēl seniorēm arī turpmāk būt 

tikpat enerģiskām un deju mī-
lošām!

Izskanējuši brīvdabas pasākumi 
„Ikšķiles estrādei – 40”

Dārgie un atsaucīgie skatītāji, 
paldies par uzticību Ikšķilei! Lai 
gan laiks bija pārbaudījumiem 
pilns gan Kultūras pārvaldes 
darbiniekiem, gan jums – mūsu 
uzticīgajiem skatītājiem –, mēs 
satikāmies un bijām kopā. 

Septembra pirmās nedēļas kon-
certos un rudens gadatirgū vien 
piedalījās vairāk nekā 6000  no-
vadnieku un pilsētas viesu. Jūsu 

siltie aplausi, mirdzošās acis, pa-
teicības vārdi un uzticība kultū-
ras darbam dod gandarījumu un 
spēku turpmākajam.

Paldies par sadarbību un at-
balstu „elektrības vīriem”, dar-
bīgajiem un ļoti atsaucīgajiem 
kolēģiem „Ikšķiles mājā” un po-
licijā. Esam veseli, tad arī vēlme 
būt kopā neizpaliks!

kultūrAS pārvAldeS komAndAS vārdā

dace Jansone

Bērnu deju kolektīvs „Upīte” 
saņēmis pateicību un atzinību
8. septembrī Tīnūžu Tautas namā 
bija sava veida svētki – pēc ilgā 
pārtraukuma namu atkal piepil-
dīja bērnu čalas un kāju dipoņa. 
Šajā vakarā notika pirmie mē-
ģinājumi jaunajā darba sezonā 
bērnu deju kolektīva „Upīte” gru-
pām un jauniešu deju kolektīvam 
„Straujupe” skolotāju Litas Grā-
veles un Didža Apsīša vadībā.

Tīnūžu Tautas nama bērnu 
deju kolektīvs „Upīte” izveidots 
2013. gadā, un pa šiem gadiem līdz 
ar bērniem tas ir tikai audzis un 
paplašinājies. Katra dejotāja – gan 
liela, gan maza – sapnis ir piedalī-
ties dziesmu un deju svētkos, tādēļ 
pagājušajās sezonās daudz strā-
dāts, lai skatēs varētu startēt aug-
stā līmenī un iegūt tiesības pieda-
līties svētkos.

Uz mēģinājumu bija ieradusies 
arī Kultūras pārvaldes vadītāja 
Dace Jansone, lai pateiktos bēr-
niem un kolektīva vadītājiem par 

ieguldīto darbu pagājušajā sezonā, 
viņiem gatavojoties XII  Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem. Kā uzsvēra D.  Jansone, 
lai arī klātienē šos skaistos kopā-
būšanas svētkus nedrīkstēja svinēt, 
dejošanas prieks nebija mazinājies 
un kolektīvi piedalījās svētku orga-
nizatoru rīkotajās aktivitātēs.

Pārvaldes vadītāja deju skolotā-
jiem Litai Grāvelei un Didzim Ap-
sītim, kā arī bērnu deju kolektīva 
„Upītes” 3.–4. klašu un 7.–9. klašu 
grupām pasniedza dziesmu un 
deju svētku organizatoru sarū-
pētās dāvaniņas, pateicību par 
radošu un emocionālu līdzdalību 
un dejotprieku tautas deju lielkon-
certa „Saule vija zelta rotu” fināla 
muzikālā skaņdarba „Svinēt sauli” 
videoklipa tapšanā, kā arī atzinību 
par labi paveikto darbu un radīto 
prieku Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju norisēs #dzie-
diundejo2021. Lai veiksmīga jaunā 
deju sezona!
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Visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto 
spēku militārās mācības „Namejs 2021”
No 30. augusta līdz 3. oktobrim 
visā Latvijā norisinās Nacionā-
lo bruņoto spēku militārās mācī-
bas „Namejs 2021”, lai pārbaudītu 
un pilnveidotu vienību gatavību 
izvērsties valsts aizsardzības uz-
devumu izpildei gan patstāvīgi, 
gan arī kolektīvās aizsardzības 
sistēmas ietvaros.

Militārās mācības „Namejs 2021” 
scenārijā tiek apvienotas ar Saus-
zemes spēku Mehanizētās kājnie-
ku brigādes militārajām mācībām 
„Sudraba bulta”, kā arī ar citām 
Nacionālo bruņoto spēku vienību 
un štābu taktiskajām lauka mācī-
bām hibrīdā kara draudu pārva-
rēšanai.

Militāro mācību „Namejs 2021” 
uzdevumi ir izvērtēt un pilnvei-
dot Nacionālo bruņoto spēku ko-
mandvadības sistēmu, stiprināt 
sadarbību starp vienībām, pārbau-
dīt un pilnveidot apgādes jautāju-
mus, gaisa un sauszemes operāci-
ju integrācijas procedūras, kā arī 
īstenot un izvērtēt taktiskās ope-
rācijas hibrīda un konvencionāla 
konflikta apstākļos. Tāpat mācī-
bās plānota sadarbība ar Iekšlie-
tu ministrijas struktūrvienībām, 
Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienestu, pašvaldībām un 
privātajiem uzņēmumiem, tādē-
jādi stiprinot visaptverošu valsts 
aizsardzības sistēmu. 

Mācības norisinās divās fāzēs – 
augusta nogalē un septembra pir-
majā pusē tiek trenētas darbības 
hibrīdapdraudējuma apstākļos, 
savukārt septembra otrajā pusē 
tiks izspēlēts konvencionālā ap-
draudējuma scenārijs. 

Militārajās mācībās „Namejs 2021” 
piedalās aptuveni 9300 dalībnie-
ku, tostarp Latvijas un sabiedroto 
bruņoto spēku karavīri, zemessar-
gi, rezerves karavīri, arī Latvijas 
pilsoņi, kas apgūst rezervistu mi-
litārās apmācības kursu, Aizsar-
dzības ministrijas darbinieki un 
Iekšlietu ministrijas struktūrvie-
nību personāls – Valsts policijas, 
Valsts robežsardzes, Valsts uguns-

dzēsības un glābšanas dienesta 
un Ieslodzījumu vietu pārvaldes 
darbinieki.

Militāro mācību cikla aktī-
vā fāze norisinās ne tikai Ādažu 
poligonā un reģionālajos poligo-
nos, bet arī Rīgā un piegulošajos 
novados, kā arī Jelgavā, Kuldīgā, 
Dobelē, Ventspilī, Aizkrauklē, Jē-
kabpilī, Preiļos, Daugavpilī, Rē-
zeknē un citās pilsētās. Militāro 
mācību laikā militārās tehnikas 
un personāla pārvietošanās ir 
iespējama jebkurā vietā Latvijas 
teritorijā. Militāro mācību cikla 
uzdevumi tiek veikti uz iepriekš 
saskaņotiem valstij un pašvaldī-
bām, kā arī juridiskām un privā-
tām personām piederošas zemes 
īpašumiem. 

Iedzīvotāju ievērībai!
Nacionālajos bruņotajos spēkos 

augustā, septembrī un oktobrī in-
tensīvi turpinās militāro mācību 
cikls. Mācību un vingrinājumu lai-
kā pa Latvijas autoceļiem pārvie-
tojas gan Latvijas, gan sabiedroto 
bruņoto spēku militārā tehnika, 
bet gaisa telpā lido militārās lid-
mašīnas un helikopteri.

Bruņotie spēki aicina ar izprat-
ni izturēties pret iespējamiem 
satiksmes kustības īslaicīgiem 
apgrūtinājumiem, kas var rasties 
sakarā ar pastiprinātu militārās 
tehnikas pārvietošanos pa au-
toceļiem. Militārās tehnikas ko-
lonnas pavada Militārā policija 
vai Pārvietošanas koordinācijas 
centrs. Tuvojoties militārās teh-

nikas kolonnai, bruņotie spēki 
aicina autovadītājus ievērot ceļu 
satiksmes noteikumus un netrau-
cēt kolonnu kustību, piemēram, 
mēģinot to apdzīt.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuz-
traukties, redzot arī karavīru un 
zemessargu pārvietošanos ārpus 
militārajiem poligoniem un vie-
nību izvietojumiem, tehnikas un 
cita veida aprīkojuma izvēršanu 
un pozīciju ieņemšanu dažādās 
Latvijas vietās.

Mācību laikā ārpus poligoniem 
tiek izmantota tikai mācību mu-
nīcija un kaujas imitācijas līdzek-
ļi, kas rada troksni, bet neapdraud 
cilvēku veselību un dzīvību. To-
mēr, atrodot mācību vietās nezi-
nāmus priekšmetus, tos aizliegts 
aiztikt vai pārvietot.

Latvijas gaisa telpā militāro 
gaisa kuģu lidojumi notiek tikai 
normatīvajos aktos noteiktajā 
augstumā un ātrumā, līdz ar to 
radītais troksnis ir īslaicīgs un 
nenodara kaitējumu cilvēkam un 
īpašumam.

Iespēju robežās operatīvā in-
formācija par Nacionālo bruņoto 
spēku un sabiedroto aktivitātēm 
ir pieejama bruņoto spēku „Twit-
ter” kontā @Latvijas_armija, „Fa-
cebook” lapā @Latvijasarmija, kā 
arī regulāro spēku un Zemessar-
dzes vienību sociālo tīklu kontos.

roberts skraučs,
AIzSArdzībAS mInIStrIjAS

mIlItārI publISko AttIecību 
depArtAmentA

preSeS nodAļAS vecākAIS ekSpertS

Apstiprināts projekts 
„Atbalsts IKvienam 
jaunietim”
Projekta „Atbalsts IKvienam 
jaunietim” mērķis ir nodroši-
nāt Ikšķiles vidusskolas jau-
niešiem pieejamus un viņu 
vajadzībās balstītus atbalsta 
pasākumus, kas mazinātu Co-
vid-19 pandēmijas radītās se-
kas un palīdzētu stiprināt viņu 
psihoemocionālo veselību. 
Projekts tika iesniegts atklāta-
jā projektu konkursā „Atbalsts 
jauniešiem Covid-19 pandēmi-
jas radīto seku mazināšanai”. 
Projekta attiecināmais finan-
sējums ir 9973,08 eiro, ko 100% 
apjomā finansē Jaunatnes poli-
tikas valsts programma.

Projekta uzdevumi:
	organizēt saliedēšanās dienas 

„Mēs kopā”, lai sniegtu jau-
niešiem iespēju socializēties, 
palīdzētu veicināt jaunie-
šu socializēšanās prasmju 
atjaunošanos, emocionālo 
noturību un labsajūtu;

	organizēt „Iespēju festivālu”, 
lai veicinātu jauniešu sagata-
votību turpmākajām mācībām 
un darba tirgum, sekmētu 
kvalitatīvu brīvā laika pavadī-
šanu ārpusskolas aktivitātēs;

	strādāt pie pašpārvaldes 
saliedēšanas un lomas 
stiprināšanas skolā, veidojot 
apmācības „Pašpārvalde kā 
komanda” un turpinot darbu 
pie pašpārvaldes lomas stip-
rināšanas;

	nodrošināt trīs atbalsta 
grupas jauniešiem, kas ir 
apzinājušies, ka viņiem ir 
nepieciešama papildu speciā-
lista palīdzība;

	sniegt iespēju pašpārvaldei, 
balstoties uz ievāktajiem 
jauniešu viedokļiem, veidot 
atbalsta pasākumus citiem 
skolas jauniešiem „Mūsu 
atbilde šī brīža izaicināju-
miem”;

	veicināt jauniešu piederības 
sajūtu vietējai kopienai, kā arī 
paaugstināt viņu pašapziņu, 
parādot, ka viņiem ir iespēja 
būt par pārmaiņu veicinā-
tājiem, īstenojot jauniešu 
vietējo iniciatīvu aktivitāti 
projekta noslēgumā „Dots 
devējam atdodas”.

Lai labāk izprastu vietējo 
jauniešu vajadzības un vēlmes, 
strādājot pie projekta izstrādes, 
pirmajā posmā tika veikta padzi-
ļināta jauniešu situācijas izpēte. 
Lai ievāktu kvalitatīvos datus un 
veicinātu skolas pašpārvaldes 
iesaisti savu vienaudžu viedok-
ļu izzināšanā, pašpārvalde veica 
savu vienaudžu viedokļu izzinā-
šanu, uzdodot vairākus atvērtos 
jautājumus. Pašpārvalde saņēma 
56 atbildes un veica jauniešu vie-

dokļu apkopošanu. Pēc jauniešu 
viedokļu ievākšanas tika rīkota 
atsevišķa fokusgrupa ar pašpār-
valdes jauniešiem un projekta 
vadītāju pašvaldības līmenī. Tā-
pat, lai apkopotu arī pārējo jau-
niešu viedokļus, tika organizēta 
atsevišķa saruna ar 7.–12.  klašu 
audzinātājiem, kas dalījās ar 
saviem novērojumiem un savu 
klašu jauniešu viedokļiem par vi-
ņiem aktuālajām problēmām un 
to, kāds atbalsts jauniešiem būtu 
nepieciešams.

Projekta izstrādes otrajā pos-
mā projekta komanda (kuras 
sastāvā bija gan pašvaldības dar-
binieki, gan Ikšķiles vidusskolas 
administrācijas, gan atbalsta 
personu pārstāvji, gan jauniešu 
centra un skolēnu pašpārvaldes 
pārstāvji) tikās virtuāli un at-
bilstoši norādītajiem jauniešu 
izaicinājumiem un ieteikumiem 
izstrādāja projekta programmu. 
Tālāk tika izstrādāta atsevišķa 
aptauja jauniešiem, lai pārlie-
cinātos, ka projektā piedāvātās 
aktivitātes atbilstu jauniešu vēl-
mēm un vajadzībām. Kopumā 
305 jaunieši aizpildīja izstrādāto 
anketu. 

Jaunieši tika aicināti norādīt, 
ar kādiem izaicinājumiem viņi sa-
skārušies attālināto mācību gadā. 
Visvairāk jauniešu – 223 (73,1%) 
norādīja atbildi „Sagurums, ap-
nikums, bezjēdzības sajūta”, 
212 jaunieši (69,5%) – „Grūtības 
mācībās, koncentrēšanās prob-
lēmas”, 162  jaunieši (53,1%) – 
„Satraukums, spriedze”. Tikai 
39 (12,8%) no atbildes iesniedzē-
jiem atzīmēja atbildi „Neesmu 
saskāries ar nekādiem papildu 
izaicinājumiem”, un vairāki jau-
nieši norādīja vēl individuālas 
atbildes.

Jauniešu ievāktie un ziņotie 
viedokļi kopā no novērojumiem, 
ko kopīgajās plānošanas tikša-
nās reizēs apstiprināja dažādi 
pašvaldības speciālisti (t.  sk. 
skolas psihologs, skolas so-
ciālais darbinieks, pašvaldības 
sociālā dienesta piesaistītais 
psihologs u. c.), liecina, ka sais-
tībā ar ilgstošām attālinātām 
mācībām Covid-19 pandēmijas 
rezultātā skolēni ir nonākuši 
agrāk nekad nepiedzīvotos aps-
tākļos – ilgstoša izolācija no sa-
biedrības, iztrūkstoša komuni-
kācija ar vienaudžiem un citiem 
pieaugušajiem ārpus ģimenes.

Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts programmā 
2021.–2023.  gadam. Projektu 
konkursu „Atbalsts jauniešiem 
Covid-19 pandēmijas radīto seku 
mazināšanai” Latvijā administrē 
Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūra.

29. septembrī darbu uzsāks 
Ikšķiles Senioru skola 
29. septembrī plkst. 15.00 ar pir-
mo kopā sanākšanu Ikšķiles 
Tautas namā savu darbību uz-
sāks Ikšķiles Senioru skola.

Senioru skola nav tikai vieta, kur 
mācīties. Mācīšanās ir viens no 
skolas uzdevumiem, mācīšanās 
veicina kognitīvo procesu uzturē-
šanu un treniņu, jaunu zināšanu 
ieguvi, sava redzesloka paplaši-
nāšanu. Taču ne mazāk būtiski ir 
citi uzdevumi  – saglabāt aktīvu 
iesaistīšanos, atrast domubied-
rus, iesaistīties sociālajā dzīvē, 
veicināt mentālās, fiziskās, emo-
cionālās veselības nostiprināša-
nu, veikt vientulības profilaksi.

Pārtraucot darba attiecības, 
mēs ne vienmēr apzināmies tos 
zaudējumus, kas rodas. Darbs 
mums sniedz ne tikai finansiālu 
nodrošinājumu un iespēju iegul-

dīt savu potenciālu, bet arī sniedz 
piederības sajūtu, nodrošina sta-
tusu, veido mūsu pašcieņu, veici-
na attīstību, dažādu prasmju un 
kognitīvo procesu (uzmanības, 
atmiņas) uzturēšanu, veicina 
piepildīta laika plānošanu, rada 
noderības izjūtu. Aizejot pensijā, 
nereti daudzi no šiem ieguvu-
miem zūd, veicinot ātrāku nove-
cošanos, fiziskās, emocionālās, 
mentālās veselības izmaiņas.

Paralēli mācību procesam 
skolas apmeklētāji tiks aicināti 
iesaistīties skolas darbības vei-
došanā un nodrošināšanā. Senio-
ru skolas darbs tiks veidots, lai 
veicinātu senioru pašu interešu 
un mērķu apzināšanos, sagata-
votu kopīgus projektus, meklētu 
veidus, kā īstenot senioru idejas, 
intereses un vajadzības. Tādējādi 
tiks sniegta iespēja aktīvi iesais-

tīties savas dzīves un nākotnes 
veidošanā, piedzīvojot savu mēr-
ķu piepildīšanu.

Skola darbosies Ikšķiles Tautas 
namā katru trešdienu plkst. 9.00–
11.00. Paralēli iknedēļas nodar-
bībām, kuru laikā paredzēta sevis 
iepazīšana, savstarpēja iepazī-
šanās, lekcijas, semināri, grupu 
darbs, tiks veidoti arī atsevišķi 
projekti un mācības citos laikos 
un vietās. Kā viens no pirmajiem 
būs datormācība sadarbībā ar Ik-
šķiles bibliotēku.

Skolas darbība notiks saskaņā 
ar valstī noteiktajiem epidemio-
loģiskās drošības pasākumiem. 
Aicinām pieteikties dalībai Ik-
šķiles Senioru skolā pa tālruni 
26430459 vai e-pastu ssilova@
gmail.com. 

sanita bertmane, 
IkšķIleS SenIoru SkolAS dIbInātājA
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Skolu jaunatnei notikuši pasākumi 
„Mēs kopā” un „Iespēju festivāls”

2. un 3. septembrī pie Ikšķiles vi-
dusskolas un Zilajos kalnos tika 
organizēti divu dienu pasākumi 
Ikšķiles vidusskolas 7.–12. kla-
šu audzēkņiem – „Iespēju fes-
tivāls” un saliedēšanās dienas 
„Mēs kopā”.

Saliedēšanās dienas „Mēs kopā” 
tika organizētas, lai sniegtu jau-
niešiem iespēju socializēties, pa-
līdzētu veicināt jauniešu sociali-
zēšanās prasmju atjaunošanos, 
emocionālo noturību un labsajū-
tu klasē un skolā.

Paralēli 2. un 3. septembrī šīm 
klašu grupām pie Ikšķiles vidus-
skolas norisinājās „Iespēju festi-
vāls”. Šī aktivitāte tika organizēta 
ar mērķi sekmēt kvalitatīvu brī-
vā laika pavadīšanu ārpusskolas 
aktivitātēs un veicināt jauniešu 
sagatavotību turpmākajām mācī-
bām un darba tirgum.

Abi pasākumi tika rīkoti pro-
jekta „Atbalsts IKvienam jaunie-
tim” ietvaros. Projekta mērķis ir 
nodrošināt Ikšķiles vidusskolas 
jauniešiem pieejamus un viņu 
vajadzībās balstītus atbalsta pa-
sākumus, kas mazinātu Covid-19 
pandēmijas radītās sekas un palī-
dzētu stiprināt viņu psihoemocio-
nālo veselību. Projekta noteiktā 
mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 
13 līdz 25 gadiem, kurus ietekmē-
jusi Covid-19 pandēmija.

Projektu rīko Ogres novada 
pašvaldības Ikšķiles pilsētas un 
Tīnūžu pagasta pārvalde ar Ikšķi-
les vidusskolas un Ogres novada 
izglītības pārvaldes atbalstu. Pro-
jekts īstenots Izglītības un zināt-
nes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmā 2021.–2023. ga-
dam. Projektu konkursu „Atbalsts 
jauniešiem Covid-19 pandēmijas 
radīto seku mazināšanai” Latvijā 
administrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra.

Pasākuma organizatori pateicas 
ikvienam darbnīcu vadītājam, kas 
veltīja savu laiku, lai tiktos ar kla-
šu grupām un darbnīcās informētu 
jauniešus par pieejamo atbalstu un 
iespējām, ko viņi piedāvā. Paldies 
Ikšķiles Jauniešu centram, vokā-
li instrumentālajam ansamblim, 
Improvizācijas teātrim, biedrībai 
„Rags BB”, Reģionālajai pašvaldī-
bas policijai, ūdenssporta klubam 
„Kambīze”, Ogres Bridža klubam, 
biedrībai „Klubs „Māja” – jaunatne 
vienotai Eiropai”, biedrībai „Daiļ-
slidošanas klubs „Slidotprieks””, 
Ikšķiles Jaunsardzes vienībai, bied-
rībai „Saules taka”. Īpašs paldies 

lekciju vadītājiem, kas strādāja ar 
vecākajām jauniešu grupām 40 mi-
nūšu darbnīcās. Improvizācijas no-
darbības vadīja pasniedzēji Zane 
Bēķe un Oskars Kļava, rūpējās par 
ledus laušanu, jauniešu atvērtības 
un komunikācijas veicināšanu.

Ar informāciju par nākotnes iz-
glītības iespējām un ieteikumiem, 
jauniešiem piesakoties studijām, 
dalījās Rīgas Tehniskās univer-
sitātes students Kārlis Ernets un 
Banku augstskolas pārstāvis Ilmārs 
Pilinieks. Nodarbību par nākotnes 
profesijām vadīja karjeras konsul-
tante Jolanta Priede. Papildu mo-
tivāciju jaunieši varēja iegūt lekcijā 
„Uzņemšanās un uzņēmējdarbība”, 
ko vadīja firmu „Cafe „Uguns”” un 
„Spēka nora” vadītāji un Ikšķiles 
vidusskolas absolventi. Lekcijās 
pie psiholoģēm Annas Jakobas un 
Sanitas Aišpures jauniešiem bija 
iespēja pārrunāt jautājumus par 
motivāciju un izaicinājumiem, ar 
ko viņi saskārušies iepriekšējā mā-
cību gadā, un kopīgi meklēt risinā-
jumus un ieteikumus, kā stiprināt 
savu psihoemocionālo noturību 
šajā mācību gadā.

Ikšķilietis palīdz kaldināt novada dambretistu uzvaru
Bauskā notika Latvijas Sporta 
veterānu (senioru) savienības 
(LSVS) 58. sporta spēļu sacensī-
bas dambretē.

Ogres novada senioru komandu 
lieliski pārstāvēja Antra Valnere, 
Alis Balbārzdis, Ivars Mauriņš, 
Vaclavs Griņevičs un Dzintars Ka-
ņeps, kas desmit komandu konku-
rencē pārliecinoši izcīnīja pirmo 
vietu. Kausu viņiem pasniedza 
olimpiskais čempions Ivans Kle-
mentjeva, kurš ir LSVS prezidents. 

Dalībnieki bija sadalīti vecuma 
grupās ik pa 10 gadiem (no 50 līdz 
80), un komandu ieskaitē vērtēja 
labākos četrus rezultātus no pie-
ciem dalībniekiem. Visa komanda 
sacensību laikā parādīja lielu cīņas 
gribu un meistarību un finišā par 
pieciem punktiem apsteidza favo-
rītu statusā esošo Bauskas pirmo 
komandu, kurā bija vairāki valsts 
izlases komandas dalībnieki. Ogres 

novada komandas kontā 40 punkti, 
baušķenieku – 35 punkti, un tas ir 
lielākais čempionu pārsvars pār 
otro vietu pēdējo gadu laikā.

„Mūs saliedēja tas apstāklis, ka 
Covid-19 karantīnu nācās izciest 
Ogres komandas līderim lielmeis-
taram Guntim Valnerim, kas tikko 
atgriezās no Bulgārijas, kur aiz-
stāvēja Latvijas krāsas pasaules 
komandu čempionātā 64 lauciņu 
dambretē. Nebija kur atkāpties, jo 

jācīnās bija arī par Gunti,” tā pa-
nākumu komentēja A. Balbārzdis, 
kurš lieliski aizpildīja pasaules 
eksčempiona iztrūkumu.

Ogrēnieša A.  Balbārzda snie-
gums vecuma grupā 60+ bija vairāk 
nekā pārliecinošs. Septiņās parti-
jās meistars guva piecas uzvaras, 
un tikai divas divcīņas beidzās ar 
neizšķirtu iznākumu. A. Balbārzda 
panākums (12 punkti no 14) bija 
absolūti labākais sniegums turnīrā 

starp visām vecuma grupām, tāpēc 
zelta medaļa izcīnīta godam.

No līdera tikai nedaudz atpali-
ka ikšķilietis I.  Mauriņš, kas cīnī-
jās 70+ vecuma grupā. I.  Mauriņa 
guvums – 10 punkti (trīs uzvaras 
un četri neizšķirti) – bija sudraba 
medaļas vērtībā. „Tā ir iztrūksto-
šā medaļa šo sacensību kolekcijā. 
Zelta un bronzas godalgas man jau 
bija,” pēc sacensībām īsi komentē-
ja I. Mauriņš. 

Arī pārējie novada dambre-
tisti cīnījās godam. 9 punkti un 
bronzas medaļa starptautiskajam 
meistaram V.  Griņevičam (Rem-
bate) 70+ vecuma grupā. Tāpat 
9  punktus izcīnīja arī čempione 
meistare A.  Valnere 50+ vecuma 
grupā. Lielvārdieša Dz. Kaņepa vei-
kums (7 punkti) vecuma grupā 50+ 
ierindoja viņu augstajā ceturtajā 
vietā.

Trešajā vietā ar 31 punktu 
palika Rīgas komanda, kas pēc 

papildu rādītājiem apsteidza val-
mieriešus.

Kad saņēmām apsveikumus no 
lielmeistara G. Valnera par   kau-
sa un   četru medaļu izcīnīšanu, 
viņa rezumējums bija ironiski 
draudzīgs: „Laikam Covid-19 ka-
rantīna šoreiz jums „palīdzēja”. 
Tagad nemaz nezinu, vai nākam-
gad ņemsiet mani komandā.” Ar 
tādu humora devu Ogres novada 
dambretistu senioru komanda 
jau domā par čempionu titula 
aizstāvēšanu nākamgad.

Ogres novada dambretistu 
senioru komanda saka lielu pal-
dies Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu 
pagasta pārvaldei par komandas 
dalības nodrošināšanu sacensībās 
Bauskā. Īpašs paldies Agitai Kābe-
lei, kura palīdzēja sakārtot orga-
nizatoriskās lietas. Rezumējums 
gan sportiski, gan organizatoriski 
„prasās” pats par sevi – bez ikšķi-
liešiem šoreiz nu nekā! 

TĪNŪŽU TAUTAS NAMS
aicina dejotājus 2021./2022. gada sezonā

„Spolītes” ar video piedalās 
lielkoncertā „Saule vija 
zelta rotu” 
Valsts izglītības satura centrs 
no 11. līdz 13. septembrim sadar-
bībā ar Latvijas Televīziju or-
ganizēja XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku 
tautas deju lielkoncerta „Saule 
vija zelta rotu” koprepertuāra 
33 deju videofiksāciju. 

Katru deju šajā videokoncertā 
dejoja viens no Latvijas tautisko 
deju kolektīviem. Ikšķiles Tau-
tas nama bērnu deju kolektīva 
„Spolītes” grupa „Zilās spolī-
tes” (vadītāja Gundega Spūle) ir 

vienīgā no „Spolītēm” un viena 
no 33 organizatoru izvēlētajiem 
kolektīviem šim projektam. Va-
dītāja Gundega Spūle uzsver, ka 
lepojas ar visām „Spolīšu” gru-
pām, tomēr atzīst, ka papildu 
mēģinājumi, ieguldītais darbs 
un attieksme ir vainagojušies ar 
panākumiem – tieši „Zilās spo-
lītes” ir izvēlētas par šī projek-
ta dalībniekiem. „Spolītes” šajā 
programmā piedalījās ar deju 
„Skaistmāsiņa”. Videomateriālu 
būs iespējams redzēt televīzijā 
6. novembrī.

BDK „UPĪTE” 
 18.00 (5–7 gadi) 
 18.40 (8–10 gadi) 
 19.40 (11–13 gadi)

JDK „STRAUJUPE” 
 20.40 (14+ gadi)

Pirmdienās un trešdienās
no 8. septembra

Otrdienās un ceturtdienās
no 7. septembra
BDK „UPĪTE” 
 18.30 (3–4 gadi)
SDK „DIŽUPE” 
 19.00

no 14. septembra
VPDK „UPE” 
 18.30

Piektdienās
SDK „DIŽUPE”  20.00

Vairāk informācijas un pieteikšanās pie vadītāja 
Didža Apsīša (tālr. 26140175)
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i n f o r m a t ī v s  i z d e v u m s

IKŠĶILES      VĒSTIS

Lai ar gadiņš uzkrīt plecam,
Bet vai tāpēc jākļūst vecam?
Ja ir sirdī dzīves prieks,
Gadu skaits ir tīrais nieks!

Sveicam augusta un 
septembra gaviļniekus:

102 gadu jubilejā
Nadeždu Visocku

85 gadu jubilejā 
Kārli Porevicu

Antoņinu Bernāni
Vadym Maslovskyi 

Roaldu Dobrovenski
80 gadu jubilejā
Dagniju Dabari
Pēteri Guslenu

Lavrentiju Kuprijanovu
Andri Kalnarāju

Lailu Zilūzi
Helēnu Žuku

Ogres novada pašvaldības 
Ikšķiles pilsētas un 

Tīnūžu pagasta pārvalde

Savā kolektīvā jaunus dalībniekus ļoti gaida
 bērnu deju kolektīvs „Spolītes” visās vecuma grupās

 (vairāk informācijas – gundega.spule@gmail.com) 
un jauktais vokālais ansamblis „Gaudium” 
(vairāk informācijas – ingunarijniece@inbox.lv)

KOLEKTĪVS MĒĢINĀJUMU VIETA, LAIKS VADĪTĀJS

Bērnu deju 
kolektīvs 
„Spolītes” 

PELDU IELA 22 
Pirmdiena 
16.00–17.00 „Zilās spolītes” 
(5.–6. kl.) 
17.00–18.00 „Oranžās 
spolītes” (1.–2. kl.) 
18.00–18.45 „Sarkanās 
spolītes” (4 g.) 
Otrdiena 
16.00–17.00 „Dzeltenās 
spolītes” (3.–4.kl.) 
17.00–18.00 „Violetās 
spolītes” (5–6 g.) 
18.00–19.30 „Zaļās spolītes” 
(7.–9. kl.) 
Trešdiena 
17.00–18.00 „Zilās spolītes” 
(5.–6 kl.) 
18.00–19.00 „Oranžās 
spolītes” (1.–2. kl.) 
Ceturtdiena 
16.00–17.00 „Dzeltenās 
spolītes” (3.–4. kl.) 
17.00–18.00 „Violetās 
spolītes” (5–6 g.) 
18.00–18.45 „Sarkanās 
spolītes” (4 g.) 
18.45–20.00 „Zaļās spolītes” 
(7.–9. kl.) 

Gundega 
Spūle 

Bērnu vokālais 
ansamblis 
„Puķuzirnis” 

IKŠĶILES TAUTAS NAMS 
(CENTRA LAUKUMS 2) 
Pirmdiena 
17.00–17.45 
Otrdiena, ceturtdiena 
16.00–19.00 

Sarmīte 
Viļuma 

Jauniešu deju 
kolektīvs „Spole” 

PELDU IELA 22 
Pirmdiena, trešdiena 
19.30–22.00 

Gundega 
Spūle 

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs 
„Godi” 

PELDU IELA 22 
Otrdiena, ceturtdiena 
20.00–23.00 

Gatis 
Neimanis 

Senioru deju kopa 
„Vijas” 

IKŠĶILES TAUTAS NAMS 
(CENTRA LAUKUMS 2) 
Otrdiena, piektdiena 
9.30–11.30 

Ineta 
Vecrinka 

Jauktais koris 
„Ikšķile” 

IKŠĶILES TAUTAS NAMS 
(CENTRA LAUKUMS 2) 
Pirmdiena, trešdiena 
18.45–20.30 

Česlavs 
Batņa 

Sieviešu vokālais 
ansamblis „Nona” 

IKŠĶILES TAUTAS NAMS 
(CENTRA LAUKUMS 2) 
Otrdiena 
19.00–21.00 

Juris 
Kļaviņš 

Vīru vokālais 
ansamblis      
„Tikai tā” 

DRAUDZES NAMS 
(KALĒJU IELA 3) 
Pirmdiena 
19.00–21.00 

Juris 
Kļaviņš 

Jauktais vokālais 
ansamblis 
„Gaudium” 

IKŠĶILES TAUTAS NAMS 
(CENTRA LAUKUMS 2) 
Pirmdiena, trešdiena 
20.15–22.00 

Inguna 
Rijniece 

Senioru vokālais 
ansamblis 
„Saulgrieži” 

IKŠĶILES TAUTAS NAMS 
(CENTRA LAUKUMS 2) 
Pirmdiena, ceturtdiena 
10.00–12.00 

Jānis 
Rijnieks 

Ikšķiles 
amatierteātris 

IKŠĶILES TAUTAS NAMS 
(CENTRA LAUKUMS 2) 
Ceturtdiena
19.00–22.00 

Māra 
Ribkinska 

Ikšķiles Tautas nama 
kolektīvi uzņem jaunus 

dalībniekus


