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Ogres novada pašvaldības domes vadību uztic
Egilam Helmanim
1. jūlijā uz pirmo domes sēdi
Ogres Centrālās bibliotēkas
konferenču zālē sanāca jaunievēlētie Ogres novada pašvaldības domes deputāti.
Sēdes sākumā Ogres novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
Nikolajs Sapožņikovs ziņoja par
Ogres novada pašvaldības rezultātiem un deputātiem izsniedza
apliecības, vienlaikus informējot,
ka no šī brīža stājas spēkā deputāta mandāts. N. Sapožņikovs
jaunajam domes sasaukumam
vēlēja godam pildīt vēlētājiem un
visiem novada iedzīvotājiem dotos solījumus un turpmākos četrus gadus strādāt ražīgi.
Pēc deputātu svinīgās sveikšanas sekoja domes sēdes darba kārtības jautājums – Ogres novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
ievēlēšana. Deputāti tika aicināti
izvirzīt kandidatūras. Indulis Trapiņš no politiskās partijas „Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS”
domes priekšsēdētāja amatam
izvirzīja līdzšinējo Ogres novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju Egilu Helmani, pamatojot savu
izvēli ar E. Helmaņa spēju profesionāli un enerģiski vadīt pašvaldības darbu un piesaistīt finanšu
līdzekļus. Savukārt Toms Āboltiņš
no politiskās partijas „Latvijas
Reģionu Apvienība” par domes
priekšsēdētāja kandidatūru izvirzīja Marisu Martinsonu.
Par Ogres novada pašvaldības
domes priekšsēdētāju deputāti
nolēma ievēlēt E. Helmani, kurš
balsošanas rezultātā saņēma pār-

liecinošu deputātu balsu vairākumu – 21 balsi. Par Marisu
Martinsonu balsoja divi deputāti,
ieskaitot pašu deputātu.
Jaunievēlētais domes priekšsēdētājs pateicās deputātiem par
izrādīto uzticību un solīja ievērot
visu deputātu intereses, strādājot
visu novadu interesēs. Viņš uzsvēra, ka ikviens deputāts varēs aktīvi
līdzdarboties un aicināja deputātus ieguldīt savu potenciālu novada izaugsmes veidošanā.
Pēc uzrunas E. Helmanis informēja par ārkārtas sēdi, kurā tika
apstiprināts domes nolikums, tika
lemts par jaunā novada simboliku,
kā arī tika ievēlēts domes priekšsēdētāja vietnieks, notika domes pastāvīgo komiteju vēlēšanas, kā arī
tika ievēlēts novada pašvaldības
izpilddirektors un izpilddirektora
vietnieks.
Atgādinām, ka Ogres novada
pašvaldības domē ievēlēti (alfabēta secībā):
Toms Āboltiņš – Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība”,
1687 balsis;
Liene Cipule – Jaunā VIENOTĪBA, 2035 balsis;
Edgars Gribusts – „Kustība
„Par!””, 1386 balsis;
Egils Helmanis – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas
Zaļā partija, 13 229 balsis;
Jānis Iklāvs – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8591 balss;

Jaunās Ogres novada pašvaldības domes deputāti.
Jānis Kaijaks – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija,
8509 balsis;
Dace Kļaviņa – Jaunā VIENOTĪBA, 2007 balsis;
Pāvels Kotāns – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas
Zaļā partija, 8482 balsis;
Andris Krauja – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas
Zaļā partija, 8551 balss;
Atvars Lakstīgala – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija,
8818 balsis;
Jānis Lūsis – „Kustība „Par!””,
1390 balsis;

Artūrs Mangulis – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija,
8908 balsis;
Mariss Martinsons – Politiskā
partija „Latvijas Reģionu Apvienība”, 1939 balsis;
Dace Māliņa – „Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA,
1018 balsis;
Dace Nikolaisone – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija,
8519 balsis;
Jānis Siliņš – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8752 balsis;
Gints Sīviņš – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS

Noticis Ikšķiles vidusskolas 12. klases izlaidums
30. jūnijā Ikšķiles estrādē notika
Ikšķiles vidusskolas 12. klases
izlaiduma svinīgais pasākums.
Izlaidumā 12. klašu skolēniem
laba vēlējumus sacīja Ikšķiles
vidusskolas direktore Ginta Liepiņa, kā arī Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Mariss Martinsons,
kurš uzsvēra, ka izlaidums notiek vēsturiskā brīdī – pirms novadu apvienošanas.

Šogad Ikšķiles vidusskolu absolvēja 20 audzēkņi. Tradicionāli pirmie atestātus un skolas žetongredzenus saņēma skolēni, kuriem
vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir augstāks par 8,00 ballēm.
Par teicamām un izcilām sekmēm

Ikšķiles vidusskolas 12. klases absolventi.

ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas
Zaļā partija, 9417 balsis;
Dainis Širovs – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas
Zaļā partija, 9249 balsis;
Valentīns Špēlis – Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS, 1147 balsis;
Indulis Trapiņš – Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS, 1543 balsis;
Raivis Ūzuls – „Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA,
1352 balsis;
Ilmārs Zemnieks – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas
Zaļā partija, 8665 balsis;
Dzirkstīte Žindiga – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija,
8924 balsis.

Avots: www.ogresnovads.lv

pieci absolventi saņēma pašvaldības naudas balvas 100 eiro vērtībā, divi absolventi par augstiem
rezultātiem mācībās saņēma arī
Ikšķiles novada pašvaldības lielo
naudas balvu 900 un 700 eiro vērtībā. Ikšķiles vidusskola lepojas
ar savu izcilnieci – 12. klases absolventi Sandu Bērziņu, kurai par
mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā tika pasniegta Lielā simtgades
balva.
Paldies skolēniem un viņu
klases audzinātājai Dacei OzolaiKrastiņai par kopīgajiem cītīga
darba gadiem! Vēlam absolventiem izturību, nerimstošu dzīvessparu un entuziasmu, lai sasniegtu
iecerēto!
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Ikšķilē turpinās ielu remontdarbi Par Nacionālo bruņoto
spēku Mācību vadības
pavēlniecības militāro
mācību norisi
Vasaras sezona ir laiks, kad pilnā sparā rit ielu un ceļu sakārtošanas darbi. Lai arī daudzas
ielas Ikšķilē ieguvušas jaunu
segumu un uzlaboti braukšanas apstākļi, pilsētā vēl ir virkne ielu, kas gaida savu kārtu.

Jūlija sākumā asfaltbetona seguma izbūves un apmalīšu nomaiņas
darbi tika veikti Melioratoru ielas
un daudzdzīvokļu ēku Melioratoru
ielas 4 un 8 iekšpagalmos. Savukārt
divkārtu virsmas apstrāde veikta
Ikšķilē Neļķu un Kārklu ielai, kā arī
Atteku ielai Turkalnē. Šajā mēnesī
turpinās asfaltseguma ieklāšanas
darbi Lupīnu un Ausekļa ielā.
Tiek gatavota dokumentācija
Ziedu, Papeļu un Neļķu ielas nodošanai ekspluatācijā. Jau ziņots,
ka šajās ielās grants seguma vietā
tika ieklāts asfaltbetona segums.

Ielu un ceļu uzlabošana pilsētā
ir viena no prioritātēm. Šogad ir
plānota Peldu ielas asfaltbetona
seguma atjaunošana un gājēju

ietves uzlabošana. Līdz ar Peldu
ielas sakārtošanu visās pilsētas
maģistrālajās ielās būs teicami
braukšanas apstākļi.

Ikšķiles
teritorijas
neoficiālajās
peldvietās
peldēties
ir atļauts
Veselības inspekcija informē, ka Ikšķiles teritorijā visās peldvietās, kur ūdens
paraugi paņemti 28. jūnijā,
peldēties ir atļauts. Peldvietu
ūdens analīžu rezultāti ir apkopoti un publicēti Veselības

Mācību mērķis ir pilnveidot
Mācību vadības pavēlniecības
apakšvienību spējas valsts aiz-

Izveidota Ogres novada
Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu
pagasta pārvalde
inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vi.gov.lv/lv/neofi-

cialo-peldvietu-udens-kvalitate-2021-gada-peldsezona.

„Kodols” – tekstā,
„Daugava. Dzejnieki” –
fotogrāfijās

28. jūnijā Ikšķiles Tautas namā,
piedaloties radošajām personībām Roaldam Dobrovenskim,
Dainai Sirmajai un viešņām –
Annai Rancānei, Ievai Akurāterei –, tika atklāts dzejnieces
Veltas Kaltiņas dzejoļu krājums
„Kodols”.
Dzejniece Velta Kaltiņa šajā dienā
svinēja lielu un apaļu jubileju –
90. Apgādā „Pētergailis” iznākušajā dzejoļu krājumā „Kodols” apkopoti 21. gadsimtā tapušie dzejoļi, no kuriem strāvo jauneklīgs,
spirgts svaigums un pieredzētā
mūža krāšņums.

Nacionālo bruņoto spēku (NBS)
Mācību vadības pavēlniecības
militārais vingrinājums ir NBS
militārā vingrinājuma „Namejs
2021” sastāvdaļa un norisinās
Ogres novada Ikšķiles pilsētas
un Tīnūžu pagasta pārvaldes
atbildības teritorijā – Ceplīšos.
Militārais vingrinājums norisinās laika periodā no 12. līdz
23. jūlijam.

sardzībā sadarbībā ar valsts un
pašvaldību institūcijām, sagatavojot karavīrus, zemessargus un
brīvprātīgos rezerves karavīrus
valsts aizsardzības spēju uzturēšanā.
Ikšķiles novadā galvenās aktivitātes notiek bijušās tuberkulozes slimnīcas „Ceplīši” teritorijā.
Apmācība norisinās iepriekš saskaņotās teritorijās. Ja radīsies
papildu nepieciešamība treniņus
veikt privāto vai juridisko personu īpašumos, par to tiks slēgti
atsevišķi līgumi.
Mācību laikā karavīri pārvietojas pa koplietošanas ceļiem ar
transportu un kājām. Mācību munīcija un imitācijas līdzekļi netiks
izmantoti.
Ja rodas papildu jautājumi,
kontaktpersona no militārā vingrinājuma puses ir majors Edgars
Liepiņš, tālr. 26602052.
Jau iepriekš atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.

Pati dzejniece publiski atklāja:
„Un tad atvērās tāds lodziņš tur
augšā un nobira čupiņa dzejoļu,
un man bija viņi vienkārši jāuzlasa, un tad es viņus te saliku
iekšā.” Dzejoļu krājuma „Kodols”
redaktors Māris Salējs atzina,
ka krājumu „Kodols” caurstrāvo
jauneklīga dzeja ar nodzīvota
mūža redzīgumu.
Līdz šim Veltai Kaltiņai iznākuši dzejoļu krājumi „Paraksts”
(1967), „Zilo ziloņu taures”
(1970), „Sarkanmāla vāpe” (1973),
„Egretta alba” (1978), „Atbalss
akā” (1981), „Mīlestības atnākšana” (1985), „Krusta zīmē” (1995),

„Likteņstāsts un 33 liktenīgi dzejoļi” (1997; ar biogrāfisku vēstījumu), „Mīlestības ārprāts jeb Lielie
kāposti” (2000), „Dzeja” (2016;
kopkrājums ar Roaldu Dobrovenski, grāmatas otrā pusē „Стихи”)
un „Kodols” (2021), kā arī divi
romāni – „Te biju es” (2002) un
„Savvaļas ganībās” (2005).
Svinīgajā vakarā tika nolasīts arī dzejniecei veltītais apsveikums no Valsts prezidenta
Egila Levita un kultūras ministra Naura Puntuļa. Plašajam
apsveicēju lokam pievienojās
arī Ikšķiles novada pašvaldības
izpilddirektore Agnese Jankuna
un Kultūras pārvaldes vadītāja
Dace Jansone.
Līdzās grāmatas atvēršanas
svētkiem tika atklāta arī dzejnieces dzīvesbiedra, rakstnieka
Roalda Dobrovenska un fotogrāfes Andas Krauzes fotoizstāde
„Daugava. Dzejnieki”. Atskanēja
Roalda dziedātā romance un eseja „Dzejnieki un Daugava”. Savukārt Anda Krauze arī šajā svētku
vakarā nenogurstoši turpināja
strādāt – iemūžināt svētku vakaru fotogrāfijās.
Pasākumu vadīja Inguna Cepīte, grāmatu apgāda „Pētergailis”
vadītāja. Muzicēja Ansis Cauka un
Tīnūžu Tautas nama vokālais ansamblis „Vivo”.
WWW.IKSKILE.LV

8. jūlija ārkārtas sēdē Ogres
novada pašvaldības domes
deputāti vienbalsīgi lēmuši
izveidot Ikšķiles pilsētas un
Tīnūžu pagasta pārvaldi.
Likuma „Par pašvaldībām”
69. 1 panta pirmā daļa noteic: lai
nodrošinātu pašvaldības sniegto
pakalpojumu pieejamību novada pagastos un novada pilsētās,
pašvaldības dome izveido pagasta vai pilsētas pārvaldi. Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo
noteikumu Nr. 12/2021 „Ogres
novada pašvaldības nolikums”
12. punktu un 26.2. apakšpunktu,
lai
nodrošinātu
pašvaldības
sniegto pakalpojumu pieejamību
Ogres novada pagastos un pilsētās, kurās neatrodas pašvaldības
administratīvais centrs, pašvaldības saimnieciskās darbības un
attiecīgajā Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajā teritoriālā iedalījuma vienībā
esošo pašvaldības iestāžu saimniecisko apkalpošanu, dome izveido Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu
pagasta pārvaldi, kas ir pašvaldības iestāde.
Teritoriālā iedalījuma vienību (pagastu un pilsētu) pārvalžu izveides pamatprincipus nosaka likuma „Par pašvaldībām”
69.1 pants, kas ar Latvijas Republikas Saeimā 2021. gada 16. jūnijā
pieņemto likumu „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””, kas stājās
spēkā 2021. gada 1. jūlijā, ir izteikts
jaunā redakcijā. Tādējādi likums no
2021. gada 1. jūlija vairs neparedz
pašvaldības domes pienākumu saņemt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra atļauju
kopīgu (pagastu un pilsētu) pārvalžu izveidei.

Pārvaldes izveidotas, lai nodrošinātu Ogres novada pašvaldības
mērķiem un normatīvajos aktos
noteiktajām funkcijām un uzdevumiem ekonomiski un funkcionāli
efektīvu pārvaldi Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajās teritoriālā iedalījuma vienībās,
nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
8. punktu un 69.1 panta pirmo daļu.
Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs. Pārvaldes vadītājam ir viens
vietnieks. Pārvaldes vadītājs organizē likumā „Par pašvaldībām”
69.1 pantā minēto pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem un īsteno šī lēmuma 2. punktā pārvaldei
noteikto saimniecisko funkciju
Ikšķiles pilsētā, pārvaldes vadītāja
vietnieks – Tīnūžu pagastā. Pārvaldes vadītāja vietnieks aizvieto pārvaldes vadītāju viņa prombūtnes
laikā. Pārvalde finanšu līdzekļus
saņem no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts
mērķdotācijām, Eiropas Savienības
projektu līdzekļiem, ziedojumiem
un dāvinājumiem. Pārvaldes dokumentu izgatavošanā pārvalde lieto
noteikta parauga pārvaldes veidlapu, ko ar rīkojumu apstiprina Ogres
novada pašvaldības izpilddirektors.
Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram uzdots organizēt
atklātu konkursu uz pārvaldes vadītāja un pārvaldes vadītāja vietnieka amata vietām, kā arī mēneša
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
dienas izstrādāt pārvaldes nolikuma projektu un to iesniegt pašvaldības domei apstiprināšanai. Tāpat
uzdots mēneša laikā izstrādāt pārvaldes amatu un mēnešalgu likmju
sarakstu un to iesniegt pašvaldības
domei apstiprināšanai.
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Aicina iesniegt projektu pieteikumus
Aktīvo iedzīvotāju fonda stratēģisko
projektu konkursā
Līdz 6. septembra plkst. 14.00
Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir aicinātas iesniegt projektus otrajā Aktīvo
iedzīvotāju fonda (AIF) stratēģisko projektu konkursā programmās „Demokrātijas kultūra”
un „Cilvēktiesības”.

Programmā „Demokrātijas kultūra” tiek sagaidīti tādi projekti, caur kuru atbalstīšanu AIF
palīdzēs stiprināt demokrātijas
kultūru un pilsoniskuma apziņu
Latvijā. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par demokrātiju
(kampaņas, izglītības aktivitātes),
veicina iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs (līdzdalības
prasmju attīstība, iedzīvotāju,
jauniešu, mazaizsargāto cilvēku
iesaiste u. c.) un stiprina pilsoniskās sabiedrības organizācijas
interešu pārstāvībā un sabiedrībai
nozīmīgu procesu uzraudzībā (iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas

procesos, pētījumi, informācijas
pieejamība u. c.).
Programmā
„Cilvēktiesības”
tiek sagaidīti tādi projekti, caur
kuru atbalstīšanu AIF palīdzēs
vairot Latvijas sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām. Programmā
tiks atbalstītas aktivitātes, kas
palielina sabiedrības izpratni par
cilvēktiesībām (kampaņas, izglītojošas nodarbības, starpkultūru
dialoga aktivitātes u. c.) un stiprina
cilvēktiesību jomā strādājošās pilsoniskās sabiedrības organizācijas
(interešu pārstāvība, pakalpojumi
diskriminācijas un cilvēktiesību
pārkāpumu upuriem, pētījumi
u. c.). Papildu punkti tiks piešķirti
projektiem, kuros plānotas izglītojošas nodarbības cilvēktiesību
izpratnes palielināšanai, kā arī
starpkultūru dialoga iniciatīvas
izpratnes un iecietības vairošanai
par Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem.
Konkursa kopējā summa ir
1 042 420 eiro, tai skaitā projek-

tiem programmā „Demokrātijas
kultūra” – 685 150 eiro un projektiem programmā „Cilvēktiesības” –
357 270 eiro. Viena projekta finansējums ir 40 000–105 000 eiro,
un AIF finansējums ir līdz 100%
no projekta kopējā budžeta. Projekti jāīsteno laika periodā no
01.11.2021. līdz 30.04.2024., un to
ilgums var būt 24–30 mēneši.
Projekta
pieteikums
jāiesniedz tikai AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv,
un tas jāaizpilda latviešu valodā.
Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai
nodibinājums, kas atbilst visiem
konkursa nolikumā izvirzītajiem
nosacījumiem.
Lai atbalstītu potenciālos projektu iesniedzējus, AIF īsteno vairākus atbalsta pasākumus:
• laikā no 2021. gada 19. līdz
23. jūlijam tiešsaistē notiks
stratēģisko projektu darbnīcas, kuru laikā dalībnieki varēs

identificēt savas organizācijas
darbu un tās atbilstību AIF
mērķim un programmām „Demokrātijas kultūra” un „Cilvēktiesības”, apzināties savus
un organizācijas esošos resursus un veidu, kā tos stratēģiski
pielietot organizācijas mērķu
sasniegšanai kombinācijā ar
AIF stratēģisko projektu konkursa iespējām, kā arī strukturēt un fokusēt savas vēlmes,
vajadzības un esošās idejas
atbilstoši stratēģisko projektu
konkursa nosacījumiem. Detalizēta informācija tiks publicēta AIF tīmekļvietnē tuvākajā
laikā;

• bezmaksas konsultācijas par
projektu sagatavošanu var saņemt pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem.
Aktīvo iedzīvotāju fonda programma Latvijā tiek īstenota no
2020. līdz 2024. gadam ar mērķi
stiprināt pilsonisko sabiedrību un
iedzīvotāju līdzdalību un vairot
mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas, un to finansē Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas
granti. Plašāka informācija par
Aktīvo iedzīvotāju fondu – www.
activecitizensfund.lv.

Rasa Lazdiņa,
komunikācijas vadītāja

Aktualitātes sociālo pakalpojumu jomā pēc 1. jūlija
ar mājokļa lietošanu saistītus
izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus
dokumentus (piemēram, īres
līgumu);
• citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Konsultēties par pabalstu saņemšanas iespējām var Ogres novada Sociālajā dienestā, zvanot
pa tālruni 28807927 vai rakstot
uz e-pasta adresi ogressd@ogresnovads.lv.

Administratīvi
teritoriālās
reformas rezultātā 2021. gada
1. jūlijā pēc pirmās domes sēdes
darbu ir uzsākusi jaunizveidotā Ogres novada pašvaldība,
apvienojoties Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novada pašvaldībām. Jaunizveidotā
pašvaldība pārmanto visu apvienoto pašvaldību tiesības un
saistības.

Kā informē Ogres novada Sociālā
dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa,
visu apvienojamo novadu pašvaldību sociālie dienesti pēc 1. jūlija
turpina darbu ierastajā kārtībā,
līdz jaunā pašvaldības dome pieņems lēmumu par to reorganizāciju vai likvidāciju.
Mainījušies nosacījumi mājokļa pabalsta saņemšanai
1. jūlijā stājās spēkā arī jauni
nosacījumi mājokļa pabalsta saņemšanai, kas paredz vispirms
noteikt mājsaimniecības ienākumus un atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kuru var piešķirt uz
trīs vai sešiem mēnešiem. Par šo
laiku var tikt aprēķināts arī mājokļa pabalsts.
Mājokļa pabalstu var pieprasīt
persona, kura dzīvo īpašumā esošā
vai īrētā mājoklī un tur deklarējusi savu dzīvesvietu. Ja mājoklis
tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres
līgumam par nekustamā īpašuma
lietošanu.
Mājokļa pabalsta aprēķinā turpmāk tiks ņemti vērā šādi izdevumi:
par dzīvojamās telpas lietošanu
(īres maksa, izdevumi par obligāti
veicamajām pārvaldīšanas darbībām); par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures
un karstā ūdens nodrošināšanai,
elektroenerģija, ūdens, dabasgāze,
kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu ap-

saimniekošana), ja tie nav ietverti
īres maksā vai nepieciešamajos
izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām; ar
telekomunikāciju pakalpojumiem
un internetu saistītie izdevumi, kā
arī izdevumi par ūdens skaitītāju
uzstādīšanu un verifikāciju.
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķinās kā starpību starp garantētā
minimālā ienākuma 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām
personām mājsaimniecībā (GMI)
sliekšņu summu mājsaimniecībai,
faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot Ministru kabineta noteikumos noteikto formulu.
Mājokļa pabalstu izmaksās ne
retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt
vienā vai vairākās reizēs kalendārajā gadā. Pabalstu pārskaitīs apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, vai arī uz
iesniedzēja norādīto kredītiestādes
maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.
Kā noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā,
pašvaldība saistošajos noteikumos
var paredzēt labvēlīgākus nosacījumus mājokļa pabalsta izdevumu
pozīcijām, noteikt koeficientu GMI
sliekšņu summai mājsaimniecībai

un mājsaimniecību veidus, kuriem
tiek piemērots koeficients mājokļa
pabalsta apmēra aprēķināšanai.
Tāpēc tuvāko mēnešu laikā pēc
jauno mājokļa pabalsta nosacījumu ieviešanas pašvaldībā vēl tiks
vērtēts izmaksu apjoms un iespējas, kā paplašināt mājokļa pabalsta
saņēmēju loku.
Lai saņemtu sociālo palīdzību
un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam,
vienai no mājsaimniecības personām nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā un iesniegt:
• iesniegumu, kuru parakstījušas
mājsaimniecības
pilngadīgās
personas;
• izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem
pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās
darbības veicēju mājsaimniecībā;
• visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus
par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
• dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus
un saņemtos maksājumus par
12 kalendāra mēnešu periodu
pirms iesnieguma iesniegšanas;
• dokumentus mājokļa pabalsta
aprēķināšanai, kas apliecina
WWW.IKSKILE.LV

Būtiskas izmaiņas asistenta
pakalpojuma nodrošināšanas
kārtībā
1. jūlijā stājās spēkā būtiskas
izmaiņas asistenta pakalpojuma
nodrošināšanas kārtībā, mainot
pieeju asistenta pakalpojuma stundu piešķiršanai un apmaksai. Jauno
pakalpojuma kārtību paredz „Noteikumi par asistenta, pavadoņa un
aprūpes pakalpojumu personām ar
invaliditāti”.
Jaunā pakalpojuma nodrošināšanas kārtība paredz atteikties no
vērtēšanas, cik stundas asistents
personai ar invaliditāti ir sniedzis
pakalpojumu, tā vietā personai
piešķirot konstantu stundu skaitu
mēnesī, ko persona var izmantot
atbilstoši savām vēlmēm un prioritātēm, nesniedzot detalizētas
atskaites par to, kādas vietas ir apmeklētas.
Noteikumi paredz, ka asistenta pakalpojumam nevajadzēs arī
trešo personu apliecinājumus un
pierādījuma dokumentus. Pilngadīgajām personām piešķirto stundu skaits būs atkarīgs no personas
iesaistes pasākumos (vai persona
strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru u. c.) un no sociālā
dienesta noteiktā asistenta atbalsta nepieciešamības intensitātes
līmeņa, kas tiks vērtēts atbilstoši
vienotiem kritērijiem visās pašvaldībās. Ieviests arī jauns pakal-

pojums bērniem – pavadonis. Lai
saņemtu aprūpes pakalpojumu
bērniem, nevērtēs ģimenes ienākumu līmeni, bet gan nepieciešamību pēc pakalpojuma.
Asistenta pakalpojums bērniem
ar invaliditāti tiks nodrošināts
nemainīgā apjomā – 80 stundas
mēnesī. Jaunais pavadoņa pakalpojums 60 stundas mēnesī tiks
nodrošināts bērniem ar invaliditāti, kuriem nav īpašās kopšanas
nepieciešamības, bet ir nepieciešams atbalsts, lai pārvietotos
ārpus mājokļa. Piešķirtās stundas
bērna ģimene būs tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem, organizējot asistenta vai pavadoņa
piesaisti.
Saņemt pašvaldības nodrošinātu aprūpes pakalpojumu būs tiesības bērniem ar invaliditāti no piecu gadu vecuma, kuriem Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija (VDEĀVK) izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pakalpojums
tiks nodrošināts līdz 80 stundām
mēnesī atkarībā no aprūpes nepieciešamības, ja ģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu
dēļ nevar nodrošināt šīs personas
aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un pašvaldības
sociālais dienests būs konstatējis
šādas aprūpes nepieciešamību.
Izmaiņas skar arī pilngadīgas
personas ar I vai II invaliditātes
grupu. Šiem cilvēkiem asistenta pakalpojums tiks piešķirts
konstantā apjomā (no 15 līdz
160 stundām mēnesī) atkarībā no
personas ar invaliditāti iesaistes
pasākumos (strādā, mācās, nepieciešamas regulāras medicīniskas procedūras u. c.) un noteiktā
atbalsta intensitātes līmeņa (nepieciešams liels vai ļoti liels atbalsts). Vairs nebūs nepieciešams
VDEĀVK atzinums par asistenta
pakalpojuma nepieciešamību.

Avots: www.ogresnovads.lv

4

Ikšķiles Vēstis

SABIEDRĪBA

Apstiprināts jaunā
Ogres novada ģerbonis
1. jūlijā plkst. 14.00 sākās
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē, kuras darba kārtībā iekļauts plašs izskatāmo jautājumu loks. Kā
pirmais tika izskatīts jautājums par jaunā Ogres novada
ģerboni.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma „Administratīvās
teritorijas, to administratīvie
centri un teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas
un novada pagasti” 28. punktu
jaunais Ogres novads izveidots,
apvienojot Ogres novadu, Ikšķiles novadu, Ķeguma novadu
un Lielvārdes novadu to esošajās administratīvo teritoriju
robežās.
Līdz ar jaunā Ogres novada
izveidi ir nepieciešams vienots
pašvaldības ģerbonis, kas saskaņā ar Ģerboņu likumu ir atbilstoši heraldikas nosacījumiem
izstrādāts atsevišķs apzīmējums
vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un reprezentē attiecīgo pašvaldību. Ģerbonis ir novada atpazīstamības
zīme, tas ir novada identitāte.

Likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 7. punkts
paredz, ka pašvaldības dome drīkst
noteikt pilsētas, novada vai pagasta simboliku, saskaņojot to ar Latvijas Valsts heraldikas komisiju.
Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā Metodikā 2021. gada
jaunveidojamo novadu pašvaldību
darbības uzsākšanai (izdota saskaņā ar Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumu) norādīts,
ka saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu jaunveidojamais
novads var lemt par kāda no apvienoto novadu ģerboņiem izmantošanu. Šādu pieeju atbalsta arī
Valsts heraldikas komisija.
Jaunais novada ģerbonis būs
Ogres novada vienotā simbolika, kuru izmantos Ogres novada
pašvaldības oficiālo dokumentu
noformēšanā un citviet Latvijas
normatīvā regulējuma noteiktajā
kārtībā.
Deputāti vienbalsīgi nolēma par
jaunizveidotā Ogres novada ģerboni apstiprināt līdzšinējā Ogres
novada ģerboni, kura attēlu un heraldisko aprakstu Valsts heraldikas
komisija apstiprināja 2012. gada
30. augustā.

OGRES NOVADA ĢERBONIS
Saskaņā ar Ģerboņu likumu
pašvaldības ģerbonis ir atbilstoši
heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai
apzīmējumu kopums, kas ietverts
noteiktā formā un reprezentē attiecīgo pašvaldību.
Valsts heraldikas komisija ir apstiprinājusi Ogres novada ģerboni
un tā heraldisko aprakstu:
sudraba laukā trīs melnas priedes pēdā balstās uz zilas viļņotas
sijas; zila pavedienapmale.
Saskaņā ar Valsts heraldikas komisijas izstrādātajiem principiem,
veidojot novadu ģerboņus, tiešā
veidā netiek izmantots neviens no
eksistējošiem apstiprinātiem un
reģistrētiem pilsētas vai pagasta
ģerboņiem, bet var tikt izmantots
par pamatu kāds no līdzšinējiem
ģerboņiem: izmainot heraldiskās
krāsas; izmainot vai pievienojot
ģerboņa figūras; ieviešot heraldis-

kus lauzumus (pavedienapmale,
kantons u. c.); apvienojot vairākus
jau eksistējošus ģerboņus; veidots
pilnīgi jauns ģerbonis.

Ogres novada ģerboņa
krāsu toņi:
zilais – „PANTONE 286C”;
sudraba – „PANTONE 877C”;
melnais – „PANTONE Black”.
Informācijas avots:
www.ogresnovads.lv
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Ikšķiles vidusskolas skolnieču
triumfs jauno uzņēmēju sacensībās

Ikšķiles vidusskolas 5.–12. klašu skolēni skolotājas Barbas
Lielbārdes vadībā aktīvi piedalījās skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā, ko nodrošina
„Junior
Achievement
Latvia” („JA Latvia”). „JA Latvia”
ir viens no 40 „JA Europe” un
118 „JA Worldwide” tīkla biedriem kopš 1991. gada. Eiropas
Komisija atzinusi „JA Latvia”
par vienīgo pozitīvo iniciatīvu
Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem
uzņēmējdarbības izglītību.
Spītējot ierobežojumiem, viens
no izveidotajiem skolēnu mācību
uzņēmumiem (SMU) – „Dziedi
silti” – ir radījis unikālu produktu koru dziedātājiem un citiem
skatuves māksliniekiem – apsildāmas dziesmu mapes. Šādas
mapes nodrošina māksliniekiem
roku siltumu, neskatoties uz vidi,
kurā dziesmas tiek dziedātas, –
ārā aukstumā vai neapkurinātās
telpās dziedātāju rokas (un līdz ar
to arī sirds) tiek sasildītas ar īpašu
iestrādātu sildelementu un alternatīvu barošanas iekārtu.
Unikālā biznesa ideja radās
SMU vadītājai, Ikšķiles vidusskolas 11. klases skolniecei Amantai
Matisonei, kad, braucot mašīnā no
kora mēģinājuma, jaunā uzņēmēja konstatēja, ka pašai un apkārtesošajiem koristiem ir pamatīgi
nosalušas rokas. Tad kā pavisam
nevainīgs joks tika radīta ideja par
siltām mapēm. Izveidojot lielisku
un spēcīgu komandu ar klasesbiedreni Diānu Peinbergu un mūsu
skolas absolventi Terēzi Teibi, kas
ir tikpat lielas kora entuziastes,
jaunietes ķērās pie šīs šķietami neiespējamās idejas realizēšanas.
Gada laikā jaunietes saskārās ar
lieliem izaicinājumiem – gan fiziskiem, gan emocionāliem. Meitenes

ieguva neatsveramu praktisku pieredzi biznesa un darba attiecību
veidošanā paralēli savstarpējai
draudzībai, bieži vien upurējot
draudzīgās attiecības biznesa vārdā, taču pārdzīvojumi, spriedze,
negulētas naktis un biznesa veidošanas izaicinājumi paralēli sarežģītajam mācību procesam nodrošināja augstos sasniegumus gan
produkta kvalitātes radīšanā, gan
dalībā „JA Latvia” rīkotajās sīvajās
jauno uzņēmēju sacensībās.
Pateicoties neatlaidīgam darbam, pārliecībai par savu ideju,
lieliskajai komandai, skolotājas
Barbas Lielbārdes, ģimenes un
draugu atbalstam, SMU vadītāja
Amanta Matisone un daudzsološā
mārketinga entuziaste Terēze Teibe panāca to, ka viņu uzņēmums
un produkts tika pamanīts, novērtēts un atzīts arī valstiskā līmenī. SMU „Dziedi silti” „JA Latvia”
rīkotajā pasākumā „Cits bazārs
ziemā” 270 komandu konkurencē
izcīnīja uzvaru nominācijā „Labākā SMU pārdošanas komanda”, šīs
uzvaras rezultātā meitenes ieguva
iespēju piedalīties 24 stundu inovatīvajā nometnē. Tāpat nozīmīgs
panākums ir iegūtā pateicība par
pamanāmu biznesa pitch, kurā uzņēmuma apbrīnojamā mārketinga
speciāliste Terēze Teibe prasmīgi
pārstāvēja šo inovatīvo produktu.
Meiteņu darbs tika novērtēts
arī pasākumā „Jauno uzņēmēju
dienas 2021”, kas ir gada nozīmīgākais pasākums labākajiem „JA
Latvia” SMU programmas dalībniekiem, kura laikā tiek apbalvoti labākie SMU pamatskolu un
vidusskolu grupās. Mūsu skolas
SMU „Dziedi silti” saņēma divas
nozīmīgas balvas: vadītāja Aman-

ta Matisone balvā par savu uzcītīgo darbu ieguva iespēju augustā
piedalīties „JA Latvia” praktiskajā
uzņēmējdarbības un līderības septiņu dienu nometnē vidusskolēniem „Junior Achievement Unlocked 2021”, savukārt, pateicoties
Terēzes Teibes pašaizliedzībai un
augstajām kvalitātes prasībām,
uzņēmums saņēma simpātiju
balvu no projekta „Latvijā radīts”, kas tiek realizēts sadarbībā
ar AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”, ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.1.3/15/I/001
„Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” un Labklājības ministrijas
atbalstu. Balvā saņemta iespēja
veidot uzņēmuma mārketinga
aktivitātes ar projekta „Latvijā radīts” finansiālu atbalstu.
Jautājot par nākotnes plāniem,
uzņēmuma vadītāja Amanta Matisone apliecināja, ka noteikti
neapstāsies pie sasniegtā. Uzņēmums jau ir uzsācis darbu pie produkta pārdošanas, uzrunājot gan
Latvijas vadošo koru diriģentus,
gan skatoties arī plašāk – mērķis
ir piesaistīt Eiropas Savienības
ziemeļvalstu korus produkta virzībai jau starptautiskā līmenī. Tā
kā izvirzītais mērķis ir ievērojami augsts, tad uzņēmums plāno
veikt arī izmaiņas komandas sastāvā, bet precīzākas detaļas vadītāja vēl neatklāj.
Paldies jaunajām uzņēmējām
un skolotājai Barbai Lielbārdei par
ieguldīto darbu un neatlaidību,
kā arī sasniegtajiem rezultātiem!
Novēlam neapstāties un turpināt
iesāktos darbus, lai katram kora
dziedātājam būtu siltas rokas! Ikšķile dzied silti!

31. jūlijā dabas parkā „Zilie kalni” norisināsies „Ikšķiles MTB velobrauciens 2021”
Divas nedēļas ir palikušas līdz
ikgadējām un tradicionālajām
kalnu riteņbraukšanas sacensībām „Ikšķiles MTB velobrauciens 2021”, kas norisināsies
dabas parka „Zilie kalni” teritorijā šā gada 31. jūlijā. Starts
un finišs ierastajām trim garākajām – ģimeņu, pusmaratona
un maratona – distancēm paredzēts Zilo kalnu slēpošanas
trases starta laukumā. Velobrauciens, kas pirmoreiz notika 2011. gadā, šogad norisināsies jau desmito reizi.
Sacensības noritēs atbilstoši valstī
noteiktajiem Covid-19 ierobežojošajiem noteikumiem konkrētajā
sacensību laika periodā. Pasākuma
apmeklētāju un sportistu limiti, kā

arī kustības ierobežojumi sacensību centrā, starta laiki un citi saistošie noteikumi var tik precizēti, tuvojoties sacensību dienai, taču jau
šobrīd velomīļotāji var pieteikties
sev ierastajai distancei – maratona
distancei, kur 16 km aplis būs jābrauc trīs reizes, kopumā nobraucot 48 km. Pusmaratona distances
dalībniekiem būs jābrauc divi apļi,
kopā veicot 32 km. Ģimeņu distancē dalībniekiem ir paredzēti
12 km (viens aplis).
Lai izņemtu starta numurus,
katras distances dalībniekiem
sacensību centrā jāierodas atbilstoši dienas kārtībā noteiktajiem
laikiem. Lai piedalītos sacensībās,
dalībniekiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas sertifikāts vai
tā izslimošanas apliecība.

Šobrīd dalībnieku skaits visās
distancēs ir ierobežots: maratona
distancē – 135 dalībnieki; pusmaratona distancē – 270 dalībnieki;
ģimeņu braucienā – 135 dalībnieki. Sacensībās varēs piedalīties
tikai tie dalībnieki, kuri būs iepriekš reģistrējušies vietnē www.
sportlat.lv un veikuši dalības apmaksu.
Sacensību nolikums: https://
www.sportlat.lv/sacensibas/1520/
ikskiles-mtb-velobrauciens-2021/
nolikums. Tiešsaistes reģistrēšanās: https://www.sportlat.lv/
sacensibas/1520/ikskiles-mtbvelobrauciens-2021/registracija. Dalībnieku saraksts: https://
www.sportlat.lv/sacensibas/1520/
ikskiles-mtb-velobrauciens-2021/
saraksts.
WWW.IKSKILE.LV

Kā parasti novada iedzīvotājiem ir izdevīgāka pieteikšanās. Par
īpašu dalības maksu dalībnieki var
pieteikties Ikšķilē (Tūrisma informācijas centrā Birzes ielā 33) un
Ogrē („Nesēdimājās” velosipēdu
darbnīcā Mālkalnes prospektā 26).
Visiem dalībnieku pavadošajiem cilvēkiem skatītājiem pie ieejas sacensību centrā ir jāuzrāda
Covid-19 vakcinācijas sertifikāts
vai izslimošanas apliecība.
Bez individuālās konkurences būs arī komandu cīņas abās
garākajās distancēs – maratonā
un pusmaratonā, kur komandā
var būt septiņi dalībnieki, no kuriem vērtējumu saņems četri labākie. Līdz ar to arī komandas ir
aicinātas komplektēt sastāvu un
pieteikties velobraucienam, lai

cīnītos par kausiem un sponsoru
balvām.
Sacensību centrs būs atvērts un
reģistrācija sāksies no plkst. 9.00
Zilo kalnu distanču slēpošanas
trases starta laukumā. Plkst. 10.00
starts būs maratona un ģimeņu
distancei, bet plkst. 14.00 sacensības uzsāks pusmaratona distances
veicēji.
Sacensības organizē biedrība
„Sporta klubs SportLat” sadarbībā
ar Ikšķiles novada pašvaldību. Sacensības atbalsta: veikals „ZZK”,
„Ezerkauliņi”, „Labās balvas”,
biedrība „Nesēdi mājās”, „Milžu
taka”, izklaides parks „Avārijas brigāde”, sporta uzturs „SIS”, „Constra”, „Digitālā pele”.

Jānis Dreiškins,

sacensību organizators
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Pieņemts Ogres novada
pašvaldības nolikums

„Latviešu kino
dziesmu svētki”

1. jūlijā Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma Ogres novada
pašvaldības nolikumu, kas ir
saistošie noteikumi, kuri nosaka Ogres novada pašvaldības
pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus
vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Latvija ir unikāla zeme, kurā
dzimst un dzīvo leģendas. Dziesmas, kas dzimušas izcilajās latviešu kinofilmās un jau kļuvušas par leģendām, šovasar mūs
vienos „Latviešu kino dziesmu
svētkos”. Ar dzīvesprieku un
degsmi, ar nostaļģiju un atmiņām, ar lepnumu un mīlestību
par to tautas spēku, kas nes katru no mums un visus kopā nākotnē. Šajās dziesmās ir kāds
spēks, kas ļauj pārvarēt bailes,
dziedina prātu un sasilda dvēseli. Būsim kopā – vienā valodā,
vienā ritmā, vienā dziesmā!

Nolikums nosaka, ka Ogres novads ir vienota administratīvā teritorija, ko veido administratīvajā
teritorijā ietilpstošās teritoriālā
iedalījuma vienības: Birzgales pagasts, Ikšķiles pilsēta, Jumpravas pagasts, Krapes pagasts, Ķeguma pilsēta, Ķeipenes pagasts,
Lauberes pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes pilsēta, Madlienas pagasts,
Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogres valstspilsēta, Ogresgala pagasts, Rembates pagasts,
Suntažu pagasts, Taurupes pagasts, Tīnūžu pagasts, Tomes pagasts. Ogres novada administratīvais centrs ir Ogres valstspilsēta.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Ogres novada
pašvaldības dome. Domi atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu
likumam veido 23 deputāti. Lai
nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai
domes sēdēs, dome izveido pastāvīgās komitejas un no domes deputātiem ievēl komiteju locekļus.

Pašvaldības administrāciju veido domes izveidotas pašvaldības
iestādes, tai skaitā pašvaldības
Centrālā administrācija, pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldes,
pašvaldības aģentūras un pašvaldības kapitālsabiedrības.
Centrālās
administrācijas
struktūrvienības: Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības nodaļa;
Komunikācijas nodaļa; Budžeta
nodaļa; Finanšu nodaļa; Ogres
novada būvvalde; Ielu un ceļu
uzturēšanas nodaļa; Attīstības
un plānošanas nodaļa; Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa;
Tūrisma plānošanas un attīstības
nodaļa; Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa; Kanceleja, kas
nodrošina arī šādu apmeklētāju
apkalpošanas vietu un valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC)
darbību: Pašvaldības apmeklētāju
apkalpošanas centrs Ogrē, Ikšķiles
VPVKAC, Tīnūžu VPVKAC, Ķeguma VPVKAC, Lielvārdes VPVKAC,
Personālvadības nodaļa; Juridiskā
nodaļa; Informācijas sistēmu un

tehnoloģiju nodaļa; Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa.
Lai nodrošinātu pašvaldības
sniegto pakalpojumu pieejamību
Ogres novada pagastos un novada pilsētās, kurās neatrodas pašvaldības administratīvais centrs,
pašvaldības saimniecisko darbību
un attiecīgajā Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajā
teritoriālā iedalījuma vienībā esošo pašvaldības iestāžu saimniecisko apkalpošanu, dome izveido
pilsētu un pagastu pārvaldes, kas
ir pašvaldības iestādes; līdzšinējā
Ikšķiles novada teritorijā – Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta
pārvalde.
Par Ogres novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieku
vienbalsīgi tika ievēlēts Gints
Sīviņš. Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektoru tika iecelts
līdzšinējais Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris
Špakovskis, savukārt par Ogres
novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci tika ievēlēta Dana
Bārbale.

Koncertā izskanēs melodijas no
tautā tik populārajām kinofilmām „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”,
„Vella kalpi”, „Mans draugs – nenopietns cilvēks”, „Melnā vēža
spīlēs”, „Dāvana vientuļai sievietei”, „Tās dullās Paulīnes dēļ”, „Īsa
pamācība mīlēšanā”, „Likteņdzirnas”, „Emīla nedarbi”, „Elpojiet
dziļi”, „Klāvs – Mārtiņa dēls”,
„Teātris”, „Vajadzīga soliste”,
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„Zvejnieka dēls”, „Maija un Paija”,
„Sprīdītis”, „Spēle” un citām.
Labāko latviešu kino dziesmu
izlasi izdziedās Normunds Rutulis, Antra Stafecka, Anmary, Dainis
Skutelis un atskaņos instrumentālā grupa – Juris Kristons (taustiņi), Aivars Gudrais (ģitāra), Modris Laizāns (bass), Ivars Kalniņš
(sitaminstrumenti).
„Latviešu kino dziesmu svētki”
maģiski skaistajā Ikšķiles estrādē
izskanēs 27. augustā plkst. 20.00.
Biļetes iepriekšpārdošanā aicinām
iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs. Cena – 15 eiro. Koncerta dienā stundu pirms pasākuma biļetes
varēs iegādāties arī pie ieejas.
Atgādinām, ka publisko pasākumu apmeklējuma noteikumi ir
atkarīgi no varasiestāžu izdotajiem noteikumiem un lēmumiem,
kas epidemioloģiskās situācijas
dēļ var neprognozējami mainīties.
Aicinām koncerta apmeklētājus
būt atbildīgiem un ievērot pasākuma norises laikā un vietā noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Meinarda salā šovasar koncertēs Igo, Aivars
Hermanis, Ēriks Upenieks un Ginta Krievkalna
7. augustā pašā Daugavas vidū
uz Meinarda salas norisināsies
divi ekskluzīvi koncerti, kuros piedalīsies dziedātāji Igo un
Ginta Krievkalna, ģitāristi Ēriks
Upenieks un Aivars Hermanis,
kā arī taustiņinstrumentālists
Kristaps Krievkalns. Koncertu
sākums – plkst. 18.00 un 21.00.
Dziedātāja Ginta Krievkalna teic:
„Šajā koncertā izpildīšu, manuprāt,
skaistākās latviešu komponistu
dziesmas, kas mani aizved uz manas bērnības vasarām. Daļa no šīm
dziesmām man burtiski ļauj atsaukt atmiņā manas mammas balsi
un smaržu, bet vēl citas ļauj kavēties atmiņās par sutīgām Latvijas
negaisu vasarām, kuras man saistās
ar romantiskākajiem manas dzīves
piedzīvojumiem. Ceru, ka atraušanās no sauszemes un pabūšana uz
„vientuļas salas” iedvesmos klausītājus no jauna mācīties sapņot par
spīti visam, kas mūs pēdējā laikā
„velk pie zemes”. Par sapņiem un
skaistāko vasaru atmiņām!” Viņas
sniegumā koncertā skanēs dziesmas „Apvij rokas”, „Akāciju palags”, „Tornī pulkstens skaita mirkļus”, „Neļaujiet nosirmot mātēm”,
„Atziedi, dvēsele” un citas.
„Programma „Sapnis ceļā”,
kuru esam radījuši kopā ar Ēriku
Upenieku, tēlaini izsakoties, ir par

plūdiem, ūdeni, krastu, mūsu domām, kuras, neskatoties uz visu,
lido debesīs. Manuprāt, šī programma ideāli piestāv koncertam
uz salas,” atzīst dziedātājs Igo. Savukārt par sadarbību ar ģitāristu
Aivaru Hermani dziedātājs smaidot piebilst: „Mums ir gatava trīs
stundu programma, tā ka jebkuru
dziesmu varam atskaņot jebkurā vietā! Un arī šajā vakarā neiztiksim bez publikas iemīļotajām
dziesmām „Komunālais blūzs”,
„No rīta”, „Kaimiņi”, „Dejas” u. c.”
Uz koncertu plkst. 18.00 varēs
nokļūt ar plostu, kas uz salu no
Ikšķiles pludmales Meinarda salas piestātnes dosies plkst. 16.30
un 17.30, savukārt uz koncertu
plkst. 21.00 varēs nokļūt ar plostu, kas no piestātnes uz salu do-

sies plkst. 19.30 un 20.30. Maksa
par braucienu turp un atpakaļ ir
iekļauta koncerta biļetes cenā.
Skatītāju skaits būs ierobežots;
koncertu varēs baudīt sēdvietās.
Svētā Meinarda sala Ikšķilē uzskatāma par vietu, no kuras pirms
vairāk nekā 800 gadiem sākusies
kristietības izplatība Latvijā (tolaik
gan tā vēl nebija sala). 1185. gadā
pirmais baltu cilšu katoļu misionārs un bīskaps Meinards kopā ar
Gotlandes meistariem uzcēla pirmo mūra celtni Latvijā un Baltijā –
Ikšķiles baznīcu.
Biļetes uz koncertu var iegādāties „Biļešu paradīzes” tīklā.
Koncertu atbalsta Ikšķiles novada
pašvaldība.

Sandis Mohovikovs,

producents

WWW.IKSKILE.LV

ālā izrāde aula jaunība”
k
i
z
u
m
ja
25. jūli
šana. R. P
m
i
z
d
s
a
d
„Leģen

IR A

!
A
T
L
TCE

Ja biļetes ir iegādātas interneta

veikalā www.bilesuparadize.lv,
tad nauda tiek ieskaitīta biļešu
pircēja bankas kontā bez klienta
pieprasījuma likumā noteiktajos
termiņos pēc pasākuma
organizatora rīkojuma saņemšanas.

Ja biļetes ir iegādātas „Biļešu
paradīzes” kasē, tad naudu par
iegādātajām biļetēm var saņemt līdz
ar mirkli, kad saņemts pasākuma
organizatora rīkojums par atmaksas
uzsākšanu, likumā noteiktajos
naudas līdzekļu atmaksas termiņos
jebkurā „Biļešu paradīzes” kasē.
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2021. gada jūlijs

No 1. jūlija vairākas izmaiņas nodokļu jomā
Pagājušā gada nogalē Saeima
pieņēma vairākas izmaiņas dažādos nodokļu tiesību aktos,
no kurām daļa stājās spēkā
2021. gada 1. jūlijā. Tās skar darba devējus, mikrouzņēmuma
nodokļa maksātājus (gan uzņēmumu īpašniekus, gan darbiniekus), saimnieciskās darbības veicējus, autoratlīdzības
saņēmējus un izmaksātājus un
akcīzes nodokļa maksātājus.
Atgādinām par svarīgākajām
izmaiņām un aicinām plašāk ar
tām iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā „Nodokļu izmaiņas 2021”.
Izmaiņas darba devējiem
Sākot ar 2021. gada 1. jūliju,
tiek ieviestas minimālās valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās obligātās iemaksas). Ja darbinieka alga
ceturksnī ir mazāka par trim Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša darba algām
(2021. gadā – 500 eiro mēnesī,
attiecīgi 1500 eiro ceturksnī), darba devējam no saviem līdzekļiem
jāveic minimālās obligātās iemaksas no starpības starp 1500 eiro un
deklarēto darbinieka darba algu
(obligāto iemaksu objektu).
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās minimālās obligātās iemaksas, kas
papildus jāveic darba devējam,
un paziņos par šīm iemaksām
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Izmaiņas mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājiem
No 2021. gada 1. jūlija no
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieku darba algām
turpmāk ir jāmaksā darbaspēka
nodokļi vispārējā kārtībā, proti,
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
pilnā apmērā.
No 2021. gada 1. jūlija minimālās obligātās iemaksas jāveic
arī tiem pašnodarbinātajiem, kas
izvēlējušies mikrouzņēmumu no-

dokļa režīmu un kuru ienākumi
ir mazāki par Ministru kabineta
noteikto minimālo darba algu par
500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi
(ja nestrādā nekur citur), gan par
saviem darbiniekiem.
Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš nav vienlaikus
darba ņēmējs, prognozē, ka viņa
ienākumi no saimnieciskās darbības turpmāk šajā gadā vairs nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī,
viņš iesniedz VID iesniegumu par
nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas par pašnodarbināto
(MUN īpašnieku) netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā. Iesniegums
jāiesniedz brīvā formā EDS sadaļā
„Sarakste ar VID” līdz 2021. gada
15. jūlijam par 2021. gada trešo
ceturksni, līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.
Izmaiņas mikrouzņēmumu
darbiniekiem
No 2021. gada 1. jūlija mikrouzņēmumu darbinieki, kuri bija
pieņemti darbā līdz 2020. gada
31. decembrim (un kuri nav uzņēmuma īpašnieki), var iesniegt
algas nodokļa grāmatiņu savā galvenajā darbavietā, ienākumiem
piemērot neapliekamo minimumu un saņemt nodokļu atvieglojumus par apgādājamām personām, kā arī no 2022. gada iesniegt
gada ienākumu deklarāciju un
saņemt pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli.
Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem jeb pašnodarbinātajiem
Ar 2021. gada 1. jūliju pašnodarbinātajām personām ir jāveic
VSAOI pensiju apdrošināšanai
10% apmērā (līdzšinējo 5% vietā).
Pašnodarbinātā VSAOI veikšana saglabājas iepriekšējā kārtībā:
• ja ienākums mēnesī no saimnieciskās darbības sasniedz vai
pārsniedz minimālās algas apmēru (500 eiro), tad jāveic ie-

maksas 31,07% apmērā vismaz
no 500 eiro (vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta) un 10%
apmērā no starpības starp faktiskajiem ienākumiem mēnesī
un 500 eiro (vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta);
• ja ienākumi nesasniedz 500 eiro
mēnesī – 10% apmērā no faktiskajiem ienākumiem.
No 2021. gada 1. jūlija minimālās obligātās iemaksas jāveic
arī tiem pašnodarbinātajiem, kuru
ienākumi ir mazāki par 1500 eiro
ceturksnī. Pašnodarbinātajiem, kas
ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic
gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.
Ja pašnodarbinātais, kurš nav
vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs
1500 eiro ceturksnī, viņš iesniedz
VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem,
un tad minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā. Iesniegums jāiesniedz brīvā formā EDS sadaļā „Sarakste ar
VID” līdz 2021. gada 15. oktobrim
par 2021. gada ceturto ceturksni.
Izmaiņas autoratlīdzības
saņēmējiem
No 2021. gada 1. jūlija līdz
31. decembrim autori var turpināt
izmantot autoratlīdzību nodokļu
nomaksas režīmu, nereģistrējot
saimniecisko darbību, tomēr jāņem vērā vairākas būtiskas izmaiņas. Ir mainītas nodokļa likmes –
autoratlīdzības izmaksātājs ietur
nodokli izmaksas vietā autoratlīdzību ienākumam:
• līdz 25 000 eiro – 25%;
• kas pārsniedz 25 000 eiro –
40%.
Autoratlīdzības izmaksātājs
pirms nodokļa ieturēšanas nepiemēro nosacītos izdevumus.
Šī jaunā maksāšanas kārtība
neattiecas uz kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Saņemot
autoratlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās.
No 2021. gada 1. jūlija tiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ie-

nākumi ir mazāki 1500 eiro ceturksnī, ir jāveic minimālās obligātās
iemaksas. Tomēr, ja autoratlīdzības saņēmējs, kurš nav vienlaikus
darba ņēmējs, prognozē, ka viņa
ienākums no saņemtās autoratlīdzības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš var iesniegt VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa
plānotajiem ienākumiem, un tad
minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.
Iesniegums jāiesniedz kā brīvas
formas paziņojums EDS sadaļā
„Sarakste ar VID” līdz 2021. gada
15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.
Izmaiņas autoratlīdzības
izmaksātājiem
Tiem autoratlīdzības izmaksātājam, kas ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, nodokļu
ieturēšanas kārtība nemainās.
Savukārt tiem autoratlīdzības
izmaksātājiem, kuri nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no 2021. gada 1. jūlija
līdz 2021. gada 31. decembrim
izmaksātajām autoratlīdzībām
piemēros jaunu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas un
deklarēšanas kārtību.
Plašāka informācija pieejama
VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv
sadaļā „Es esmu autoratlīdzības
izmaksātājs”.
Izmaiņas akcīzes nodokļa
maksātājiem
Galvenās izmaiņas akcīzes jomā
skar tos komersantus, kuri veic vai
plāno veikt darbības ar karsējamo
tabaku, elektroniskajās cigaretēs
izmantojamo šķidrumu, tā sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas
aizstājējproduktiem (piemēram,
nikotīna spilventiņiem u. c.).
No 2021. gada 1. jūlija ar akcīzes nodokļa markām būs jāmarķē
elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi, to sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti, kā arī karsējamā
tabaka.
Personai, kas 2021. gada 1. jūlijā veic darbības ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo

šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma
sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un
karsējamo tabaku, jāinventarizē
pēc stāvokļa 2021. gada 1. jūlijā
tai piederošie elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi,
to sagatavošanas sastāvdaļas,
tabakas aizstājējprodukti un
karsējamā tabaka, kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām
un par kuriem akcīzes nodoklis ir
samaksāts līdz 2021. gada 30. jūnijam.
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā
šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus
un karsējamo tabaku, kas nodoti
patēriņam Latvijā līdz 2021. gada
30. jūnijam un kas nav marķēti ar
akcīzes nodokļa markām, atļauts
realizēt līdz 2021. gada 31. decembrim.
Plašāka informācija par akcīzes
nodokļa marku saņemšanu, akcīzes nodokļa maksāšanu un inventarizācijas veikšanu pieejama
VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv
sadaļā „Akcīzes nodoklis”.
Noderīga informācija
Lai skaidrotu, kā tieši šīs izmaiņas ietekmē uzņēmējus un
dažādas iedzīvotāju grupas, VID
ir rīkojis vairākus tiešsaistes seminārus par izmaiņām nodokļu
normatīvajos aktos 2021. gadā.
Tie visi, kā arī semināru prezentācijas un atbildes uz semināra
laikā uzdotajiem jautājumiem
ir pieejamas VID tīmekļvietnes
www.vid.gov.lv sadaļā „Nodokļu
izmaiņas 2021”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID
konsultatīvo tālruni 67120000, kā
arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID EDS sadaļā „Sarakste ar
VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID
konsultatīvo tālruni 67120000,
ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot
pieslēdzas VID EDS un nosauc tur
redzamo kodu.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Ikšķiles novada pašvaldības domes 22. jūnija lēmumi
Par līdzfinansējuma piešķiršanu četru futbola vārtu iegādei
Ikšķiles vidusskolas stadionam
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrībai „FC Real Pro” četru futbola vārtu iegādei Ikšķiles
vidusskolas laukumam par kopējo summu 1433,80 eiro.
Par atbalsta piešķiršanu apgādam „Zelta grauds” par Zentas
Ērgles grāmatas „Brīnumainās
brilles” izdošanu
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs
Batņa, Inguna Bērziņa, Kaspars
Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis
Kravalis, Edgars Logins, Mariss
Martinsons, Juris Saratovs, Valentīns Špēlis, Indulis Trapiņš),

„pret” – nav, „atturas” – nav,
dome nolemj:
paredzēt finansiālu atbalstu apgādam „Zelta grauds” 1738,27 eiro
apmērā Ikšķilei veltītās bērnu stāstu grāmatas „Brīnumainās brilles”
500 eksemplāru izdošanai.

Par zemes ierīcības projekta
„Daugavas prospekts 63, Ikšķile,
Ikšķiles novads” apstiprināšanu
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis, Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi un piešķirt adreses.
Par zemes ierīcības projekta
„Riekstu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov.” apstiprināšanu
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,

Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un
piešķirt adreses.

Par zemes ierīcības projekta
„„Jaunsaulieši”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads”
apstiprināšanu
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un
piešķirt adreses.
WWW.IKSKILE.LV

Par zemes ierīcības projekta
„Upes iela 8, Ikšķile, Ikšķiles
nov.” apstiprināšanu
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un
piešķirt adreses.
Par zemes ierīcības projekta
„Ikšķiles novads, Ikšķile, „Jaunkalnozoli”” apstiprināšanu
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs
Batņa, Inguna Bērziņa, Kaspars
Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita
Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis, Edgars Logins, Mariss Martinsons, Juris Saratovs, Valentīns
Špēlis, Indulis Trapiņš), „pret”
– nav, „atturas” – nav, dome nolemj:

apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un
piešķirt adreses.
Par zemes vienību apvienošanu
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav,
„atturas” – nav, dome nolemj:
apvienot divas zemes vienības un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Par lokālplānojuma „Teritorija pie Irbenāju ielas” izstrādes
uzsākšanu, grozot Ikšķiles novada teritorijas plānojumu
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,

2021. gada jūlijs
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
uzsākt lokālplānojuma „Teritorija
pie Irbenāju ielas” izstrādi Ikšķiles pilsētas daļai un apstiprināt
darba uzdevumu.
Par detālplānojuma „Dalbiņi 2”
atzīšanu par spēku zaudējušu
Balsojot „par” – 13 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Edgars Logins,
Mariss Martinsons, Juris Saratovs,
Valentīns Špēlis, Indulis Trapiņš),
„pret” – nav, „atturas” – 1 (Jānis
Kravalis), dome nolemj:
atzīt par spēku zaudējušu Ikšķiles novada pašvaldības domes
2018. gada 28. novembra lēmumu
Nr. 18 (prot. Nr. 13) „Par detālplānojuma „Dalbiņi 2” apstiprināšanu”.
Par detālplānojuma „Jūras” atzīšanu par spēku zaudējušu
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
izdot saistošos noteikumus
Nr. 22/2021 „Par Ikšķiles novada domes 2008. gada 19. jūnija
saistošo noteikumu Nr. 27 „Par
detālplānojuma zemes īpašumam
„Jūras” projekta grafiskās daļas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
Par izmaiņām Pašvaldības
mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijas sastāvā
Balsojot „par” – 13 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs
Batņa, Inguna Bērziņa, Kaspars
Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Edgars
Logins, Mariss Martinsons, Juris
Saratovs, Valentīns Špēlis, Indulis Trapiņš), „pret” – 1 (Jānis
Kravalis), „atturas” – nav, dome
nolemj:

DOMES LĒMUMI
atbrīvot Jāni Veilandu no Pašvaldības mantas novērtēšanas un
atsavināšanas komisijas locekļa
amata ar 2021. gada 30. jūniju.
Par izmaiņām Ikšķiles novada
pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas sastāvā
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
iecelt Laini Taurīti Ikšķiles novada pašvaldības Apstādījumu
saglabāšanas komisijas locekles
amatā.
Par izmaiņām Ikšķiles novada
pašvaldības Lauksaimniecībā
izmantojamās zemes atsavināšanas darījumu izvērtēšanas
komisijas sastāvā
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
atbrīvot Valentīnu Kābeli un
Jāni Veilandu no Ikšķiles novada pašvaldības Lauksaimniecībā
izmantojamās zemes atsavināšanas darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa amata un iecelt
Laini Taurīti un Arvīdu Akmani
Lauksaimniecībā izmantojamās
zemes atsavināšanas darījumu
izvērtēšanas komisijas locekļa
amatā.
Par izmaiņām Apbalvojumu
izvērtēšanas komisijas sastāvā
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:

atbrīvot Valentīnu Kābeli no Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas locekles amata.
Par izmaiņām Ikšķiles novada
pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas sastāvā
Balsojot „par” – 13 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs
Batņa, Inguna Bērziņa, Kaspars
Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Jānis Kravalis, Edgars
Logins, Mariss Martinsons, Juris
Saratovs, Valentīns Špēlis, Indulis
Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” –
nav, dome nolemj:
atbrīvot Lindu Ieviņu-Asari no
Ikšķiles novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas locekles amata.
Par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas rīku veidu un
skaita noteikšanu Rīgas HES
ūdenskrātuvē
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
iznomāt četrām personām rūpnieciskās zvejas tiesības Rīgas
HES ūdenskrātuvē pašpatēriņa
zvejai uz vienu gadu, nosakot
vienu zvejas rīku veidu – zivju
murds ar 30 m lielu sētas garumu.
Par grozījumiem Ikšķiles
novada pašvaldības domes
2020. gada 23. decembra sēdes lēmumā Nr. 15 (protokols
Nr. 23) „Par amatu saraksta un
amatu klasifikācijas rezultātu
apstiprināšanu”
Balsojot „par” – 9 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Jānis Hartmanis,
Agita Kābele, Mariss Martinsons,
Valentīns Špēlis, Indulis Trapiņš),
„pret” – 5 (Kaspars Grīnbergs,
Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis, Edgars Logins, Juris Saratovs), „atturas” – nav, dome nolemj:
izdarīt grozījumus Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020. gada

Ikšķiles Vēstis
23. decembra sēdes lēmumā
Nr. 15 (protokols Nr. 23) „Par amatu saraksta un amatu klasifikācijas
rezultātu apstiprināšanu”.
Par
saistošo
noteikumu
Nr. 21/2021 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes
27.01.2021. saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 „Par Ikšķiles
novada pašvaldības budžetu
2021. gadam”” apstiprināšanu
Balsojot „par” – 8 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Agita Kābele, Jānis Kravalis,
Mariss Martinsons), „pret” – 6 (Jānis Hartmanis, Dace Kļaviņa, Edgars Logins, Juris Saratovs, Indulis
Trapiņš, Valentīns Špēlis), „atturas” – nav, dome nolemj:
apstiprināt saistošos noteikumus.
Par nosaukuma „Ikšķiles himnas skvērs” piešķiršanu
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
zemes vienības daļai piešķirt
skvēra statusu un nosaukumu
„Ikšķiles himnas skvērs”.
Par nekustamā īpašuma „Svētā
Meinarda sala” Tīnūžu pagastā,
Ikšķiles novadā, pieņemšanu
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
bez atlīdzības pieņemt nekustamo
īpašumu „Svētā Meinarda sala”
Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.
Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Balsojot „par” – 13 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs
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Batņa, Inguna Bērziņa, Kaspars
Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Jānis Kravalis, Edgars
Logins, Mariss Martinsons, Juris
Saratovs, Valentīns Špēlis, Indulis
Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” –
nav, dome nolemj:
izmantot nekustamā īpašuma –
ielas/ceļa daļa no Līvciemu ielas
ar platību 0,0927 ha, kas atrodas
Ikšķilē, Ikšķiles novadā, – pirmpirkuma tiesības par pirkuma
līgumā norādīto pirkuma maksu
30 eiro.
Par nekustamā īpašuma Ziedu
ielā 15A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 74940121690,
iegūšanu pašvaldības īpašumā
Balsojot „par” – 14 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa,
Inguna Bērziņa, Kaspars Grīnbergs, Jānis Hartmanis, Agita Kābele, Dace Kļaviņa, Jānis Kravalis,
Edgars Logins, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, dome nolemj:
iegūt Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu
Ziedu ielā 15A, Ikšķilē, kura sastāvā ir zemes vienība ar kopējo
platību 1166 m2, par sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja
noteikto tirgus cenu 2300 eiro un
noteikt īpašuma izmantošanas
mērķi – pašvaldības autonomo
funkciju izpildes nodrošināšanai.
Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
Balsojot „par” – 10 (Arvīds Akmanis, Toms Āboltiņš, Česlavs Batņa, Inguna Bērziņa, Agita Kābele,
Dace Kļaviņa, Mariss Martinsons,
Juris Saratovs, Valentīns Špēlis,
Indulis Trapiņš), „pret” – 3 (Jānis
Hartmanis, Jānis Kravalis, Kaspars
Grīnbergs), „atturas” – 1 (Edgars
Logins), dome nolemj:
piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis iegūst īpašumā
185/63460 domājamās daļas no
zemes gabala ar kopējo platību
3,772 ha, kas atrodas garāžu kooperatīvā „Zilie kalni”, Tīnūžos,
Ikšķiles novadā.

Pakalpojumu
Notikušas aktivitātes ģimeņu
pieejamība pēc 1. jūlija labbūtības veicināšanai
Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novada pašvaldībām apvienojoties,
tiek izveidota jauna atvasināta publiska persona – Ogres novada pašvaldība. Jaunizveidotā
pašvaldība uzsākusi darbu pēc
domes pirmās sēdes 2021. gada
1. jūlijā un pārmanto visu apvienoto pašvaldību tiesības un
saistības.
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības sniegto informāciju,
lai nodrošinātu jaunizveidotās
pašvaldības bankas konta atvēršanu un apvienoto pašvaldību
finanšu līdzekļu pārņemšanu,
apvienojamo pašvaldību kasēs
uz laiku tiek pārtraukta maksājumu pieņemšana. Tāpēc vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka
no 29. jūnija līdz 19. jūlijam Ikšķiles novada pašvaldības kase
ir slēgta. Šajā laika periodā arī
klientu apkalpošanas centros
nav iespējami ne skaidras naudas norēķini, ne maksājumi ar
norēķinu kartēm.
Lūgums izmantot citus norēķinu veidus, veicot nodokļu,
nodevu un rēķinu apmaksu, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa veicama vietnē

www.epakalpojumi.lv, arī veikalu
„Maxima” kasēs, citus maksājumus var veikt elektroniski internetbankā.
Pēc 1. jūlija ir pieejami līdzšinējie valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas
centru pakalpojumi Ikšķilē, Daugavas prospektā 34, un Tīnūžos,
„Kraujās”.
Visu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojamo novadu un republikas pilsētu
pašvaldību sociālie dienesti pēc
2021. gada 1. jūlija turpina darbu, līdz jaunā pašvaldības dome
tos likvidē vai reorganizē. Sociālais dienests pēc 2021. gada
1. jūlija turpina darbu Daugavas prospektā 34, Ikšķilē. Lai
saņemtu sociālo palīdzību un
sociālos pakalpojumus, aicinām
sazināties ar sociālajiem darbiniekiem telefoniski un vienoties
par konsultācijas laiku. Sociālo
darbinieku tālruņi – 65055459,
68625938, 22027666, 26179145.
Arī citas pašvaldības iestādes un struktūrvienības turpina līdzšinējo darbību, līdz jaunas Ogres novada pašvaldības
struktūras izveidei. Par izmaiņām pašvaldības pakalpojumu
saņemšanas kārtībā informācija
sekos.

Projektā „Ģimeņu labbūtības
veicināšanas pasākumi Covid-19 krīzes izplatības apstākļos” (projekta Nr. 2021.LV/NVO_
COVID/11) Aizkraukles, Ogres,
Ikšķiles un Salaspils novada ģimenēm ir notikušas deviņas aktivitātes, kopumā pulcējot vairāk nekā 1000 dalībnieku.
Notikuši seši dažādu tēmu tiešsaistes lekciju cikli: nodarbību
cikls „Rokdarbi – mans jaunais
hobijs!”; pieredzes apmaiņas vakari „Ejam ar ģimeni dabā”; nodarbību cikls „Dārzs uz palodzes
iesācējiem!”; lekciju cikls „Degt,
bet neizdegt”; skaņu meditācijas
prāta nomierināšanai, spēku atgūšanai, trauksmes mazināšanai;
lekciju cikls „Veiksmīgu pāra attiecību veidošana un uzturēšana”.
Tiešsaistes lekciju cikli tika vērsti
uz vecāku interesēm, projektā piedāvājot tēmas, kas uzlabo vecāku
emocionālo labsajūtu, atstājot
pozitīvu iespaidu uz ģimenes labbūtību, atrodot domubiedrus un
komunicējot ar citām ģimenēm,
iegūstot prasmes un idejas par
brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Rūpēs par fiziskajām aktivitātēm iedzīvotājiem bija iespēja
trīs mēnešu garumā 12 nodarbības nūjot brīvā dabā. Kopīgi sporWWW.IKSKILE.LV

tojot, tika uzlabota dalībnieku
fiziskā un emocionālā labsajūta.
Projekta noslēgumā – maijā un
jūnijā – ģimenēm bija iespēja
kopīgi pavadīt laiku brīvā dabā,
apmeklējot dabas meistarklases
un orientēšanos Ogrē, Salaspilī,
Ikšķilē un Aizkrauklē, visai ģimenei kopīgi veicot uzdevumus un
praktiskos darbus brīvā dabā.
Pasākumu dalībnieki projekta
aktivitātes un lektoru sniegumu
atzinīgi novērtēja, sniedzot pozitīvas atsauksmes. Projekta laikā
novadu iedzīvotāji bija ļoti aktīvi
un atsaucīgi un izmantoja iespēju
bez maksas piedalīties dažādās
aktivitātēs un pavadīt brīvos vakarus, klausoties lekcijas par dažā-

dām ģimenēm aktuālām tēmām.
Daļa no lekciju ierakstiem publiski ir pieejami arī šobrīd jebkuram
Latvijas iedzīvotājam „Youtube”
kontā „Vecāki Aizkrauklei”.
Pasākumu finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par saturu atbild biedrība „Vecāki
Aizkrauklei”.

Līga Pranča,

projekta pasākumu organizatore
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2021. gada jūlijs

Leģendārā grupa „Eolika”
dodas 40 gadu jubilejas
koncerttūrē
7. augustā ar vērienīgu koncertu Saulkrastu estrādē leģendārā
grupa „Eolika” ieskandinās savu
40 gadu jubilejai veltīto koncerttūri. Gan šajā koncertā, gan citos
koncerttūres koncertos, kas notiks Saldū, Alūksnē, Ikšķilē, Rēzeknē, Cēsīs un, protams, Dzintaru koncertzālē, skanēs grupas
populārākās dziesmas (un ne tikai) un uz skatuves kā allaž kāps
lieliskais četrinieks – Olga Rajecka, Ilona Stepanova, Dainis Dobelnieks un Viktors Zemgals.
„Tie ir mani zelta gadi, mani
skaistākie gadi, un patiesībā
„Eolika” ir puse mana mūža, pat
nerēķinot skaitliski. Tie bija neskaitāmi koncerti un koncertbraucieni, un esmu ļoti priecīgs
un gandarīts, ka šī mūzika un
dziesmas cilvēkiem patīk joprojām,” teic „Eolikas” dibinātājs,
komponists Boriss Rezņiks, kurš
uz skatuves kāps arī grupas jubi-

lejas koncertos, norādot – iespējams, ka par godu jubilejai taps
arī kaut kas jauns.
Dziedātāja Olga Rajecka uzsver: „Esam pateicīgi visiem faniem, kas bijuši kopā ar mums
šos 40 gadus; esam pateicīgi
par to, ka joprojām visi četri
esam kopā un koncertējam un ka
mums ir izdevies jūs iepriecināt
ar savām dziesmām. Un, protams, Borisam Rezņikam, kurš
arī piedalīsies mūsu jubilejas
koncertos!”
Jubilejas koncertos piedalīsies grupa „Eolika”, saksofonista
Zinta Žvarta vadītais pūtēju ansamblis un instrumentālā grupa
Jāņa Miltiņa vadībā. Turklāt, kā
atklāj jubilāri, skanēs ne tikai
grupas populārākās dziesmas,
bet arī daudzi mazāk pazīstami skaņdarbi no sešām grupas
pastāvēšanas laikā tapušajām
koncertprogrammām. „Būs arī
ļoti daudz lielāku un mazāku

Starp dzīvības zvaigznēm
daudzām
Nu arī Tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:
Lūkass
Sāra
Karlīna
Toms
Rafaels
Ieva
Miķelis
Augusts
pārsteigumu! Svinēsim kopā ar
visu četru paaudžu klausītājiem,
kuriem esam koncertējuši šos
četrdesmit gadus,” aicina Olga
Rajecka.
Atgādinām, ka grupu „Eolika”
Boriss Rezņiks dibināja 60. gadu
vidū, taču vispopulārākais grupas sastāvs ir 80. gadu pirmajā
pusē tapušais kvartets: Viktors
Zemgals, Dainis Dobelnieks,
Olga Rajecka, kura nomainīja
iepriekšējo dziedātāju Ilonu Bāliņu, un Ilona Stepanova. Turpmākos piecus gadus „Eolika” bija
viena no populārākajām Latvijas
grupām. Šajā laikā tapa grupas

lielākie hiti – „Zemeņu lauks”,
„Pasaule, pasaulīt”, „Āgenskalna
tirgus rīts” un citi –, kā arī iznāca
otrā lielā skaņuplate, kurā ierakstītas tobrīd grupas populārākās
dziesmas. Savas pastāvēšanas
laikā kvartets „Eolika” sniedzis
vairāk nekā 4000 koncertu, un
to droši var dēvēt par vienu no
latviešu estrādes mūzikas simboliem.
Grupas jubilejas koncerti plānoti dažādās Latvijas pilsētās,
tostarp 4. septembrī plkst. 19.00
Ikšķiles brīvdabas estrādē.

Sandis Mohovikovs,

producents

Ikšķiles estrādē gaidāma Baibas SipeniecesGavares stāvizrāde „Vienreiz jau var”

Šovasar vairāku Latvijas pilsētu
brīvdabas estrādēs norisināsies
TV un radio ētera personības
Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādes „Vienreiz jau var”.
„Pērn nosvinēju savus pirmos 50.
Šis cipars man šausmīgs likās līdz
brīdim, kamēr nesāku apmeklēt
jubilejas ballītes nu gluži normāliem cilvēkiem – proti, brālim, māsai, vīram, draugiem. Tomēr tādas
tremolo bungas iekšā jūtu gan!

Tie ir tie mani gadi, kuri „tiem
trakajiem zirgiem skrien līdz un
aizmirst, vai vakars vai rīts”. Lai
novadētos, citu mudināta, pašas
intuīcijas vadīta, nolēmu nostāstīt tos stāstus nost, jo liktenis man
bijis ļoti vēlīgs, ļaudams satikt tik
daudzus trakoti interesantus cilvēkus,” saka B. Sipeniece-Gavare
un piebilst: „Savā pirmajā stāvizrādē gribu dalīties ar saviem
notikumiem, kuri, pateicoties ārkārtīgi vēlīgam liktenim, ar mani
ir notikuši. Turklāt tie no manis
nekur neiet prom, tāpēc nu šī būs
tā reize, kad tas viss „nāks ārā”!”
„Amerikā šāda stila izrāžu
esmu redzējis gana daudz, savukārt Latvijā uz stāvizrādi biju pirmoreiz. Man izrāde ļoti patika, un

pavadīju tiešām jauku vakaru. Noteikti iesaku šo izrādi noskatīties,”
pēc pirmizrādes atzina dziedātājs
Lauris Reiniks.
B. Sipenieces-Gavares ilggadējā
draudzene, dziedātāja Olga Rajecka saka: „Katram cilvēkam ir savi
stāsti par dzīvi. Jautājums – vai tu
gribi tos kādam stāstīt vai negribi.
Ja tev piemīt humora izjūta, tu vari
pastāstīt par savu dzīvi un to, kā tev
ir gājis, iepriecinot un uzmundrinot citus. Turklāt ir labi, ka cilvēkus
izdodas ar šiem stāstiem sasmīdināt, jo lielākajai daļai droši vien arī
ir klājies līdzīgi, tikai viņi neuzdrošinās to pastāstīt citiem. Baiba to
uzdrošinājās, un tas ir lieliski!”
Savukārt TV personība un pasākumu vadītājs Valters Krauze, kurš

Baibu pazīst, kā pats saka, vairāk
nekā trīsdesmit gadus, pauda: „Izrāde ir forša! Ja izsakās nedaudz
tēlaini, mēs katrs dzīvē tos trakos
laikus, kurus Baiba pieminēja, varam atrast gan savos studiju gados,
gan jaunībā, vecāku ballēs… Tas ir
lieliski, ka Baiba par to runā un ka
mums par to ir asociācijas – manuprāt, tieši tas viņai izdevās ļoti
labi. Un man šķiet, ka izrāde varētu
patikt arī trīsdesmitgadniekiem un
pat vēl jaunākiem.”
„Vienreiz jau var” izrādes jūlijā, augustā un septembrī plānotas dažādās Latvijas pilsētās, bet
3. septembrī plkst. 19.00 – Ikšķiles
brīvdabas estrādē. Biļetes uz izrādēm var iegādāties „Biļešu paradīzes” tīklā.

Sveicam jaunos vecākus!
Ogres novada
Ikšķiles pilsētas un
Tīnūžu pagasta pārvalde

Lai tev veiksme pasniedz
roku,
Prieks, lai vienmēr durvis ver!
Lai tev gaišu saules staru
Katra jauna diena sniedz!
Sveicam jūlija gaviļniekus!
90 gadu jubilejā
Irēnu Tarvīdi
Aleksandru Janičenoku
85 gadu jubilejā
Antoņinu Ozoliņu
Jūliju Ramuti Rezevsku
Ritu Valdmani
Sofiju Polāni
80 gadu jubilejā
Ilgu Anastasiju Tolstovu
Igmaru Jozepsoni
Ogres novada
Ikšķiles pilsētas un
Tīnūžu pagasta pārvalde

Kas bijis reiz,
Tas nebūs vairs nekad,
Tas pavasars…
Tas brūkleņzieds…
Tas cilvēks…
(J. Sirmbārdis)
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta
Gata Mašinska (1985)
Kristapa Celestes (1984)
Birutas Baumgartes (1937)
Ērika Kupča (1932)
aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem!
Ogres novada
Ikšķiles pilsētas un
Tīnūžu pagasta pārvalde

Nākamais
informatīvais izdevums
„Ikšķiles Vēstis”
iznāks 20. augustā.
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