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Didža Rijnieka 
dzejoļu krājums 
„Savādais gads” – 
ar humoru 
par dzīvi        4. lpp. ▶

Georgs Šmalcs – 
U-16 Eiropas čempions 
skrituļslaloma milzu 
slaloma distancē 
                                           10. lpp. ▶

Svētki bija tur, 
kur bijām mēs 
                               6. lpp. ▶

„Gada labākās būves Latvijā 2020” 
nominantu vidū arī Ikšķiles 
centrālais laukums

Skates „Gada labākā būve Lat-
vijā 2020” nominācijā „Ainava” 
godpilno 2. vietu ieguvis ob-
jekts „Ikšķiles centrālais lau-
kums un satiksmes organizāci-
ja pilsētas centrā”.

Skates rīkotājas – Latvijas Būv-
nieku asociācija un Latvijas 
Būvinženieru savienība sadar-
bībā ar 15 būvniecības nozares 
nevalstiskajām organizācijām, 
Būvniecības valsts kontroles 
biroju, VAS „Valsts nekustamie 
īpašumi”, Latvijas Pašvaldību 
savienību, Rīgas Tehnisko uni-
versitāti, Latvijas Lauksaim-
niecības universitāti, „RISEBA 
FAD” un nozares žurnālu „Būv-
inženieris”.

Skates „Gada labākā būve 
Latvijā 2020” titulsponsors – 
kompānija „Tikkurila”, atbalstī-
tāji: „Vivacolor”, „Saint-Gobain”, 
„Bauroc”, „Mitek Baltic”, „S.B.C.”, 
„Mapei”, „EJOT”, „CMB”, „IIZI”, 

„PERI”, „InfoEra Latvia”, „Pro-
mat”. Informatīvie atbalstītāji: 
žurnāls „Būvinženieris”, „LETA”, 
„TVNET”, „Nozare.lv”, „City24”, 
„Building.lv”, „Būvlaukums.lv”, 
„Abc.lv”, „Buvbaze.lv”.
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Dacei Jansonei 
lieliski panākumi 
starptautiskā konkursā
Starp 15 dalībniecēm no visas 
pasaules lielvārdiete, Ogres 
novada pašvaldības kultū-
ras darbiniece Dace Jansone 
starptautiskajā vecmāmiņu 
konkursā „Grandma Univer-
se 2021” ieguvusi divus titu-
lus – „Grandma World 2021” un 
„Grandma Universe National 
Costume”.

Starptautiskais konkurss pulcē-
ja dalībnieces no tālām un ek-
sotiskām valstīm, kā arī mūsu 
kaimiņvalstu pārstāves. Kundzes 
pārstāvēja savu valsti gan ar ra-
došiem priekšnesumiem, gan 
tautastērpiem. Konkursantes 
bija no Indijas, Japānas, Vācijas, 
Lielbritānijas, Spānijas, Krievi-
jas, Ukrainas, Igaunijas. Pasā-
kums ilga vairākas dienas – no 
28.  septembra līdz 2.  oktobrim 
Tallinā, Igaunijā.

Pirms konkursa Dace Janso-
ne kopā ar Krievijas pārstāvi un 
konkursa organizatori bija uzai-
cinātas uz nelielu sarunu Igauni-
jas televīzijā. Saite uz televīzijas 
ierakstu: https://etvpluss.err.ee/ 

1608354875/v-tallinne-projdet-
final-mezhdunarodnogo-konkur-
sa-krasoty-dlja-babushek. 

Ikšķiles ļaudīm labi zināmā 
kultūras darbiniece Dace Jansone 
ir precējusies jau 43 gadus, ir trīs 
bērnu māmiņa un septiņu maz-
bērnu vecmāmiņa. Viņas lielākā 
vērtība ir ģimene. Savas dzīves 
laikā Dace Jansone ieguvusi baka-
laura grādu pedagoģijā un maģis-
tra grādu skolas vadībā. Kultūras 
nozarē strādājusi 41 gadu. Viņas 
aizraušanās ir palīdzēt cilvē-
kiem. Strādājot ar Rotari klubu, 
palīdzējusi daudzām ģimenēm 
Latvijā. Sadarbībā ar latviešiem 
ārzemēs izveidojusi trimdas lat-
viešu literatūras bibliotēku, par 
ko saņēmusi Triju Zvaigžņu or-
deni.

2019. gadā Tīnūžu Tautas namā 
notika konkursa „Latvijas vec-
māmiņa 2019” pasākums „Man-
tojums paaudžu paaudzēs”, kurā 
15 finālistes no visas Latvijas 
prezentēja tautastērpus un savus 
dzimtas kokus. Pasākumu vadīja 
konkursa „Latvijas vecmāmiņa 2012” 
fināliste Dace Jansone.

„Ķiparu namā” atklāta estrāde

Šī gada 1. oktobrī privātajā 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Ķiparu nams” Ikšķilē tika svi-
nēti lieli svētki. Sendienās lat-
vieši Miķeļdienā svinēja ražas 
svētkus; gluži kā ražas svētki 
tie bija privātajā sākumskolā 
„Ķiparu nams”. 

„Līdz Miķeļiem visai ražai jābūt 
zem jumta, jo Miķelis staigā ap-
kārt un pārbauda, ja kaut kas nav 
nokopts, – jāpaspēj. Jo Miķelis var 
uzsūtīt sniegu un salu. Mēs šodien 
esam zem droša jumta – mūsu 
multifunkcionālajā brīvdabas es-
trādē „Vasaraudži”,” atklāšanas 

pasākumā teica „Ķiparu nama” va-
dītāja Sanda Reikmane.

„Vairāk nekā pirms septiņiem 
gadiem, organizējot un svinot 
svētkus, sapņoju, cik tas būtu 
labi, ja šeit būtu estrāde. Gandrīz 
visi projekti ir izsapņoti. Tāpēc, 
ja jums ir savi sapņi, domājiet, 

runājiet par tiem, un, ja tam tā 
būs jānotiek, durvis atvērsies. Šie 
sapņi un idejas pie manis nāk, 
pateicoties burvīgiem bērniem, 
viņu vecākiem un labākajiem ko-
lēģiem pasaulē,” atzina S.  Reik-
mane.

2. lpp. ›
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LEADER projekts tika realizēts 
sadarbībā ar publisko un privāto 
partnerattiecību biedrību „Zied 
zeme” un tās vadītāju Lindu Cīru-
li, Lauku atbalsta dienestu un tā 
Lielrīgas Reģionālās lauksaimnie-
cības pārvaldes vadītāju Solvitu 
Ķikāni, Ikšķiles pašvaldību un tās 
Attīstības nodaļas vadītāju Dinu 
Varslavāni, „Silver Standart Hou-
se” būvniekiem.

Estrāde tapusi biedrībai „Ķiparu 
nams” ar Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai Latvi-

jas lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam pasākuma 
„Atbalsts LEADER vietējai attīs-
tībai (sabiedrības virzīta vietējā 
attīstība)” apakšpasākumā „Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” publisko un privāto 
partnerattiecību biedrības „Zied 
zeme” sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015–2020 
līdzfinansētā projekta „Multi-
funkcionālā brīvdabas estrāde 
„Vasaraudži”” Nr.  20-04-AL02-
A019.2202-000012 ietvaros.

› 1. lpp. No 11. oktobra uz trim 
mēnešiem Latvijā izsludina 
ārkārtējo situāciju

No 11. oktobra Latvijā uz trim 
mēnešiem izsludināta ārkārtē-
jā situācija, lai apstādinātu Co-
vid-19 infekcijas izplatības āt-
rumu, nepārslogotu veselības 
aprūpi un glābtu iespējami vai-
rāk cilvēku dzīvību. Veselības 
aprūpes resursu izsīkums, jau-
nu Covid-19 gadījumu lielais 
skaits pēdējās dienās, zemā vak-
cinācijas aptvere un epidemio-
loģijas ekspertu prognozes ir 
apstākļu kopums, kas liek valdī-
bai nekavējoties pieņemt lēmu-
mu par stingriem drošības pasā-
kumiem visā Latvijas teritorijā.

Visiem iedzīvotājiem būs jāat-
griežas pie daudz plašākas sejas 
masku nēsāšanas, jo tas ir viens 
no epidemioloģiskās drošības 
pamata pasākumiem. 11. oktobrī 
stājās spēkā nosacījums publis-
kās iekštelpās nēsāt sejas masku 
gan pret Covid-19 vakcinētajiem 
un to izslimojušajiem, gan ne-
vakcinētajiem iedzīvotājiem. Pa-
reizi uzlikta maska nosedz gan 
degunu, gan muti.

Ņemot vērā, ka izglītības pro-
cess klātienē ir valdības un sabied-
rības prioritāte,  skolēni turpina 
apmeklēt skolu, tomēr visiem 
iekštelpās ir jānēsā pareizi uz-
likta seja maska (izņemot pirms-
skolās). Skolās aizvien saglabājas 
rutīnas Covid-19 skrīnings vismaz 
vienu reizi nedēļā. Taču interešu 
izglītības norises klātienē ārkār-
tējās situācijas laikā nevakcinē-
tām personām nenotiek, izņemot 
vienas klases vai grupas ietvaros 
un individuāli. Vakcinētajiem un 
pārslimojušajiem interešu izglītī-
bā ierobežojumu nav.

Visiem darbiniekiem publis-
kajā pārvaldē un pašvaldībās ir 
jāstrādā attālināti, bet, ja darba 
pienākumi to nepieļauj, tad klā-
tienē tikai ar vakcinācijas vai pār-
slimošanas sertifikātu un atseviš-
ķos gadījumos – ar negatīvu testu. 
Darbinieka pienākums ir uzsākt 
vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu 
laikā, ja darba devējs ir noteicis, 
ka darba pienākumi veicami tikai 
ar vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu. Sertifikāts ir jāiegūst 
līdz 15.  novembrim. Arī privātā 
sektora darbiniekiem ir pienā-
kums vakcinēties. Turklāt stingri 
tiek rekomendēts attālināto dar-

bu kā būtisku drošības pasākumu 
īstenot arī privātajā sektorā, kur 
darba specifika to ļauj.

Lai visā sabiedrībā ierobežotu 
cilvēku fizisko kontaktu skaitu un 
izvairītos no liekas pulcēšanās, 
no 11. oktobra pakalpojumus 
var saņemt un sniegt tikai epi-
demioloģiski drošā vidē. Līdz 
ar to visiem jābūt ar derīgu 
Covid-19 sertifikātu, jāvalkā 
pareizi uzlikta sejas maska un 
telpā vienlaikus drīkst uzturē-
ties mazāks cilvēku skaits, kā 
arī jāparedz 15 m2 no telpas 
platības vienai personai. Pakal-
pojumi, kas saistīti ar izklaidi un 
atrakcijām, iekštelpās nav atļauti, 
tomēr atsevišķus pakalpojumus 
joprojām var sniegt individuāli.

Kultūras jomā epidemiolo-
ģiskās drošības prasības paredz 
pārsvarā darbību „zaļajā” – dro-
šajā – režīmā, bet ar stingrākām 
prasībām (sejas maskas, distance, 
mazāks cilvēku skaits un citām). 
Jaunie nosacījumi stāsies spēkā 
19. oktobrī, jo līdz 18. oktobrim 
noteikts pārejas posms, un tas ir 
saistīts ar jau iepriekš izsludinā-
tiem pasākumiem, uz kuriem bi-
ļetes jau izpārdotas.

No 11. oktobra nevakcinētiem 
cilvēkiem ir pieejami tikai bū-
tiskāko preču veikali – aptiekas, 
pārtikas, optikas, dzīvnieku 
barības, preses tirdzniecības, 
higiēnas preču, telekomunikā-
cijas preču veikali un degvie-
las uzpildes stacijas. Cilvēki ar 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu drīkst apmeklēt arī ci-
tas tirdzniecības vietas, kurās jā-
nodrošina apmeklētāju kontrole. 
Lai mazinātu tā saukto brīvā laika 
pavadīšanu tirdzniecības centros, 
plānots ierobežot to darbību brīv-
dienās visiem iedzīvotājiem.

Sabiedriskajā ēdināšanā plānots 
saglabāt iespēju cilvēkiem ar derī-
gu vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu ieturēt maltīti klātienē 
ar darba laika ierobežojumu līdz 
plkst. 21.00. Ēdienu drīkst izsniegt 
līdzņemšanai gan vakcinētiem, 
gan nevakcinētiem cilvēkiem.

Ārkārtējās situācijas laikā 
spēkā esošo drošības pasākumu 
ievērošanu un kontroli sadar-
bībā ar pašvaldības policiju pri-
māri īsteno Valsts policija, kura 
ir pārorientējusi savus resursus tā, 

lai nodrošinātu vēl stingrākas pār-
baudes tai uzticētajās jomās. Gal-
venokārt uzmanība tiek pievērsta 
mutes un deguna aizsega pareizai 
lietošanai publiskās vietās, īpaši 
sabiedriskajā transportā un tirdz-
niecības vietās, kā arī pulcēšanās 
ierobežojumu ievērošanai. Tāpat 
policija pastiprina pašizolācijā eso-
šo personu kontroli, kā arī orientē 
resursus sadarbspējīgo sertifikātu 
pārbaudei pierobežā. Arvien biežāk 
arī tiks īstenotas pēkšņas masveida 
pārbaudes vienlaicīgi visā Latvijā. 
Iedzīvotājiem jārēķinās, ka ārkār-
tējās situācijas laikā, Covid-19 sa-
slimšanai paplašinoties, policijas 
kontroles intensitāte un piemēroto 
sodu biežums būtiski pieaugs.

Diemžēl mūsu valstī tiek prog-
nozēts ievērojams Covid-19 sa-
slimšanas gadījumu pieaugums, 
tostarp hospitalizēto pacientu 
skaita palielināšanās slimnīcās. 
Katastrofu medicīnas centra 
7. oktobrī  sniegtā informācija lie-
cina, ka līdz 23. oktobrim varētu 
tikt hospitalizēti vidēji 135 jauni 
Covid-19 pacienti ik dienu, bet 
līdz 30.  oktobrim – jau 130 līdz 
200 jaunu pacientu. Rezultātā 
vienlaikus slimnīcās atrastos no 
1300 līdz 1700 pacientu, kas ievē-
rojami noslogos veselības aprū-
pes sistēmu.

Turpmākajās nedēļās pastāv 
draudi slimnīcu spējām uzņemt 
jaunus pacientus, tostarp nopiet-
nu traumu, ceļu satiksmes nega-
dījumu, komplikāciju dzemdību 
laikā dēļ un citos ar Covid-19 
vīrusu nesaistītos gadījumos. Ie-
dzīvotājiem jāņem vērā, ka neat-
liekamās medicīniskās palīdzības 
brigādes uz izsaukumiem ārkārtas 
gadījumos var ierasties ar kavēša-
nos vai atteikt ierašanos. Pārslo-
dzes rezultātā ikdienā iedzīvotā-
jiem tuvākās slimnīcas var nebūt 
pieejamas un, lai nokļūtu nāka-
majā brīvajā ārstniecības iestādē, 
var nākties doties uz citu pilsētu.

Netiek izslēgta iespēja situāci-
jas pasliktināšanās gadījumā vei-
dot „lauka hospitāļus” un vērsties 
pēc ārvalstu palīdzības.

Tuvākajās nedēļās izšķiroši 
svarīga ir ikviena Latvijas iedzīvo-
tāja izlēmīga un atbildīga rīcība, 
ievērojot valstī noteiktos pastipri-
nātās drošības pasākumus.

avots: covid19.gov.lv

Papildu vakcinācija pret Covid-19 
pieejama iedzīvotājiem ar būtiski 
novājinātu imūno sistēmu
15. septembrī Latvijā primārās 
vakcinācijas kursā trešo vak-
cīnas devu pret Covid-19 var 
sākt saņemt iedzīvotāji ar bū-
tiski novājinātu imūno sistēmu, 
kuriem primārajā vakcinācijas 
kursā nav izveidojusies pietie-
kama aizsardzība.

Eiropas Slimību kontroles centrs, 
Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) un 
Latvijas Imunizācijas valsts pa-
dome (IVP) papildu vakcīnas devu 
rekomendē cilvēkiem, kuriem ir 
ievērojami samazināta organisma 
imūnās sistēmas funkcionēšana 
(slimības vai terapijas izraisīta 
augsta imūnsupresija), lai no-
stiprinātu standarta vakcinācijas 
kursa efektivitāti. Šīs konkrētās 
iedzīvotāju grupas ir:
•	 pacienti ar orgānu audzējiem 

vai hematoonkoloģiskām sa-
slimšanām, kuriem ir aktīva vai 
nesena terapija;

•	 pacienti pēc solido orgānu vai 
hematopoētisko cilmes šūnu 
transplantācijas;

•	 pacienti ar smagu primāru 
imūndeficītu;

•	 pacienti, kuriem ir HIV infekci-
ja ar CD4 šūnu skaitu <50;

•	 pacienti, kuriem ir aktīva tera-
pija ar kortikosteroīdiem augs-
tās devās, alkilējošiem medi-
kamentiem, antimetabolītiem, 
TNF blokatoriem un citiem 
imūnsupresējošiem vai imūn-
modulējošiem bioloģiskajiem 
preparātiem;

•	 pacienti ar ilgstošu dialīzi.
IVP norāda, ka iepriekšminēta-

jām iedzīvotāju grupām divas vak-
cīnas devas imūnsupresijas dēļ var 
nebūt izveidojušas optimālu imūno 
atbildi. Ņemot vērā epidemiolo-
ģisko situāciju, kad saslimstība ar 
Covid-19 turpina pieaugt, šie cil-
vēki inficēšanās gadījumā pakļauti 
smagai Covid-19 slimības attīstī-
bai, hospitalizācijas riskam, kā arī 
ilgstošiem veselības traucējumiem.

Kur iespējams pieteikties?
Iedzīvotājiem ar būtiski novā-

jinātu imūno sistēmu jāpiesakās 
pie ģimenes ārsta, pie ārstējošā 
ārsta ārstniecības iestādē Rīgā 
(Rīgas Austrumu klīniskā univer-
sitātes slimnīca (RAKUS), Paula 
Stradiņa Klīniskā universitātes 
slimnīca (PSKUS), Bērnu klīniskā 
universitātes slimnīca (BKUS)) un 
citviet Latvijā (Vidzemes slimnī-
ca, Daugavpils Reģionālā slimnīca, 
Liepājas Reģionālā slimnīca, Zie-
meļkurzemes Reģionālā slimnīca, 

Rēzeknes slimnīca, Jēkabpils Re-
ģionālā slimnīca).
Kur iespējams veikt papildu 
vakcināciju?

Papildu vakcināciju var veikt: 
•	 pie ģimenes ārsta, veicot vakci-

nāciju praksē; ja ģimenes ārsts 
nevakcinē, pacients tiek no-
sūtīts vakcinācijai uz ģimenes 
ārsta sadarbības iestādi;

•	 10 ārstniecības iestādēs (Rīgā 
(RAKUS, PSKUS, BKUS) un cit-
viet Latvijā (Vidzemes slimnīca, 
Daugavpils Reģionālā slimnī-
ca, Liepājas Reģionālā slimnī-
ca, Ziemeļkurzemes Reģionālā 
slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Jē-
kabpils Reģionālā slimnīca).

Ar kādām vakcīnām var veikt 
papildu vakcināciju?

Papildu vakcīnas devu pret Co-
vid-19 var veikt ar jebkura EZA 
apstiprināta ražotāja vakcīnu, un 
to rekomendē, sākot ar 28. die-
nu pēc otrās devas saņemšanas 
(„Janssen” ražotajai vakcīnai – sā-
kot ar 28. dienu pēc pirmās (vienī-
gās) devas saņemšanas) vai vēlāk, 
izvērtējot imūnsupresijas pakāpi, 
kā arī nepieciešamības gadījumā 
jautājumu izskatot ārstu konsīlijā.

Informēšana
Lai ar personalizētu īsziņu un 

e-pasta vēstuli informētu iedzīvo-
tājus par iespēju saņemt papildu 
vakcīnas devu, Nacionālais vese-
lības dienests atbilstoši IVP no-
rādītajām pacientu grupām atlasa 
datus no iedzīvotāju reģistriem. 
Ja iedzīvotājs atbilst kādai no gru-
pām, bet nesaņem personalizētu 
uzaicinājumu, papildu devu var sa-
ņemt, vēršoties pie ģimenes ārsta 
vai pie ārstējošā ārsta (speciālista, 
kas nodrošina slimības norises uz-
raudzību). Ģimenes ārstu un ārst-
niecības iestāžu kontaktinformāci-
ja un adreses atrodamas – https://
www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacija-
iedzivotajiem.

Ir svarīgi turpināt iedzīvotāju 
vakcināciju, lai pēc iespējas ātrāk 
pasargātu ikviena veselību, īpaši 
svarīgi vakcinēties iedzīvotā-
jiem, kuri ir riska grupās, – se-
nioriem, cilvēkiem ar hroniskām 
saslimšanām. Šobrīd Latvijā vis-
maz vienu vakcīnas devu saņēmuši 
46,66% iedzīvotāju, no kuriem vak-
cinācijas kursu pabeiguši 40,92%. 
Vakcinācija pieejama ikvienam ie-
dzīvotājam no 12 gadu vecuma, un 
tai var pieteikties pa tālruni 8989, 
vietnē manavakcina.lv vai pie sava 
ģimenes ārsta.
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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ogrē 2021. gada 23. septembrī,  Nr. 19/2021 (protokols Nr. 9; 33.)

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ogres novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 33. panta trešo daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimnie-
cības ienākumu slieksni Ogres novadā. 

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 
380 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
266 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
4. Ar 2022. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušiem:

4.1. Ogres novada pašvaldības 2018. gada 19. aprīļa 
saistošie noteikumi Nr. 8/2018 „Par maznodro-
šinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un 
ienākumu un materiālo stāvokli personas at-
zīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres 
novadā”; 

4.2. Ķeguma novada pašvaldības 2021. gada 17. februā-
ra saistošie noteikumi Nr. KND1-6/21/4 „Par maz-
nodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni 
Ķeguma novadā”;

4.3. Ikšķiles novada pašvaldības 2020.  gada 25.  marta 
saistošo noteikumu Nr. 6/2020 „Pašvaldības sociālie 
pabalsti Ikšķiles novada iedzīvotājiem” 8. punkts;

4.4. Lielvārdes novada pašvaldības 2021.  gada 3.  marta 
saistošie noteikumi Nr. 2 „Par maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu slieksni Lielvārdes novada 
pašvaldībā”. 

Domes priekšsēdētāja vietnieks G. Sīviņš

Skolas zvans pulcina 
seniorus
Ir 29. septembra pēcpusdiena. 
Mazliet satraukti – kā jau pirma-
jā skolas dienā – Ikšķiles Tautas 
namā pulcējas seniori, kurus ie-
interesējis aicinājums piedalī-
ties Ikšķiles Senioru skolā. 

Ieejas karšu vietā rokās obligātie 
vakcinācijas sertifikāti. Intere-
sentu ir daudz, zālē pie galdiņiem 
pagrūti atrast brīvu vietu. Ar ska-
nīgām dziesmām klātesošos sveic 
vokālais ansamblis „Saulgrieži”, 
izskan lūgto viesu apsveikuma un 
laba vēlējuma vārdi, un Ikšķiles 
Senioru skola ir atklāta. Ar skolas 
darbības mērķiem un principiem 
iepazīstina šī nodibinājuma inicia-
tore un vadītāja Sanita Bertmane. 
Skola darbosies katru trešdienu 
no plkst.  9.00 līdz 11.00, paralēli 
realizējot konkrētus projektus un 
apmācības arī citos laikos.

5. oktobrī notika Senioru skolas 
pirmā nodarbība. Tās pirmajā daļā 
noklausījāmies lekciju par fakto-
riem, kas ietekmē mūsu fizisko 
un garīgo veselību, konkrētiem 

pasākumiem, kuros varam iesais-
tīties, aizkavējot novecošanos, un 
kas ir pieejami ikvienam. Tāda ir 
arī Senioru skola, kuras viens no 
galvenajiem uzdevumiem ir rosi-
nāt senioru iesaistīšanos sociālajā 
dzīvē, palīdzēt atrast jaunus do-
mubiedrus, radīt sajūtu, ka vēl esi 
sabiedriski noderīgs.

Šo mērķu realizēšana sākās jau 
nodarbības otrajā daļā, veidojot 
skolas iekšējo struktūru. Ikvie-
nam bija iespēja izvēlēties kon-
krētu piedāvāto darba grupu, kurā 
līdzdarboties: piedalīties skolas 
darbības organizēšanā, meklējot 
risinājumus klausītāju ģenerēto 
daudzo ideju risināšanai; palīdzot 
sagatavot regulārās iknedēļas tik-
šanās un saviesīgos pasākumus; 
organizējot uzņēmējdarbību sava 
potenciāla realizēšanai; popula-
rizējot Senioru skolas darbību. Tās 
efektivitāte būs tieši proporcionā-
la katra dalībnieka aktivitātei. Lai 
mums izdodas!

senioru skolas 
sabiedrisko attiecību grupa

Paplašina iespējas saņemt 
vakcīnas pret Covid-19
Operatīvi reaģējot uz Ministru 
kabineta 8. oktobra lēmumu 
par prasībām ārkārtas situāci-
jas laikā un iedzīvotāju augošo 
interesi saņemt vakcīnas pret 
Covid-19, ir veiktas vairākas 
vakcinācijas pakalpojumu pa-
plašināšanas aktivitātes. 

Vakcinācijas punkti 
(ar pierakstu un brīvā rindā)

Vakcinācija tuvāk cilvēku ik-
dienas gaitām tirdzniecības cen-
tros tiks turpināta. Ir izvērtēts 
vakcinācijas punktu novietojums 
tirdzniecības centros – vairā-
ki vakcinācijas punkti turpinās 
darbību, nemainot lokāciju, daži 
punkti tiks pārvietoti pie ieejas 
vai ārtelpās pie tirdzniecības 
centriem, nodrošinot vakcināci-
ju mobilajos punktos, atsevišķi 
punkti tiks slēgti, bet tiem ir ras-
tas alternatīvas lokācijas. 

Rīga: „Galerija Centrs” – darbo-
sies bez izmaiņām, ieeja no Teāt-
ra ielas puses; „Riga Plaza” – dar-
bosies bez izmaiņām; „Ikea” 
– darbosies bez izmaiņām (tikai 
pēc pieraksta); Imantas tirgus – 
darbosies bez izmaiņām, vakci-
nācijas punkts pārcelts pie ieejas; 
„Dole” – darbosies bez izmaiņām; 
„Sāga” – darbosies bez izmai-
ņām; „Top Valdlauči” – darbo-
sies bez izmaiņām; „Akropole” – 
darbosies vakcinācijas telts ārpus 
tirdzniecības centra, vēlāk – izvie-
toti mobilie punkti; „Alfa” – no 
12.  oktobra sācis darboties mo-
bilais punkts tirdzniecības cen-
tra stāvvietā; „Domina” – sākot ar 
12.  oktobri, izveidots punkts pie 
veikala „Maxima” tirdzniecības 
centra iekštelpās; „Origo” – vairs 
nedarbosies tirdzniecības centra 
telpās, bet plānots atvērt vairā-
kus mobilos punktus Stacijas lau-
kumā; „Galerija Rīga” – no 11. ok-
tobra ir slēgts.

Liepāja: „XL Sala Liepāja” – 
tiks pārvietots uz citām telpām; 
„Lielie logi” (Liepājas Pētertir-
gus) – darbosies bez izmaiņām.

Madona: „Madona Konzums” – 
tiks pārvietots uz citām telpām. 

Daugavpils: „Ditton nams, 
Daugavpils” – darbosies bez iz-
maiņām; Daugavpils „Solo” 
centrs – darbosies bez izmaiņām; 
„Mego” Aveņu ielā – tiek pārcelts 
uz telpām Aveņu ielā 26; Daugav-
pils „Maxima” Strādnieku ielā – 
darbosies bez izmaiņām.

Cēsis: „Solo” centrs Cēsīs – 
darbosies bez izmaiņām; sākot no 
13. oktobra, strādā katru dienu no 
plkst. 9.00 līdz 20.00.

Ogre: „Ogres prestižs” – dar-
bosies bez izmaiņām.

Saldus: Saldus „Akvārijs” – 
tiks pārvietots uz citām telpām. 

Jēkabpils: „Sēlija” – darbosies 
bez izmaiņām.

Iedzīvotāji var turpināt vakci-
nēties pret Covid-19 šādos vakci-
nācijas centros:
•	 Alūksnes Kultūras centrā – ar 

pierakstu un dzīvajā rindā;
•	 Jelgavā Zemgales Olimpiskajā 

centrā – ar pierakstu un dzīva-
jā rindā;

•	 Ventspils vakcinācijas centrā 
(Lielajā Dzirnavu ielā 14) – ar 
pierakstu un dzīvajā rindā;

•	 Tukuma Kultūras namā – ar 
pierakstu un dzīvajā rindā;

•	 Siguldas bibliotēkā – ar pie-
rakstu un dzīvajā rindā.

Vakcinācijas centri pieejami 
arī Bauskā, Aizkrauklē, Jūrmalā, 
Daugavpilī, Madonā, Valmierā, 
Talsos un citur.

Nepieciešamības gadījumā 
tiks izveidoti arī mobilie vakcinā-
cijas punkti citviet.

Ģimenes ārsti
No 1.  oktobra visi ģimenes 

ārsti, kuru prakses ir līgumat-
tiecībās ar Nacionālo veselī-
bas dienestu un sniedz valsts 
apmaksātus veselības aprūpes 
pakalpojumus, ir iesaistījušies 
vakcinācijas pret Covid-19 pro-
cesā. Ģimenes ārstu iesaistei 
ir divas formas – vakcinē savā 
praksē vai nosūta vakcinēties 
uz vakcinācijas kabinetiem 
ārstniecības iestādēs, ar kurām 
konkrētā ģimenes ārsta prakse 
sadarbojas.

Ārstniecības iestādes 
(ar pierakstu pa tālruni 8989 
un vietnē manvakcina.lv)

Vakcinācijas pakalpojumus 
var saņemt daudzās ārstniecības 
iestādēs Latvijā (pieteikšanās – 
zvanot konkrētajai iestādei), 
kopumā darbojas vairāk nekā 
910 vakcinācijas kabineti visā 
Latvijā. 

 Savukārt pierakstu, zvanot pa 
tālruni 8989 vai autorizējoties 
vietnē manavakcina.lv, var pie-
teikt šādās ārstniecības iestādēs: 

•	 Valmierā – Vidzemes slimnīcā 
un Valmieras Veselības centrā;

•	 Rēzeknē slimnīcā;
•	 Jēkabpils Reģionālajā slimnīcā;
•	 Ludzas Medicīnas centrā (ir ie-

spējams gan ar pierakstu, gan 
dzīvajā rindā);

•	 Jūrmalā – Veselības centru 
apvienībā (Slokas ielā 26; ar 
pierakstu un dzīvajā rindā), 
Jūrmalas slimnīcā, rehabilitā-
cijas centrā „Vaivari”, Kauguru 
Veselības centrā;

•	 Talsu Ziemeļkurzemes Reģio-
nālajā slimnīcā (Stendes ielā 
1);

•	 Saldus Medicīnas centrā;
•	 Salaspils Veselības centrā;
•	 Bauskas slimnīcā;
•	 Ogres rajona slimnīcā;
•	 Olainē – SIA „OlainMed” (Ve-

selības ielā 5);
•	 Mazsalacas slimnīcā;
•	 Aizkraukles slimnīcā;
•	 Saulkrastu slimnīcā;
•	 Preiļu slimnīcā.

Izbraukuma vakcinācija (ar 
pierakstu un dzīvajā rindā)

Intensīvi tiks turpināta iz-
braukuma vakcinācija apdzīvo-
tās vietās, kurās ir zemi vakci-
nācijas pret Covid-19 aptveres 
rādītāji un iedzīvotājiem jāmēro 
salīdzinoši liels attālums līdz 
ģimenes ārsta praksei vai vakci-
nācijas punktam, kā arī senioru 
vakcinācija mājās, ģimenes ārstu 
praksēs un ārstniecības iestādēs 
visā Latvijā.

No 15. oktobra sāksies izbrau-
kuma vakcinācija Rīgā – 50 vietās 
38 apkaimēs –, kuru realizēs trīs 
speciāli pielāgoti autobusi. Vak-
cinācija notiks pēc dzīvās rindas 
principa.

Vakcīnu pieejamība
Vakcīnu krājumi Latvijā uz 

10.  oktobri: „Pfizer–BioNTech” 
(„Comirnaty”) – 318  654, „Mo-
derna” („Spikevax”) – 228  090, 
„AstraZeneca” – 32  480. Pie-
gādes: 11.  oktobrī – 3510  „Co-
mirnaty” vakcīnas, 12.  oktobrī – 
31 200 „Janssen” vakcīnas.

Pieteikties vakcinācijai var:
1) vietnē manavakcina.lv, ja per-

sonai ir internetbankas pilnā 
versija un iespēja autentificēt 
sevi portālā latvija.lv, izvēloties 
sev ērtu vakcinācijas vietu, da-
tumu un laiku;

2) zvanot pa tālruni 8989, izvēlo-
ties sev ērtu vakcinācijas vietu, 
datumu un laiku;

3) pie sava ģimenes ārsta.

Lauku ielai jauns asfalts
Septembrī pabeigta asfaltbeto-
na seguma izbūve Lauku ielā, 
Ikšķilē. Darbus veica sabiedrī-
ba ar ierobežotu atbildību „Ceļi-
nieks 01”, būvuzraudzību nodro-
šināja sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Sunlight Avenue”. 

Lauku ielas asfaltbetona seguma 
izbūves līgumcena ar SIA „Ceļi-
nieks 01” – 28  625,65 eiro (bez 
PVN). Visu būvprojektā plānoto 
darbu veikšanai bija paredzēti divi 
mēneši.

Peldu ielai jauns asfalts
Peldu ielā, Ikšķilē, pabeigta as-
faltbetona seguma izbūve. Dar-
bus veica sabiedrība ar ierobe-
žotu atbildību „GP Holding”.

13.  augustā pašvaldība noslēdza 
līgumu ar SIA „GP Holding” par 
Peldu ielas asfaltbetona segu-

ma izbūvi, paredzot līgumcenu 
31  151,68  eiro (bez PVN) un iz-
pildes termiņu – divus mēnešus. 
16.  septembrī uzsāktie asfaltbe-
tona seguma izbūves darbi Peldu 
ielā ir pabeigti, tādēļ tiek gatavota 
dokumentācija objekta nodošanai 
ekspluatācijā.
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Didža Rijnieka dzejoļu 
krājums „Savādais gads” – 
ar humoru par dzīvi
24. septembrī Ikšķiles Tautas 
namā notika ikšķilieša Didža 
Rijnieka autorvakars, kurā 
izskanēja komponista sacerē-
tās dziesmas, kā arī sarakstī-
tie dzejoļi no karantīnas laikā 
tapušā dzejoļu krājuma „Sa-
vādais gads”.

Pasākuma ieskaņā jauktais vokā-
lais ansamblis „Gaudium” izpildī-
ja latviešu tautasdziesmu apdari. 
„Mēs sākām ar tautasdziesmu, tā-
dēļ ka tautasdziesmu mūsu tautai 
ir daudz – katram latvietim iznā-
kot pa vienai. Tas nozīmē, ka kopš 
senseniem laikiem mūsos iekšā ir 
sēdējis vārdu kārtošanas vai dze-
jošanas, vai rīmēšanas gēns. Izrā-
dās – man arī,” atklāja komponists 
un dzejnieks Didzis Rijnieks.

Vakara gaitā autors atcerējās 
dažādus savus dzīves mirkļus, kas 
rosinājuši gan komponēt dzies-
mas, gan sākt rakstīt dzeju. Dze-
joļu krājums „Savādais gads” iz-
veidots kā digitāla audiogrāmata. 
Dzejas rindas tapušas laika posmā 
no 2020. gada marta līdz šīs va-
saras beigām – pandēmijas laikā, 
kad kopādziedāšana bija kļuvusi 
teju neiespējama, tomēr Didža 
Rijnieka radošais gars radis jaunas 
izpausmes formas.

Krājums veidots kā personīga 
dienasgrāmata, kalendāra piezī-
mes, atklājot pārdomas par dažā-
dām dzīves situācijām un notie-
košo pasaulē. „Dzejoļi sakārtoti 
kā dienasgrāmata [..] es sapratu, 
ja pēkšņi man kāda situācija vai 
problēma ir aktuāla, tad varbūt 
kādam citam arī tā ir un kāds 
mani sapratīs,” atzina autors. Di-
dža Rijnieka dzejoļi galvenokārt 
ir īsi un trāpīgi, ar vieglu humora 
dzirksti un ironijas pieskārienu, 
aicinot klausītāju jebkurā dzīves 
situācijā saglabāt mieru un dzī-
vesprieku.

„Urdaviņā” pasākums 
„Esi drošs un vesels!”

Drošība? Vai tā ir svarīga ik-
vienam? Runājot par drošību 
pirmsskolā, personīgo drošī-
bu, iepazinām arī dažādas dro-
šības iestādes, kas rūpējas par 
mūsu katra un valsts drošību.

15. septembrī Ikšķiles pirmssko-
las izglītības iestāde (PII) „Ur-
daviņa” jauno mācību gadu sāka 
piedzīvojumu un sacensību gai-
sotnē ar pasākumu „Esi drošs un 
vesels!”. Bērni, pedagogi un ve-
cāki piedalījās dažādās veiklī-
bas un sporta stafetēs. Šoreiz par 
mūsu valsts drošību stāstīja viesi 
no Zemessardzes. Karavīri iepa-
zīstināja ar karavīra ekipējumu, 
tehniku un lauku virtuvi. Kara-
vīru sagatavotajos uzdevumos 
attīstījām vērīgumu, uzmanību, 
atmiņu. Iepazināmies ar lietām, 
kas nepieciešamas karavīriem 

ikdienā, uzzinājām karavīru no-
slēpumus par maskēšanās takti-
ku, smagās tehnikas pārcelšanu, 
kaujas apmācībām, par ēdiena 
gatavošanu transportējamā vir-
tuvē.

Paldies par: līdzdalību un at-
balstu pasākumā Zemessardzes 
54.  kaujas atbalsta bataljonam, 
galvenajam virsseržantam Uldim 
Velikam; veselīgo „spēka” putru 
SIA „Baltic Restaurants Latvia”, 
virtuves vadītājai Laurai Stepano-
vai; sadarbību „zaļā pasākuma” or-
ganizēšanā Ikšķiles PII „Urdaviņa” 
pirmsskolas padomei, padomes 
priekšsēdētājai Kristīnei Briedei; 
veiklības stafešu organizēšanu 
sporta skolotājām Mudītei un 
Gundegai. Pasākums tika rīkots, 
ievērojot epidemioloģiskās drošī-
bas noteikumus.

pii „urdaviņa”

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādē 
„Urdaviņa” vairākas vakances
Ja tavs aicinājums ir bērni, piesakies!

Pirmsskolas izglītības skolotājs
Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa” aicina pieteikties uz trim pirmsskolas iz-
glītības skolotāja vakancēm. Mēs piedāvājam dinamisku darbu radošā, atbalstu sniedzošā un 
draudzīgā vidē. Pirmsskolas izglītības iestādē tiek realizēta gan vispārējā pirmsskolas izglītības 
programma, gan speciālās pirmsskolas izglītības programmas.

Prasības:
 izglītība atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 569 
„Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju un 
pedagogu profesionālās kom-
petences pilnveides kārtību”;

 prasme plānot, organizēt un 
kvalitatīvi veikt savu darbu;

 sniegt atbalstu bērniem at-
bilstoši viņu spējām un vaja-
dzībām;

 spēja savā darbā izmantot 
jaunākās mācību metodes;

 spēja cieņpilni komunicēt 
ar bērniem un pieauguša-
jiem;

 atbildības sajūta, disciplinētī-
ba, precizitāte;

 vēlama pieredze darbā ar 
bērniem pirmsskolas izglītī-
bas iestādē.

Informācija par vakancēm:
 darba līgums uz pilnu slodzi 

(40 stundas nedēļā);
 atalgojums par 1,0  darba 

slodzi – 950,00 eiro pirms no-
dokļu nomaksas.

Piesakoties vakantajiem ama-
tiem, pretendenta dati tiks iz-
mantoti tikai atlases vajadzī-
bām. Vakancēm atbilstošākie 
pretendenti tiks uzaicināti uz 
darba interviju.
Dzīves aprakstu (CV) līdz 
2021. gada 22. oktobrim sūtīt uz 
e-pasta adresi urdavina@ikski-
le.lv vai valda.krinkele@ikskile.lv. 
Uzziņas pa tālruni 65030622.

Pirmsskolas logopēds
Prasības:
 izglītība atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem 
Nr. 569 „Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo 
izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompeten-
ces pilnveides kārtību”;

 logopēda vai audiologopē-
da kvalifikācija;

 prasme plānot, organizēt un 
kvalitatīvi veikt savu darbu;

 sniegt atbalstu bērniem 
atbilstoši viņu spējām un 
vajadzībām;

 spēja cieņpilni komunicēt ar 
bērniem un pieaugušajiem, 
sadarboties ar izglītojamā 
vecākiem, lai sniegtu atbal-
stu izglītojamajam izglītības 
procesā;

 spēja savā darbā izmantot 
jaunākās mācību metodes;

 atbildības sajūta, discipli-
nētība, precizitāte;

 vēlama pieredze darbā 
ar bērniem pirmsskolas 
izglītības iestādē.

Informācija par vakancēm:
 darba līgums uz 0,4 slo-

dzēm (12 stundas nedēļā);

 atalgojums par 1,0 darba 
slodzi – 950,00 eiro pirms 
nodokļu nomaksas.

Piesakoties vakantajiem ama-
tiem, pretendenta dati tiks iz-
mantoti tikai atlases vajadzī-
bām. Vakancēm atbilstošākie 
pretendenti tiks uzaicināti uz 
darba interviju.
Dzīves aprakstu (CV) līdz 
2021. gada 22. oktobrim sūtīt 
uz e-pasta adresi urdavina@
ikskile.lv vai valda.krinkele@
ikskile.lv. Uzziņas pa tālruni 
65030622.

Pirmsskolas māsa
Prasības:
 izglītība saskaņā ar ārst-

niecības jomu reglamentē-
jošajiem Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatī-
vajiem aktiem, profesionālā 
vidējā izglītība medicīnas 
jomā un māsas sertifikāts. 
Jābūt reģistrētam Ārst-
niecības personu reģistrā 
(māsu);

 organizēt, kontrolēt un 
atbildēt par sanitāri higiēnis-
ko normu, profilaktisko pasā-
kumu ievērošanu izglītības 
iestādē un tās teritorijā;

 orientēties, interesēties 
un ievērot Latvijas Repub-

likas normatīvajos aktos 
noteiktās prasības attie-
cībā uz iestādes higiēnas 
prasību nodrošināšanu, 
veselības veicināšanu 
izglītības iestādē;

 patstāvīgi un sadarbībā ar 
skolas administrāciju pie-
dalīties atbalsta personāla 
sanāksmēs, sadarboties 
ar grupu skolotājiem, teh-
niskajiem darbiniekiem;

 pārraudzīt izglītības 
iestādes skolotāju palīgu, 
apkopēju darbu;

 veikt bērnu ēdināšanas 
uzraudzību.

Informācija par vakanci:

 darba līgums uz pilnu 
slodzi (40 stundas nedēļā);

 atalgojums par 1,0 darba 
slodzi – 980,00 eiro pirms 
nodokļu nomaksas.

Piesakoties vakantajam ama-
tam, pretendenta dati tiks iz-
mantoti tikai atlases vajadzī-
bām. Vakancēm atbilstošākie 
pretendenti tiks uzaicināti uz 
darba interviju.
Dzīves aprakstu (CV) līdz 
2021. gada 22. oktobrim sūtīt 
uz e-pasta adresi urdavina@
ikskile.lv vai valda.krinkele@
ikskile.lv. Uzziņas pa tālruni 
65030622.

Izglītības psihologs pirmsskolā
Prasības:
 izglītība atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem 
Nr. 569 „Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo 
izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompeten-
ces pilnveides kārtību”;

 psihologa kvalifikācija, 
kā arī psihologs iekļauts 
psihologu reģistrā;

 prasme plānot, organizēt un 
kvalitatīvi veikt savu darbu, 
ņemot vērā katra bērna 
vecumu, veselības stāvokli, 
attīstības īpatnības, individu-
alitāti;

 psiholoģiskā noturība un 
augsta saskarsmes kultūra;

 spēja cieņpilni komunicēt 
ar bērniem un pieaugu-
šajiem, sadarboties ar 
izglītojamā vecākiem, lai 
sniegtu atbalstu izglītoja-
majam izglītības procesā;

 sadarbība ar iestādes 
pedagoģisko personālu;

 atbildības sajūta, discipli-
nētība, precizitāte;

 spēja savā darbā izman-
tot jaunākās mācību 
metodes;

 vēlama pieredze darbā 
ar bērniem pirmsskolas 
izglītības iestādē.

Informācija par vakanci:
 darba līgums uz pilnu 

slodzi (40 stundas nedēļā);
 atalgojums par 1,0 darba 

slodzi – 950,00 eiro pirms 
nodokļu nomaksas.

Piesakoties vakantajam ama-
tam, pretendenta dati tiks iz-
mantoti tikai atlases vajadzī-
bām. Vakancēm atbilstošākie 
pretendenti tiks uzaicināti uz 
darba interviju.
Dzīves aprakstu (CV) līdz 
2021. gada 22. oktobrim sūtīt 
uz e-pasta adresi urdavina@
ikskile.lv vai valda.krinkele@
ikskile.lv. Uzziņas pa tālruni 
65030622.
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Arī Ikšķilē „Dzeja dzīvo”
Tradicionāli septembra sākumā 
visā Latvijā notiek Dzejas die-
nas. Atzīmējot 56. gadadienu, 
šogad no 3. līdz 12. septembrim 
Latvijas Rakstnieku savienība 
organizēja dažādus Dzejas die-
nu pasākumus ar devīzi „Dzeja 
dzīvo”. Savukārt 16. septembrī 
jau vienpadsmito reizi Ikšķiles 
vidusskolas radošā grupa aici-
nāja visus interesentus uz dze-
jas vakaru „Dzeja dzīvo”, Centra 
laukumā pulcējot skolēnus un 
pieaugušos, kuriem patīk raks-
tīt, lasīt un klausīties dzeju.

Katru gadu dzejas vakaram tiek 
izvēlēta caurviju tēma. Kā pa-
sākuma ieskaņā sacīja skolotāja 
Zane Bēķe: „Šovakar dzejas va-
kars apdzīvo jauno Centra lau-
kumu, pulksteni, strūklaku. Nu 
gluži pēc Čaka, kurš šogad jubi-
lārs,” – tādēļ dzejas vakarā ieska-
nējās Čaka tik iemīļotais pilsētas 
motīvs. „Pirmo reizi mēs dzejas 
vakarā arī ar Čaka dzeju iznācām 
publikā un nācām pie tautas. To 
ierosināja skolēni. Viņi teica: 

„Kāpēc mums vienmēr ir jāstāv 
zālē? Kāpēc mēs nevaram iet 
parkā, laternu gaismā arī runāt 
dzeju?” Un tā sākās šī tradīcija,” 
atcerējās Z. Bēķe.

Dzejas vakaru atklāja skolotā-
ja Aija Katkovska, nolasot dzejoli 
par aktuālu tēmu – kā mēs jūta-
mies šajā pandēmijas skartajā 
laikā. Savukārt pasākuma turpi-
nājumā izskanēja Ikšķiles vidus-
skolas 11. klases jauno urbānistu 
Renātes Ennes, Aritas, Eduarda, 
Andra, Markus, Elīnas, Esteres, 
Amēlijas, Annijas un Lauras raks-
tītās dzejas rindas, atklājot pār-
domas par savu vietu, sajūtām 
šajā pasaulē.

Ar haiku priekšnesumiem 
uzstājās skolotājas Sandas Zie-
meles-Miezītes 6.c un 6.d klases 
skolēni. Pasākumā tika nolasīti 
arī Latviešu valodas aģentūras 
rīkotā konkursa „Izstāsti savu 
sapni” izdotajā grāmatā iekļau-
tie Ikšķiles vidusskolas skolnieču 
Jasmīnas Rūtas (4.d klase), Mar-
tas Elīzas (9.d klase) un Emīlijas 
Beātes (9.c klase) darbi.

Izskanēja arī 9.a klases skolēnu 
Elīnas, Lauras, Edgara, Unas, Ade-
les, Martas, Kates un Noras brīvā 
dzeja. 10. klases autoru grupas 
dzejoli nolasīja Samanta, Alberta 
un puišu grupas dzejoli – aktier-
mākslas skolotājs Oskars Kļava, 
Annika piedāvāja noklausīties 
dzejoli svešvalodā, bet 10.  klases 
skolniece Kitija savu dzejoli nola-
sīja pasākuma noslēgumā.

Dzejas vakarā ar savu pro-
jektu – dziesmu ar pašu sacerē-
tu tekstu un mūziku – uzstājās 
Elvīra, Marija, Jolanta, Amanta, 
Diāna, Katarīna un Krista no 
12.  klases. Paldies jaunajām 
mūziķēm Elvīrai un Marijai par 
dziesmu!

Jau tradicionāli pasākumā 
savu dzeju lasīja skolas absol-
venti, kam ir jau daudzu gadu 
pieredze dzejā izteikt sev un sa-
biedrībai aktuālas tēmas, rosi-
not ikvienu ieklausīties, sajust, 
izdzīvot runātā un rakstītā vār-
da spēku, – Santa Verigo, Alise 
Bogdanova, Ingus Mačkalanovs, 
Paula Lūcija Lejiņa, Mārtiņš 

Mežulis, Morics Mūrnieks un 
Sabīne. Savukārt Ingus nolasīja 
Laura Strepmaņa dzejoļus.

Ar savām dzejas rindām klāt-
esošos uzrunāja debitanti un 
dzejnieki ar dzīves un mākslas 
pieredzi – ikšķilieši Velga Pujā-
te, Gunita un Dzintars Laugaļi, 
Aija Āboltiņa, Māris Krupen-
kovs. Čaka tēma ieskanējās divu 
Didžu – Didža Avišāna un Didža 
Rijnieka – muzikālajā priekšne-

sumā un dzejas lasījumā. Dzejas 
vakarā jauku muzikālo noska-
ņojumu radīja Ikšķiles vidus-
skolas instrumentāli vokālais 
ansamblis.

Paldies par dzejas vakaru 
„Dzeja dzīvo” Ikšķiles vidussko-
las radošajai komandai – Zanei 
Bēķei, Ingunai Bērziņai, Lindai 
Ivanovai un Oskaram Kļavam, 
kā arī Ikšķiles vidusskolas lat-
viešu valodas skolotājām!

Turpinot misiju atklāt klausītā-
jiem Latvijā retāk atskaņotu mū-
ziku, koncertā „Amerikāņu ticī-
ba” RPK mākslinieciskais vadītājs 
Kristofers Volšs-Sinka ar kori pir-
mo reizi sagatavojis diriģenta 
dzimtenes – Amerikas Savienoto 
Valstu – komponistu radītu mūzi-
ku. Abos koncertos RPK pētīs ASV 
garīgo mūziku, sākot no tradicio-
nālajiem spiričueliem līdz nova-
toriskiem mūsdienu jaundarbiem. 
„Amerikāņu ticība” klausītājus ie-
vedīs Amerikas lauku baznīcu bal-
tajās koka velvēs, korim izpildot 
Kena Dženingsa, Kaila Smita, Mo-
zus Hogana, Ostina Ekolsa un citu 
amerikāņu komponistu aizkusti-
nošos darbus.

Lai arī programmai izvēlēta ti-
kai garīgā mūzika, ikviens šajās 
skaņās varēs atrast ko skaistu un 
iedvesmojošu – neatkarīgi no sa-
vas personiskās reliģiskās pārliecī-
bas. Piemēram, mūsdienu kompo-
nists Kails Smits par reliģiju vienā 
no skaņdarbiem runā džeza valo-
dā, kas koncertu apmeklētājiem 
varētu būt kas jauns. Programmas 
virsmērķis ir atspoguļot to, ka mēs 
visi – ticīgi vai neticīgi – kopīgi ar 
savām izvēlēm veidojam pasau-
li, un šī mūzika palīdz saredzēt 
ceļu, kā to radīt skaistāku un 
taisnīgāku. 

RPK dibinātājs, māksliniecis-
kais vadītājs un galvenais diri-
ģents K.  Volšs-Sinka par prog-
rammu teic, ka mūzikas izvēles 
pamatā ir bijusi vēlme parādīt 
to, cik skaista un daudzveidīga 
ir ASV kristīgās ticības kultūra. 
„Pēc pirmajām trim sezonām 
ar Rīgas Projektu kori es gribē-
ju piedāvāt mūsu dziedātājiem 
iespēju strādāt ar mūziku, kas 
man ir ļoti tuva un īpaša,” stās-
ta K. Volšs-Sinka. „Veidojot šo 
programmu, es speciāli izvēlējos 
skaņdarbus, kas varētu piedāvāt 
jaunas skaņas, pieredzes un pie-
ejas RPK dziedātājiem un Latvi-
jas klausītājiem. Šis repertuārs ir 
reizē daudzpusīgs, novatorisks, 
iespaidīgs un arī intīms, un man 

būs liels prieks dalīties ar to kon-
certos Ikšķilē un mūsu kora mā-
jās, Latvijas Nacionālajā bibliotē-
kā, kur strādājam rezidējošā kora 
statusā.”

Koncertiem pirmo reizi pievie-
nosies arī pianiste Līga Paegle, 
kas kā koncertmeistare strādā ar 
vairākiem koriem un skolām un ir 
bijusi Latvijas Radio kora māksli-
niece. Tāpēc programmā „Ameri-
kāņu ticība” viņa ne vien izpildīs 
klavieru partiju vienā no koncer-
ta skaņdarbiem, bet arī pievieno-
sies korim dziedātājas statusā. 

RPK darbojas „zaļajā” režīmā. 
Koncertus bez maksas varēs ap-
meklēt klausītāji, kuri uzrādīs sa-
darbspējīgu Covid-19 sertifikātu, 
kas apliecina izslimošanu vai iz-
ietu pilnu vakcinācijas kursu, un 
personu apliecinošu dokumentu. 
Koncerti tapuši sadarbībā ar Ik-
šķiles Tautas namu un Latvijas 
Nacionālo bibliotēku.

RPK ir amatieru koris, ko 
2018.  gadā nodibināja tā māks-
linieciskais vadītājs, amerikāņu 
kordiriģents K.  Volšs-Sinka, kurš 
pirms pieciem gadiem, iedvesmo-
joties no Latvijas koru tradīcijas 
un augstā kormūzikas līmeņa, 
pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Kopš 
2020. gada RPK ir rezidējošais 
kolektīvs Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā. Kora pamatā ir diri-
ģenta un koristu aicinājums ie-
pazīstināt dziedātājus un klau-
sītājus ar Latvijā mazāk zināmu 
repertuāru, katru gadu piedāvājot 
trīs saturiski dažādas un muzikāli 
izaicinošas koncertprogrammas. 
Kora dalībnieki ir Latvijas labāko 
profesionālo koru un amatierkoru 
bijušie dziedātāji, kas tiekas trīs 
reizes gadā pa sešām nedēļām, 
katrā periodā sagatavojot jaunu 
programmu. Tieši šis īpašais for-
māts ļauj korim piesaistīt augsta 
līmeņa pieredzējušus dziedātājus, 
kuru pamatdarbs šobrīd tomēr ir 
saistīts ar citām nozarēm.

ilga sokolova,
Rīgas PRojektu koRa dziedātāja un 

komunikācijas PāRstāve

Rīgas Projektu 
koris aicina uz ASV 
komponistu garīgās 
mūzikas koncertu
Rīgas Projektu koris (RPK) savu ceturto sezonu sāks 
Rīgā un Ikšķilē ar koncertprogrammu „Amerikā-
ņu ticība”, kurā izpildīs ASV komponistu radītu sak-
rālo mūziku. Bezmaksas koncerti notiks 22. oktobrī 
plkst. 19.30 Ikšķiles Evaņģēliskajā luterāņu baznīcā 
un 23. oktobrī plkst. 20.00 Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Ziedoņa zālē.
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XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki sākās 
2020. gadā, un pēdējie pasā-
kumi izskanēja šī gada ok-
tobrī. Svētku gaisotnē aizri-
tējuši divi pārbaudījumiem 
pilni gadi. 

Covid-19 neprognozējamā epide-
mioloģiskā attīstība un dažādās 
situācijas Latvijā un pasaulē ievie-
sa būtiskus ierobežojumus un iz-
maiņas visās sabiedrības funkcio-
nēšanas jomās, bet tika meklētas 
dažādas formas, lai bērniem būtu 
svētki. Kolektīvu vadītāji apguva 
jaunas metodes darbā ar „Zoom”, 
kultūras darbinieki nemitīgi orga-
nizēja drošības pasākumus, ņemot 
vērā gan medicīniskos, gan cilvēk-
resursu, gan organizatoriskos as-
pektus, tajā pašā laikā respektējot 
dziesmu svētku tradīcijas nepār-
trauktības nozīmi.

Ikšķiles Tautas nama, vidus-
skolas un Tīnūžu Tautas nama 
kolektīvi izdarīja visu, lai pie-
dalītos Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku norisēs 
„#dziediundejo2021”. Īpaši jāatzī-
mē Ikšķiles vidusskolas vokālā an-
sambļa „Kā debess” dalība tautas 
mūzikas videokoncertstāstā „Līdz 
pašām debesīm”. Pēc skates rezul-
tātiem, ansamblis ir sešpadsmit 
labāko ansambļu vidū Latvijā. 

Mūsu kolektīvi piedalījās video-
klipā „Svinēt sauli”, svētku ceļa 
„Saulesvija” pieturā Ogrē, svētku 
filmēšanās projektā VEF Kultūras 
pilī, Latvijas Televīzijas filmēšanas 
pasākumā brīvdabas muzejā un 
citos notikumos. Ikšķiles Tautas 
nama bērnu deju kolektīvs „Spo-
lītes” ar īpaši veidotām horeogrā-
fijām svētkus izdejoja arī Ikšķiles 
estrādē, diemžēl epidemioloģiskie 
ierobežojumi atkal dara savu, un 
būs jāpaliek bez svētku koncerta 
Tīnūžu Tautas namā. 

Dārgie skolēni, jaunieši, vecā-
ki, kolektīvu vadītāji, repetito-
ri, koncertmeistari un kultūras 
darbinieki! Milzīgs paldies kat-
ram, kurš veidoja neparasto ceļu 
uz XII  Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem! Mēs 
esam sīksta un izturīga tauta, un 
mums jāizdara viss, lai saglabātu 
dziesmu un deju svētku tradīciju. 
Mūsu bērniem tie ir lielākie Latvi-
jas bērnu un jauniešu kultūras un 
mākslas svētki, kas apliecina, ka 
senās latviešu dziedāšanas, dejo-
šanas un muzicēšanas tradīcijas 
tiek turpinātas un turētas godā. 
Un nu esam ceļā uz lielajiem 
svētkiem 2023.  gadā – „Dziesmu 
svētkiem 150. Tradīcija”.

dace Jansone,
svētku kooRdinatoRe bijušajā 

ikšķiles novadā

„Saulesvija” Ogrē – Tīnūžu Tautas nama vadītāja Valda Kurša, Ikšķiles Tautas nama vadītāja 
Dace Mistre, Kultūras pārvaldes vadītāja Dace Jansone.

Svētku dienu brīvdabas muzejā filmē Latvijas Televīzija.

Valsts izglītības satura centra direktore Agra Bērziņa kopā ar 
Kultūras pārvaldes vadītāju Daci Jansoni brīvdabas muzejā.

Svētki bija tur, kur bijām mēs

Ikšķiles Tautas nama bērnu deju kolektīva „Spolītes” grupa „Dzeltenās spolītes”, 
vadītāja Gundega Spūle, repetitore Ineta Vecrinka.

 Ikšķiles Tautas nama bērnu deju kolektīva „Spolītes” grupa „Zilās spolītes”, 
vadītāja Gundega Spūle, repetitore Ineta Vecrinka.
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Ikšķiles vidusskolas 5.–9. klašu koris, vadītāja Maira Līduma.

Vokālais ansamblis „Puķuzirnis”, vadītāja Sarmīte Viļuma.

Ikšķiles vidusskolas skolēnu teātris, vadītāja Zane Bēķe.

 Ikšķiles vidusskolas bērnu deju kolektīvs „Sidrabiņi”, 
vadītāja Daiga Sosnare.

 Tīnūžu Tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Straujupe”, 
vadītājs Didzis Apsītis.

Tīnūžu Tautas nama bērnu deju kolektīvs „Upīte”, vadītājs 
Didzis Apsītis un Lita Grāvele.

 Ikšķiles vidusskolas vokālais ansamblis „Kā debess”, vadītāja Maira Līduma.

 Ikšķiles Tautas nama bērnu deju kolektīva „Spolītes” grupa „Zaļās spolītes”, 
vadītāja Gundega Spūle, repetitore Ineta Vecrinka.

Ikšķiles Tautas nama bērnu deju kolektīva „Spolītes” grupa „Sarkanās spolītes”, 
vadītāja Gundega Spūle, repetitore Ineta Vecrinka.
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Lai izdodas ar prieku izbaudīt visus četrus gadalaikus
Ar krāsainām rudens lapām, 
smaidu sejā un prieku sirdī 
ir sācies 2021./2022. mācību 
gads Ikšķiles Brīvajā skolā. 
Šajā mācību gadā skolā mācās 
piecas skolas saimes un četras 
pirmsskolas saimes.

Skola sagaidīja bērnus jau au-
gusta beigās, kad norisinājās 
skolas audzēkņu nometne, ku-
ras laikā tika organizētas da-
žādas radošās, intelektuālās un 
sportiskās aktivitātes – svešva-
lodu nodarbības, mūzika, māks-
la (keramika, fotomāksla, me-
tālapstrāde, gleznošana, koka 
darbi, aplicēšana), sports, dejo-
šana un dārzkopība.

Zinību dienā ar zirgu pajūgu 
skolā ieradās mūsu jaunie 1. sai-
mes bērni kopā ar audzinātāju 
Guntu Nirmalu, kura šajā mācību 
gadā ir uzsākusi darbu Ikšķiles 
Brīvajā skolā. Skolai pievienoju-
šās vēl divas jaunas pedagoģes – 
Liene Marculāne (speciālā peda-
goģe) un Līga Andersone (vēsture 
un sociālās zinības).

Ir aizvadīts pirmais mācību 
mēnesis. Visas saimes mācās klā-
tienē, nodarbības notiek ārā pie 
skolas – nojumēs. Mācību stun-
du laikā bērni dodas uz dažādām 
Elkšņu un Ikšķiles apkārtnes vie-
tām un mācās dabā. Trešdienas 
skolā ir Meža dienas, kad skolēni 

dodas mācīties uz mežu. Sep-
tembra beigās skolas dārzā tika 
novākta raža, tika rīkotas vecāku 
talkas ar saimes zupas vārīšanu 
uz ugunskura, nosvinētas apju-
mības. 

Par mūsu skolas iecerēm šajā 
mācību gadā aicinājām pastāstīt 
skolas direktori Kristīni Liber-
tu: „Mūsu skolas mērķis šogad 
ir ikvienam darīt visu iespējamo 

(un dažreiz pat neiespējamo), lai 
laimīgi bērni mācītos labāk klā-
tienē. Mācīsimies daudz dabā, un 
cik labi, ka tā, jo beidzot varam īs-
tenot sen atliktās ieceres. Šogad 
ļoti skaidri apzināmies, ka mācī-
bu gada laikā būs izaicinājumi, 
bet zinām arī, ka visi kopā esam 
lieliska Brīvās skolas saime, kurā 
cits citu saprotam, pieņemam un 
atbalstām.”

Lai īstenotu šo ieceri, skolas 
pagalmā ir tapušas jaunas āra no-
jumes, kur mācīties un patverties 
no vēja un lietus. Tuvākajā laikā 
tiks īstenota vēl viena ideja – pie 
skolas tiks uzcelta siltumnīca ar 
mērķi rīkot tajā dažādas nodarbī-
bas un pasākumus.

Skolas direktore piebilst: „Mēs 
katrs esam īstajā vietā un īstajā 
laikā, ir jauki to apzināti sajust 

un baudīt līdz sirds dziļumam. 
Arī šogad mēs katrs esam savā 
īstajā vietā, un paldies ikvienam 
par šo apzināto izvēli! Lai mums 
izdodas ar prieku izbaudīt visus 
četrus košos gadalaikus Brīvās 
skolas dārzā un lai skaists un iz-
devies mācību gads.”

gudega deģe, 
ikšķiles bRīvās skolas 

sabiedRisko attiecību sPeciāliste

Mājas kafejnīcas Ogres novadā pulcējušas 2025 viesus
2021. gada 2. un 3. oktobrī pub-
lisko un privāto partnerat-
tiecību biedrība „Zied zeme” 
sadarbībā ar lauku tūrisma aso-
ciāciju „Lauku ceļotājs”, Ogres 
novada Tūrisma informācijas 
centru un 15 māju saimniekiem 
īstenoja „Mājas kafejnīcu die-
nas” Ogres novadā.

„Mājas kafejnīcu dienās” piedalījās 
15 māju saimnieki no Ogres un 
Ikšķiles, kā arī Ogresgala, Mad-
lienas, Tomes, Lielvārdes, Tīnū-
žu, Lauberes un Krapes pagasta. 
Saimnieki tika aicināti vērt savas 
mājas kafejnīcas durvis un uz-
ņemt apmeklētājus, ļaujot viņiem 
izbaudīt vietējo kulināro piedā-
vājumu un iepazīstinot arī ar tra-
dīcijām un kultūru. Savas durvis 
ikvienam apmeklētājam vēra gan 
esoši ēdināšanas uzņēmumi, gan 
saimniecības un vietējie iedzīvo-
tāji, kuri ikdienā nenodarbojas ar 
ēdināšanu vai viesu uzņemšanu.

Mājas kafejnīcu piedāvājums 
bija ļoti plašs, galdā tika celtas ru-
dens veltes, ģimenes tradīcijās lo-
loti gardumi, sātīgi pamatēdieni, 
bija arī iespēja piedalīties ēdiena 
gatavošanā. Kopumā mājas ka-
fejnīcas Ogres novadā pulcējušas 
2025 viesus no visas Latvijas, kā 
arī viesus no Vācijas un Francijas. 
Viesu skaits katrā no mājas ka-
fejnīcām bija atšķirīgs, sākot no 
20 viesiem un beidzot ar 412 vie-
siem un tukšiem katliem. Kā atzi-
na māju saimnieki, šī bija vērtīga 
iespēja izmēģināt savus spēkus 
viesu uzņemšanā un ēdināšanā. 
Saņemtas neskaitāmas labas at-
sauksmes, gūta iedvesma nākot-

nes izaugsmei un neatsverama 
pieredze viesmīlībā.

„Aitu kūts skatuvē” viesiem 
bija iespēja iepazīties ar aitām, 
trušiem, kaķiem un paštaisītu 
ēdienu muzikālā atmosfērā.

Piemājas saimniecībā „Ak-
meņkalni” bija iespēja baudīt 
mājās gatavotu ēdienu no vistu 
un paipalu olām, vistas gaļas un 
piemājas saimniecībā audzētiem 
sezonāliem dārzeņiem, kā arī ie-
pirkties vietējo labumu tirdziņā.

„Dižbajāru račo” viesus lutinā-
ja ar franču kantri stila sajūtām 
omulīgā lauku atmosfērā, turklāt 
bija gan sildoša zupa, gan pikants 
otrais ēdiens, salāti un deserts. 

Zemnieku saimniecībā „Do-
belnieki” piedāvāja uz grila 
pagatavotu briežu gaļas pro-
dukciju ar pašmāju dārzeņiem 
piedevās, saldajā ābolu biezeni 
no mājās audzētiem āboliem ar 
biezpiena krēmu. 

Mājas kafejnīcā „FlavorFlip” 
Selēku ezera krastā viesiem galdā 
sniedza pašu mežā savāktas vel-
tes ar latviešu iecienītām piede-
vām, papildus piedāvājot iespēju 
nodoties ūdens priekiem un izsil-
dīties baļļā.

„Garšu sētā” Tomes pagas-
tā norisinājās uzņēmuma viena 
gada jubileja, kur viesi tika cie-
nāti ar izsmalcinātiem, restorāna 
vārda cienīgiem ēdieniem rude-
nīgās noskaņās, varēja iepirkties 
vietējo ražotāju minitirdziņā, bet 
par muzikālo noformējumu pa-
rūpējās talantīgais mūziķis Toms 
Kalderauskis.

Savukārt „Indiņos” Madlienas 
māju saimnieki viesus cienāja ar 
ēdieniem, kas gatavoti uz uguns-
kura, tostarp ar kazanā gatavotu 
cūkgaļas plovu, soļanku, ķirbju 
krēmzupu un citiem ēdieniem. 

Mājas kafejnīcā „Pie Pētera” 
papildus dažādām uz ugunskura 

gatavotām zupām viesiem bija 
iespēja baudīt aktīvās atpūtas 
centra „Akoti” sniegtos pakalpo-
jumus un nodoties aktīvai atpūtai 
pie dabas.

Netālu no Špakovska parka un 
jaunā Ogres gājēju tilta „Ķentes 
gardumu” mājas kafejnīcā galdā 
tika celti belaši, pankūkas ar da-
žādiem pildījumiem un kūpinā-
jumi. 

Mājas kafejnīcā „Pie Labumu 
bodes”, baudot uz uguns gatavo-
ta jēra zupu ar pašceptu maizīti 
un zaļumu sviestu, bija iespēja 
iegādāties savu Ikšķiles suvenīr-
monētu. 

„Lūšu dravas” mājas kafejnīcā 
apmeklētājiem bija iespēja baudīt 
trīs kārtu ēdienu, kuru caurvija 
medus notis, kā arī iepazīties un 
izmēģināt savu roku disku golfā. 

Garstrobārs „Melnā kame-
ne” Ogrē viesus cienāja ar ķirbju 
krēmzupu, siļķi un plātsmaizi vai 
bukstiņputru, gaileņu krēmzupu 
un ābolu desertu. 

„Pie Mimi” viesus sagaidīja 
dažādu veidu kartupeļu pankūkas 
un karstmaizītes ar veselīgu tēju 
vai kafiju, kā arī iespēja apmeklēt 
keramikas trauku izstādi. 

Rudenīgas viesības ābeļdārzā 
bija sarūpējusi mājas kafejnīca 
„Viesības ābeļdārzā” „Zaļumnie-
kos”, kur viesi tika aicināti izbau-
dīt gardos ēdienus mājīgi iekārtotā 
brīvdabas kafejnīcā un pārbaudīt 
savus spēkus dažādās dārza spē-
lēs, salasīt līdzņemšanai ābolus 
vai vienkārši baudīt dabu. 

Savukārt Krapē mājas kafejnī-
cā „Krapes Crepes” viesi varēja 
izmēģināt savas spējas kulinārijā, 

pašiem cepjot pankūkas jautrā 
atmosfērā un iepazīstoties ar ve-
selību stiprinošiem pļavas augu 
eliksīriem.

Biedrība „Zied zeme” izsaka 
pateicību ikvienam „Mājas ka-
fejnīcu dienu” māju saimniekam, 
visiem sadarbības partneriem 
un koordinatoriem par ieguldīto 
darbu, enerģiju un radīto krāšņo 
gastronomisko piedzīvojumu! 
Paldies visiem „Mājas kafejnīcu 
dienu” apmeklētājiem par atsau-
cību, labajiem vārdiem un kopā 
aizvadītajām pirmajām, bet ne 
pēdējām „Mājas kafejnīcu die-
nām” Ogres novadā! 

„Mājas kafejnīcu dienu” ideja 
ir aizgūta no Igaunijas, kur šādas 
dienas notiek jau vairākus gadus, 
un šis gads nav izņēmums. Igau-
nijā „Mājas kafejnīcas dienas” 
notiek vasarā un agrā rudenī da-
žādos reģionos un dažādos da-
tumos, parasti nedēļas nogalēs. 
Igauņi aicina viesus savās lauku 
sētās – uz mājas kafejnīcām, kas 
ir atvērtas tikai tajā konkrētajā 
dienā, dodot iespēju nogaršot 
vietējos mājas ēdienus, kas gata-
voti no vietējām izejvielām. Cit-
reiz maltītes tiek pasniegtas ļoti 
unikālās un mājīgās vietās, kur 
ikdienā nav kafejnīcas, piemē-
ram, šķūņos. Katrā reģionā, kur 
notiek „Mājas kafejnīcu dienas”, 
ir iespēja atklāt dažādas unikālas 
kafejnīcas, kas ir raksturīgas tieši 
šai vietai un kurās tiek pasniegts 
ēdiens, pamatojoties uz ģimenes 
receptēm.

iluta Jansone,
„mājas kafejnīcu dienu” ogRes 

novadā kooRdinatoRe



Ogres novada pašvaldības dome 
lēmusi par ēdināšanas maksu privātās 
izglītības iestādēs

Ogres novada pašvaldības 
dome ārkārtas sēdē pieņēma 
lēmumu par ēdināšanas mak-
su pabalsta veidā privātām iz-
glītības iestādēm, lai nodroši-
nātu ēdināšanas pakalpojumu 
Ogres novadā deklarētajiem 
audzēkņiem.

Maksimālā ēdināšanas maksa 
noteikta šādā apmērā: pirms-
skolas izglītojamajiem vecumā 

līdz trim gadiem – par brokas-
tīm 0,64 eiro, par pusdienām 
1,38 eiro, par launagu 0,57 eiro; 
pirmsskolas izglītojamajiem ve-
cumā no trim gadiem – par bro-
kastīm 0,71 eiro, par pusdienām 
1,53 eiro, par launagu 0,64 eiro; 
izglītojamajiem no 1. līdz 4. kla-
sei – 1,42 eiro; izglītojamajiem 
no 5. līdz 12. klasei – 1,50 eiro.

Ēdināšanas maksas apmērs 
pabalsta piešķiršanai privātās 

izglītības iestādes nodrošinā-
ta pakalpojuma apmaksai no-
teikts, aprēķinot vidējo svērto 
ēdināšanas maksu no Ogres 
novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestāžu ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzēju ēdinā-
šanas iepirkumos piedāvātās 
ēdināšanas maksas. Minētā ēdi-
nāšanas maksa piemērojama no 
2021. gada 1. septembra.
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„Clean R” pašapkalpošanās 
portāls – ērtākai 
pakalpojumu pārvaldībai

Vides pakalpojumu uzņē-
mums „Clean R” izveidojis 
pašapkalpošanās portālu 
mans.cleanr.lv. Ar tā palīdzī-
bu ikviens klients var pie-
teikt jaunu pakalpojumu, 
mainīt nepieciešamo atkri-
tumu konteineru skaitu, to 
izvešanas biežumu vai dienu.

Pašapkalpošanās portālā jebku-
rā laikā var apskatīt savu līgu-
mu vai ar tā starpniecību nos-
lēgt jaunu līgumu, pievienot 
papildu pakalpojumus, papildu 
adreses, samaksāt rēķinus, kā 
arī vienuviet iegūt nepiecieša-
mo informāciju par atkritumu 
apsaimniekošanu.

Portālā var apskatīt atkritu-
mu izvešanas grafiku, atcelt un 
pieteikt izvešanu, kā arī izsekot, 
kurā laikā izvesti atkritumi. Sa-

vukārt gadījumā, ja konteiners 
nav izvests, portālā var saņemt 
informāciju par neizvešanas ie-
mesliem, kas vienmēr tiek arī 
dokumentēts fotogrāfijās, pa-
rādot, kādēļ to nebija iespējams 
veikt.

Portāls mans.cleanr.lv  ir iz-
strādāts tā, lai lielāko daļu jau-
tājumu var atrisināt „tūdaļ un 
tagad”. Ja tomēr atbildi neizdo-
das iegūt uzreiz, klients jebkurā 
brīdī var apskatīt savu pietei-
kumu vēsturi un sekot līdzi to 
apstrādei, precīzi nosakot, kurā 
izpildes posmā bijusi aizķerša-
nās.

Kā lietot pašapkalpošanās 
portālu: dodieties uz mans.
cleanr.lv un autorizējieties ar 
bankas piekļuvi vai personas 
kodu  / reģistrācijas numuru un 
paroli. Visērtāk autorizēties ar 
bankas piekļuvi – izvēlieties 
savu banku un pievienojieties. 
Ja vēlaties autorizēties ar pa-
roli, pirmajā reizē klikšķiniet 
uz „aizmirsu paroli”, ievadiet 
prasīto informāciju, un līgumā 
norādītajā e-pastā saņemsiet 
pirmreizējo paroli. Ieejot por-
tāla kontā, varēsiet paroli no-
mainīt. Varat sākt lietot pašap-
kalpošanās portālu!

Ikšķiles jauniešu centrs kļūs 
par „Eurodesk” informācijas punktu
Valsts programmas projektā 
„Tava iespēja ir te” Ikšķiles jau-
niešu centrā (Skolas ielā 4) un 
Ogres 1. vidusskolā tiks izvei-
doti „Eurodesk” informācijas 
punkti. „Eurodesk” tīkls dar-
bojas 36 valstīs, šī tīkla mērķis 
ir informēt jauniešus par mo-
bilitātes iespējām Eiropā, kā 
arī mudināt jauniešus kļūt par 
aktīviem pilsoņiem. 

Kas ir „Eurodesk”?
„Eurodesk” ir starptautisks Eiro-
pas jaunatnes informācijas tīkls, 
kas darbojas programmu „Eras-
mus+” un „Eiropas Solidaritātes 
korpuss” atbalstam, sniedz vis-
aptverošu informāciju par mo-
bilitātes iespējām. Jaunieši varēs 
uzzināt par:

	iespēju piedalīties dažādos 
konkursos, konferencēs un 
spēlēs;

	uzzināt par programmām un 
projektiem, lai veiktu brīvprā-
tīgo darbu ārzemēs; 

	uzzināt par apmaksātām prak-
ses un stažēšanās iespējām 
vietējās un Eiropas Savienības 
biedrībās un institūcijās;

	uzzināt par finansējumu pro-
jektiem un jauniešu iniciatī-
vām. 

Vairāk par „Eurodesk” var uz-
zināt tīmekļa vietnēs www.euro-
desk.lv un www.eurodesk.eu.

Projekts „Tava iespēja ir te!” 
pilnībā tiek finansēts Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts program-
mas 2020. gadam finansējuma 
ietvaros. Projektu īstenos jau-
niešu organizācija „Move Up” 
sadarbībā ar Ikšķiles novada 
jauniešu padomi un jauniešu 
centru.

Derīgo izrakteņu ieguves ieceres 
publiskā apspriešana
Ogres novada pašvaldība 
(turpmāk – Pašvaldība) in-
formē, ka, pamatojoties uz 
Ikšķiles novada pašvaldības 
2021.  gada 27.  janvāra sais-
tošo noteikumu Nr.  2/2021 
„Ikšķiles novada teritorijas 
plānojuma teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi 
un grafiskā daļa” Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu 142.  punktu un 
Pašvaldības centrālas admi-
nistrācijas darba grupas pub-
liskās apspriešanas procedū-
ras derīgo izrakteņu ieguvei 
atradnē „Jurģi” Tīnūžu pag., 
Ogres nov., nodrošināšanai 
2021.  gada 21.  septembrī 
pieņemto lēmumu, publiska-
jai apspriešanai nodota SIA 
„Īpašumi EG” atradnē „Jurģi” 
Tīnūžu pag., Ogres nov., ka-
dastra apzīmējums 7494 005 
0197, ierosinātā derīgo izrak-
teņu ieguves iecere.

Publiskā apspriešana no-
risināsies laika periodā no 
2021. gada 16. oktobra līdz 
13. novembrim. Publiskās ap-
spriešanas materiālu pieeja-
mība papīra formātā būs no-
drošināta tikai pēc iepriekšēja 
pieraksta, uzrādot sadarbspē-
jīgu vakcinācijas vai pārslimo-
šanas sertifikātu vai Covid-19 
testēšanas sertifikātu, kas nav 
vecāks par 72 stundām: Ikšķi-
les pilsētas un Tīnūžu pagasta 
pārvaldes ēkā Peldu ielā 22, 
Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052, 
tālr. 65030202; Tīnūžu Tautas 
namā „Kraujās”, Tīnūžos, Ogres 
nov., LV-5015, tālr. 26496046. 
Elektroniskā formātā materiāli 
pieejami Pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.ogresnovads.lv un 
ikskile.lv.

Publiskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 2. novembrī 
plkst. 17.00 neklātienē – video-
konferences formātā platfor-
mā „Zoom”. Lai piedalītos šajā 
sanāksmē, lūdzam reģistrē-
ties – aizpildīt pieteikuma veid-
lapu (https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeOO-zm
ps_9zReHX6ioJD2pODuhUN
REBQSGK3RJYcdBp7RURA/
viewform). Lūgums ievietot 
QR kodu! 

Rakstiskie priekšlikumi līdz 
2021.  gada 13.  novembrim 
(pasta zīmogs) sūtāmi pa pas-
tu vai iesniedzami: Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Dau-
gavas prospektā  34, Ikšķilē, 
Ogres nov., LV-5052; Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā „Krau-
jās”, Tīnūžos, Tīnūžu pag., 
Ogres nov., LV-5015; Tīnūžu 
Tautas namā „Kraujās”, Tīnū-
žos, Ogres nov., LV-5015; Ikšķi-
les pilsētas un Tīnūžu pagasta 
pārvaldes ēkā Peldu ielā 22, 
Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052; 
elektroniski parakstīti iesnie-
gumi nosūtāmi uz e-pasta ad-
resi ogredome@ogresnovads.lv, 
norādot „Jurģi”.

Par procedūru atbildīgais spe-
ciālists – Pašvaldības centrālās 
administrācijas Attīstības un 
plānošanas nodaļas telpiskais 
plānotājs Jevgēnijs Duboks, 
tālrunis 65046174, e-pasta ad-
rese jevgenijs.duboks@ogres-
novads.lv.
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Kristera Zemmera starti motokrosa sacensībās
5. septembrī Saldū notika Lat-
vijas Junioru čempionāta mo-
tokrosā 5. posms. Sacensībās 
ar labiem rezultātiem startē-
ja kluba „MX Factory Latvija” 
pārstāvis no Ikšķiles Kristers 
Zemmers – sacensības bija 
veiksmīgas, divu braucienu 
summā iegūta otrā vieta.

11.  septembrī Neretā aizvadīts 
Latvijas Junioru čempionāta mo-
tokrosā sestais – noslēdzošais – 
posms. Šajā trasē sacensības no-
tika pirmo reizi. „Abos braucienos 
padevās labi starti, un no pirmā 
līdz pēdējam aplim bija sīva cīņa 
ar konkurentu par trešo vietu. 
Pirmajā braucienā finišēju cetur-
tais, otrajā braucienā – trešais, kas 
mani dienas kopvērtējumā ierin-
doja trešajā vietā. Līdz ar to esmu 
kļuvis par Latvijas Junioru čem-
pionāta sacensību seriāla vice-
čempionu,” stāsta motobraucējs.

12. septembrī Cēsīs notika Lat-
vijas čempionāta motokrosā tre-
šais posms. K.  Zemmers norāda: 
„Man Cēsu trase ir viena no mīļā-
kajām trasēm. Pirmo reizi šosezon 
startēju sacensībās divas dienas 

pēc kārtas. Pirmajā braucienā ne-
padevās starts, taču ātri sasniedzu 
septīto vietu braucienā. Ilgi cen-
tos apdzīt sestajā vietā braucošo 

konkurentu, taču līdz braucie-
na beigām tas neizdevās. Otrajā 
braucienā padevās labs starts, 
starta pirmajā līkumā jau biju ses-

tais un šo pozīciju saglabāju, taču 
brauciena vidū fiziski ļoti noguru 
iepriekšējās dienas sacensību dēļ, 
kā arī iepriekš treniņā gūtās pleca 

traumas dēļ. Finišēju sestajā pozī-
cijā, dienas kopvērtējumā ieguvu 
sesto vietu.”

agnese zemmere

15 pilsētās 
aizvadīta Latvijas 
Orientēšanās nakts

Eiropas Sporta nedēļā Latvi-
jas Orientēšanās federācija 
visiem aktīvās atpūtas inte-
resentiem sarūpēja neaizmirs-
tamu un aizraujošu piedzīvo-
jumu – Latvijas Orientēšanās 
nakti, kurā pirmo gadu 15 Lat-
vijas pilsētās un novados bez 
maksas varēja izmēģināt spē-
kus rogainingā tumsā.

Rogainings ir viens no orien-
tēšanās sporta veidiem, kur 
komandu (divu līdz piecu da-
lībnieku sastāvā) uzdevums ir 
noteiktā kontrollaikā pašu iz-
vēlētā secībā apmeklēt kontrol-
punktus ar mērķi savākt pēc ie-
spējas lielāku ieskaites punktu 
summu. Kontrolpunkti izvietoti 
plašā apvidū, un tiem ir dažādas 
vērtības, tāpēc rezultātu izšķir 
ne tikai fiziskā sagatavotība, bet 
arī stratēģija – komandas izvē-
lētais maršruts.

Latvijas Orientēšanās naktī, 
kas šoreiz notika 24.  septembra 
vakarā, ap 2800 dalībnieku, kas 
ir līdz šim lielākais dalībnieku 
skaits, Rīgā, Saldū, Liepājā, Dau-
gavpilī, Siguldā, Talsos, Valmierā, 
Rēzeknē, Salaspilī, Vecumniekos, 
Cēsīs, Ikšķilē, Saulkrastos, Āda-
žos un Pļaviņās devās trīs stundu 
ilgās rogaininga sacensībās. Starp 
dalībniekiem bija gan pieredzē-
juši orientieristi, gan ģimenes ar 
maziem bērniem, un daudzi šajā 
vakarā orientēšanās sporta bur-
vību izbaudīja pirmo reizi.

Pasākumu organizēja Latvijas 
Orientēšanās federācija sadarbī-
bā ar Latvijas Sporta federāciju 
padomi un karšu izdevniecību 
„Jāņa sēta”. Liels paldies pasāku-
ma sponsoram – veikalu tīklam 
„Maxima”.

matīss ratnieks,
latvijas oRientēšanās fedeRācijas 

PRojektu vadītājs

Georgs Šmalcs – U-16 Eiropas 
čempions skrituļslaloma 
milzu slaloma distancē
Ar U-16 Eiropas čempiona ti-
tulu skrituļslaloma (inline al-
pine) milzu slaloma disciplīnā 
un bronzas medaļu skrituļ-
slalomā savā vecuma grupā 
ikšķilietis Georgs Šmalcs (Ik-
šķiles vidusskolas 8.a klase) 
lieliski noslēdzis 2021. gada 
aktīvo sporta sezonu.

18.  un 19.  septembrī divu dienu 
garumā Spānijas pilsētā Hihonā 
(Gijon) norisinājās Eiropas čem-
pionāts skrituļslalomā, kurā pie-
dalījās 163 dalībnieki (vecuma 
amplitūda te visai plaša – sākot 
no 2008.  gadā dzimušiem bēr-
niem līdz pat 1959. gadā dzimu-
šiem master sportistiem) no da-
žādām Eiropas valstīm – Latvijas, 
Vācijas, Čehijas, Polijas, Slovā-
kijas, Itālijas un, protams, pašas 

Spānijas. No Latvijas kopumā 
piedalījās astoņi skrituļslalomisti 
no dažādiem sporta klubiem.

Šajās sacensībās Georgs star-
tēja U-16 puišu grupā, kurā par 
medaļām cīnījās 30 puiši. Pir-
majā dienā slaloma disciplīnā 
Georgs piekāpās divus gadus 
vecākajam spāņu sportistam un 
gadu vecākajam itāļu sportis-
tam, aizraujošā sacensībā izcī-
not bronzas godalgu. Lielisks 
sniegums un sasniegums! Sa-
vukārt otrā sacensību diena ar 
gigantslaloma disciplīnu atnesa 
Georgam zelta medaļu un Eiro-
pas čempiona titulu U-16 puišu 
grupā. Turklāt augstā 21.  vieta 
(arī kā visjaunākais) 83 puišu/
vīru WR (world ranking) kopvēr-
tējumā gan slaloma, gan milzu 
slaloma disciplīnās. Izcils snie-

gums un personīgs panākums, 
kā arī lielisks pienesums Latvijas 
skrituļslaloma sportam kopumā!

Visa šīgada skrituļslaloma se-
zona Georgam ir bijusi ļoti veik-
smīga un panākumiem bagāta: 
maija beigās divu dienu sacensībās 
„Vuzenica Cup” Slovēnijā – divas 
zelta godalgas, jūlija vidū sudrabs 
„German Open”, nedēļu vēlāk Slo-
vākijā Spišskas Novas pilsētā „Cila 
Cup” – bronza un zelts, septembra 
sākumā „Cila Cup” Čehijā – divas 
zelta godalgas, pēc nedēļās mā-
jās – Ikšķilē Latvijas kausā – sud-
raba godalga un trešais labākais 
visu vecumu puišu/vīru kopvērtē-
jumā Latvijā, tagad arī U-16 Eiro-
pas čempions skrituļslaloma mil-
zu slaloma disciplīnā! Lepojamies 
un novēlam veiksmi un izdošanos 
arī turpmāk!
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Kustība dabā pulcē Salaspils, Ogres 
un Ikšķiles novada iedzīvotājus

Projektā „Kustības dabā – la-
bākais, ko dot saviem bēr-
niem” (projekta Nr. 2021.LV/
NVOF/MIC/035) ir notikušas 
piecas aktivitātes, kopumā 
pulcējot bērnus, jauniešus un 
ģimenes no Ogres, Ikšķiles un 
Salaspils novada.

Projekta ietvaros ir veiktas piecas 
aktivitātes: pārgājiens Ogres Zi-
lajos kalnos; pārgājiens Salaspils 
novada Bajāros; seminārs „Brīv-
prātīgais darbs pasākumu organi-
zēšanā – pirmais solis darba tir-
gū”; vasaras nometne „Esi drošs” 
20 bērniem vecumā no sešiem 
līdz 13 gadiem; „Brīvprātīgo jau-
niešu pieredzes apmaiņas diena”.

Esam pateicīgi un lepni, ka 
projektā piedalījās pieci brīvprā-

tīgie jaunieši, kas palīdzēja tapt 
bērnu nometnei „Esi drošs” piecu 
dienu garumā. Nometne pulcēja 
20 dalībniekus vecumā no se-
šiem līdz 13 gadiem, un nomet-
nes virstēma bija viss par un ap 
drošību, veicot preventīvo darbu 
bērnu izpratnē par drošību. Visas 
projekta aktivitātes veicināja ie-
dzīvotāju iesaisti, kā arī populari-
zēja brīvprātīgo darbu kā iespēju 
jauniešiem pirmajai darba piere-
dzei, gan kvalitatīvai brīvā laika 
pavadīšanai. 

Biedrība „Vecāki Aizkrauklē” ar 
veiktajām aktivitātēm ir radījusi 
kvalitatīvas brīvā laika iespējas 
Salaspils, Ikšķiles un Ogres nova-
da iedzīvotājiem, kā arī prioritāri 
atbalstījusi daudzbērnu, šķirtās 
un nepilnās ģimenes. Esam lepni 

realizēt projektu, kas atbalsta pil-
sonisko līdzdalību sabiedrībā un 
it īpaši kopienā, kas apvieno Sa-
laspils, Ikšķiles un Ogres novada 
iedzīvotājus, un ticam, ka, vairā-
kiem novadiem apvienojoties, va-
ram panākt vairāk un realizēt kva-
litatīvus projektus un aktivitātes, 
atbalstot iedzīvotājus. Projekts arī 
pierādīja, cik svarīga un aktuāla ir 
brīvprātīgā darba iespēju radīša-
na, lai jauniešus ieinteresētu pil-
soniskas sabiedrības radīšanā, lai 
viņi uzņemtos iniciatīvu, mācītos 
no pieaugušajiem un jau agrīnā 
vecumā rastu iespaidu, kāda tad ir 
tā īstā darba dzīve.

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

biedrība „vecāki aizkrauklei”

Ikšķiles kausi dambretē ir atraduši savus īpašniekus 

Ikšķiles pilsētas kausu izcī-
ņa 64 lauciņu dambretē šo-
reiz bija pulcējusi spēcīgu 
dalībnieku sastāvu. Seniori 
(50 un vairāk gadu) no 10 Lat-
vijas pilsētām un novadiem 

vēlējās pārbaudīt savus spē-
kus pie rūtotajiem dambretes 
galdiņiem. Sacensības noti-
ka pēc Šveices sistēmas devi-
ņās kārtās, kur līdera lomu no 
pirmās līdz pat pēdējai kārtai 

uzņēmās valmierietis Gun-
tars Līcis. 

Spēcīgā meistara uzņemtais 
ritms nebija pa spēkam sekotā-
jiem, un G.  Līcis ar izcīnītajiem 

15  punktiem (no 18 iespējama-
jiem) par 4 punktiem apsteidza 
meistaru Ali Balbārzdi no Ogres. 
Valmierieša veikums deviņās 
kārtās bija itin pārliecinošs – se-
šas uzvaras un tikai trīs neizšķir-
ti, un čempiona skaistais kauss 
godam nopelnīts. Arī ogrēnietis 
A. Balbārzdis nezaudēja nevienu 
divcīņu, viņa kontā divas uzva-
ras, septiņi neizšķirti un pelnīta 
godalga par otro vietu. Jāpie-
zīmē, ka zaudējuma rūgtumu 
neizbaudīja tikai pirmo divu 
vietu ieguvēji. Tikpat punktu, 
cik A. Balbārzdim, bija arī sigul-
dietim Ojāram Upenam (četras 
uzvaras, trīs neizšķirti un divi 
zaudējumi), bet viņam sliktāki 
papildu rādītāji un trešā vie-
ta. Ikšķilietis Ivars Mauriņš un 
rembatietis Vaclavs Griņevičs ar 
9 punktiem ierindojās attiecīgi 
5. un 6. vietā.

Ne mazāk sīvas divkaujas no-
tika arī ātrspēles turnīrā (trīs 
minūtes uz visu partiju katram 
dalībniekam), kas risinājās sep-
tiņās kārtās. Atkal strauju tem-
pu uzņēma G.  Līcis, kas krāja 
uzvaru pēc uzvaras, bet šoreiz 
viņam līdzi turējās ikšķilietis 
I. Mauriņš. Ātrspēles sacensības 
kulmināciju sasniedza pēdējā 

kārtā, kad tikās abi līderi. Līdz 
tam G. Līcis bija apspēlējis visus 
sešus pretiniekus, bet I.  Mau-
riņa kontā piecas uzvaras un 
viens neizšķirts. Aizraujošajā 
sarežģītajā partijā abpusējā lai-
ka trūkumā svaru kausi par labu 
nosvērās mājiniekam un izcīnī-
tie 13 punkti (no 14 iespējama-
jiem) ļāva viņam tikt pie pirmās 
vietas kausa. I.  Mauriņš bija 
vienīgais, kurš ātrspēlē nezau-
dēja nevienu divcīņu. Valmieras 
meistara guvums (12 punkti) 
tika novērtēts otrās godalgas 
vērtībā. Kausu par trešo vietu ar 
10 punktiem izcīnīja Juris Nei-
manis no Bauskas. Rembatietis 
V.  Griņevičs ar 6 punktiem ie-
rindojās 5. vietā. 

Sacensību dalībnieki veltīja 
atzinīgus vārdus Ikšķiles pil-
sētas un Tīnūžu pagasta pār-
valdei un sevišķi Agitai Kābe-
lei, kas bija sarūpējusi skaistus 
kausus un gaumīgus Ikšķiles 
suvenīrus. Par viesmīlīgu sa-
censību atmosfēru bija parū-
pējusies gan Ikšķiles Tautas 
nama direktore Dace Mistre, 
gan tiesnesis Kārlis Ozols. Tas 
viss kopā mudināja dalībniekus 
izteikt vēlmi tikties Ikšķilē arī 
nākamgad. 

Ar laureātiem vēlējās nofotografēties arī daži citi turnīra dalībnieki. No kreisās: Jānis Ozols, 
Ojārs Upens, Andris Riekstiņš, Ivars Mauriņš, Guntars Līcis, Alis Balbārzdis, Juris Neimanis 
un Valdis Kampuss. Foto: Kārlis Ozols
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Politiski represētas perso-
nas un nacionālās pretoša-
nās kustību dalībnieki, kā arī 
personas ar I grupas invali-
ditāti, kuru dzīvesvieta dek-
larēta bijušā Ikšķiles novada 
teritorijā, novembrī var sa-
ņemt pabalstu 50 (piecdes-
mit) eiro apmērā atbilstoši 
Ikšķiles novada saistošajiem 
noteikumiem Nr. 4/2019 „Par 
pašvaldības pabalstu piešķir-
šanu Ikšķiles novada iedzī-
votājiem”. Pabalsts tiek pie-
šķirts reizi gadā, novembrī, 
bez ienākumu un materiālās 
situācijas izvērtēšanas.
Lai pabalsta pieprasīšana 
notiktu, ievērojot izsludinā-
tās ārkārtējās situācijas un 
noteiktās epidemioloģiskās 
prasības, sociālais darbi-
nieks telefoniski sazināsies 
ar katru personu, kuras sa-
ņēma pabalstu 2020.  gadā, 
un individuāli vienosies par 
iesnieguma iesniegšanu. 
Aicinām atsaukties un sazi-
nāties ar sociālo darbinieku 
tām politiski represētajām 
personām, nacionālās pre-
tošanās kustību dalībniekiem 
un personām ar I grupas in-
validitāti, kuras 2020.  gadā 
nebija pabalsta saņēmēju 
vidū. Tālruņi saziņai ar so-
ciālo darbinieku: 68625938, 
22027666.
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Valters Krauze ielūdz uz autorvakaru
Uz saviem radošajiem autor-
vakariem aicina TV zvaigzne, 
aktieris, pasākumu vadītājs 
un vienkārši lielisks cilvēks – 
Valters Krauze.

„Šo divdesmit gadu laikā dažā-
dos TV raidījumos esmu daudz 
ironizējis par politiku, poli-
tiķiem, valstī notiekošo un 

ikdienišķām netaisnībām. Savā 
autorvakarā vairāk pasmaidīšu 
par sevi, savu pieredzi, neveik-
lām situācijām un notikumiem, 
kurus pats esmu izdzīvojis, bet 
aizmirst nevaru,” to, kas būs 
dzirdams šajā programmā, ne-
daudz ieskicē V. Krauze.

Tūkstošiem cilvēku ir smē-
jušies par viņa jokiem, atbildē-

juši līdz ar viņu uz nopietniem 
jautājumiem TV šovā „Es mīlu 
tevi, Latvija”, priecājušies viņa 
vadītajos TV šovos, pasākumos 
un kāzās. Ir pienācis brīdis, kad 
V.  Krauze ar šiem stāstiem da-
līsies ar skatītājiem. Ar muzi-
kālām ilustrācijām viņa stāstus 
papildinās pianists Juris Kris-
tons.

Ogres novada pašvaldības klientu apkalpošanas 
centri klātienē klientus apkalpo tikai ar sadarbspējīgu 

Covid-19 sertifikātu
Ar Ministru kabineta 2021. gada 
9. oktobra rīkojumu Nr. 720 
„Par ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanu” visā Latvijas te-
ritorijā, sākot ar 2021.  gada 
11.  oktobri līdz 2022.  gada 
11.  janvārim, ir izsludināta 
ārkārtējā situācija ar mērķi 
ierobežot Covid-19 izplatību 
ārkārtējās situācijas spēkā 
esamības laikā un ir noteikta 
virkne pasākumu, lai ierobežo-
tu Covid-19 infekcijas izplatību.

Ārkārtējās situācijas laikā 
Ogres novada pašvaldības cen-
trālās administrācijas Klientu 
apkalpošanas centrā Ogrē un 
vienotajos klientu apkalpoša-
nas centros Ikšķilē, Tīnūžos, 
Ķegumā, Lielvārdē, Birzgalē un 
Rembatē no 2021. gada 13. ok-
tobra klātienē apkalpo tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta klientus, 
kuri var uzrādīt sadarbspējīgu 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu vai Covid-19 testēša-

nas sertifikātu, kas nav vecāks 
par 72 stundām. Apkalpošana 
klātienē tiek nodrošināta arī 
tiem klientiem, kuri vēlas izdru-
kāt savu Covid-19 sertifikātu.

Klientiem, kuri nevar uzrādīt 
sadarbspējīgu vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu vai 
Covid-19 testēšanas sertifikātu, 
kas nav vecāks par 72 stundām, 
visi pakalpojumi un konsultāci-
jas tiek nodrošinātas attālināti.

Lai mīļums Tavu sirdi silda,
Un lai tā nesāp it nekad.
Lai spēks un veselība, prieks,
Lai visas bēdas – tik tāds 
nieks.

Sveicam oktobra 
gaviļniekus

95 gadu jubilejā
Fedoru Ivanovu
90 gadu jubilejā

Ņinu Miezīti
85 gadu jubilejā
Daini Karlovu

Vladislavu Uzolnieku
Jāni Peslaku
Veltu Krauzi

80 gadu jubilejā
Veru Šadrinu
Valiju Kuršu

Tamāru Tkačenko
Jāni Puriņu 

Irinu Larisu Servuti
Ogres novada pašvaldības

Ikšķiles pilsētas un
Tīnūžu pagasta pārvalde


