
Sveiks, Iedzīvotāj!
 Mūsu novada ļaudis arvien ir bijuši sabiedriski aktīvi un 

rūpējušies par novada labklājību, sabieriskās vides 

kvalitāti un kultūru. Par to liecina vairāku biedrību darbība 

trīsdesmitajos gados:

 Ikšķiles Kultūras biedrība (IKB), reģistrēta 1927. 

gada novembrī. Par ziedojumiem IKB iegādājās zemi 

8000 m² platībā un uzcēla namu, ko atklāja 1935. gada 

septembrī. Organizēja saviesīgus, kultūras un sporta 

pasākumus. IKB pastāvēja līdz 1940. gadam. Padomju 

laikā ciema vadība IKB ēkā iekārtoja kultūras namu. IKB 

darbību atjaunoja 1989. gada decembrī. Tiesības uz ēku 

un zemi atjaunoja 1994. gadā. No 2001. gada oktobra 

līdz 2007. gada decembrim IKB nomāja Ikšķiles Domei 

telpas pašdarbības kolektīvu vajadzībām.

 Ikšķiles Labierīcības biedrība (ILB). Priekšnieks 

bijis J. Kuga. Statūti reģistrēti 1929. gada oktobrī. Mērķis 

– izveidot Ikšķili par modernu un labiekārtotu vietu. Sadar-

bojoties ar Kultūras biedrību, ILB 1931. gada jūlijā uzsāka 

tradīciju rīkot Daugavas svētkus Ozoliņa parkā pie Dauga-

vas. Ikšķiles Kultūras biedrības nams kalpoja kā ILB 

sarīkojumu nams.

 Latvijas Kultūras fonda Ikšķiles kopa, dibināta 

1987. gada oktobrī. Aktīvās darbības laiks – līdz 1992. 

gadam. Darbības mērķi – Ikšķiles kultūrvēsturisko objektu 

apzināšana un kopšana, novadpētniecība. Notika aktīva 

talku darbība apkārtējās vides sakopšanā .

 Biedrība „Par laikmetīgu un sakārtotu kultūrvidi 

Ikšķilē” dibināta 2008. gada maijā. Darbības mērķis 

atspoguļots tās nosaukumā. Līdz šim biedrība aizstāvējusi 

pilsētas centrālās daļas dabas un kultūrvēsturisko manto-

jumu no pašvaldības centieniem to haotiski apbūvēt.

 Līdzīgi pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados 

notikušajai straujajai tautsaimniecības un kultūras 

attīstībai, arī pašreiz Ikšķiles novads izjūt progresīvas un 

dinamiskas attīstības nepieciešamību. 

Diemžēl novadā nav jūtama pietiekama spēja administrēt 

pārmaiņas, tādēļ daudzi novada iedzīvotāji meklē 

risinājumu. Lūk, piemērs – vēstule portālam ikskile.com

Labdien!

Man ir reāls plāns Ikšķiles daudzdzīvokļu māju renovācijas 

sakarā, kas Ikšķili no fasādes puses ietērptu pavisam citā 

izskatā, saglābtu bojā ejošās mājas, ekonomētu enerģiju.

Gandrīz visām Ikšķiles daudzdzīvokļu mājām ir sastādītas 

renovācijas tāmes, ir aprēķināts, cik katrs dzīvoklis 

renovācijas rezultātā iegūst un ko zaudē. Ir apstiprinājums 

no bankas par reālu šāda kredīta piešķiršanas iespēju. 

Taču nav atbalsta no Domes, ne idejas līmenī, ne savādāk. 

Tā kā, 8 mēnešus staigājot uz Domi ar šo ideju, neesmu 

panācis nekādu rezultātu, vēlētos tikties un runāt ar 

organizāciju IEDZĪVOTĀJI.

Vai Jūs varat sniegt kādu kontaktinformāciju par šo 

organizāciju.

Ar cieņu: Egils

 Labdien, Egil! Labdien visi, kam rūp mūsu novads, 

labdien IEDZĪVOTĀJI!

 Šī gada 3. novembrī 27 Ikšķiles novada 

iedzīvotāji nodibināja biedrību IEDZĪVOTĀJI 

(reģ.Nr. 40008134025), ievēlēja Valdi un biedrības 

priekšsēdētāju. Biedrības Valde un aktīvisti tiekas reizi 

nedēļā, lielākas kopā sanākšanas plānojam reizi mēnesī. 

Atskaites,novērojumus, vīzijas skatiet www.iedzivotaji.lv 

un tagat arī avīzē.

 ‘’Nu ko jūs tur ņematies, nav ko darīt?” vaicāja kāds. 

Ziniet, darāmā ir daudz, bet, dzīvojot ar domu – šīs ir 

manas un manu bērnu mājas, nereti rodas jautājumi, vai 

tiešām novadam ar līdzekļiem ir tik slikti, kā izskatās? 

Izrādās, tā nav. Ikšķiles novads ir viens no turīgākajiem 

Latvijā. Izrādās, ka Dome grib būvēt ko nejēdzīgu, lielu un 

dārgu, bet nespēj sakārtot ielas, ceļus un transportu. 

Izrādās, ka civilizēta diskusija ar Domes vadību nav 

iespējama. Jo vairāk iegūstam informācijas, jo vairāk kļūst 

skaidrs, ka Domes vadītājiem ir aizmirsies, kādi ir viņu 

pienākumi un kas ir viņu darba devēji. Lai sakoptu savu 

sētu, pilsētu, novadu, nemaz nevajag daudz – tikai labu 

gribu un godaprātu. IEDZĪVOTĀJU mērķis ir attīstīt novada 

sociālo, ekonomisko un kultūras vidi atbilstoši novada 

iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā kultūras un vēstures 

mantojumu, ģeogrāfisko stāvokli, veidojot laikmetīgu un 

mājīgu dzīves telpu. IEDZĪVOTĀJI nav saistīti ar politiskām 

organizācijām, partijām vai ekonomiskiem grupējumiem. 

IEDZĪVOTĀJI ir atvērti jauniem biedriem, kā arī jauniem un 

arī atšķirīgiem viedokļiem. Visi, kam rūp novada nākotne, 

tiek aicināti pievienoties. IEDZĪVOTĀJU AVĪZE Jūs 

informēs par to, kas noticis un notiek novadā, par to, kā 

ļaudis dzīvo un ko ir sasnieguši, par to, ka varam, ja 

gribam. 

 Šis būs iedzīvotāju izdevums. Rakstiet:

a/k 10. Ikšķiles p/n LV 5052 vai avize@iedzivotaji.lv.

Iedzīvotājs Kaspars Upacieris

Katra iedzīvotāja viedoklis ir vērtīgs

 “Nokļūšana līdz ārstam. Ārstes lielā noslogotība. 

Procedūru neiespējamība. Pusaudžu nodarbinātība pēc 

skolas. Mūzikas, mākslas, sporta un izglītības pieejamība. 

Kultūras pasākumi Tūrkalnē. Sporta laukuma trūkums 

Tīnūžos. Nav transporta starp novadu centriem. Rīgas 

ielas rekonstrukcija. Gājēju ietve no Meidropa līdz Peldu 

ielai. Kalnājos ielas skaitās, bet faktiski neizbraucamas. 

Narkotiku apkarošana. Iedzīvotāju informētība. 

Elementāra pārtikas iegāde un transports Ceplīšos. 

Nepieciešams dienas centrs bērniem un jauniešiem no 

problēmģimenēm, kur varētu saņemt psihoterapeita 

palīdzību un kvalitatīvi pavadīt laiku, nevis dzert uz ielas. 

Domāju, ka nodarbinātība ir svarīga un attīstāma nozare. 

Uzņēmējdarbībā ir absolūti neiespējami rast dialogu ar 

novada Domi. Daugavā neviens normāls ikšķilietis vairs 

nepeldas, jo tur peld sūdi. Gribas redzēt plānojumu, kad 

un kur vilks ūdeni un kanalizāciju. Nav zināmas Domes 

aktivitātes.” 

 Šī ir tikai neliela daļa no problēmām un vajadzībām, 

kas ierakstītas aptaujas anketās biedrības IEDZĪVOTĀJI 

organizētajā sapulcē 2008. gada 20. novembrī. Anketās 

tika piedāvāts paust savu viedokli par dažādām Ikšķiles 

novada iedzīvotāju dzīves sfērām, nosaucot gan 

pašvaldības sasniegumus, gan problēmas, gan nākotnes 

vajadzības. “Bēdu ieleja!” ir jāsaka par vienu no Latvijas 

bagātākajām pašvaldībām.

 Lai gan problēmu, kuras nosaukuši Ikšķiles, Tīnūžu, 

Kalnāju, Tūrkalnes un Ceplīšu iedzīvotāji, ir daudz, tomēr 

katrs var pārliecināties, ka tās ir pamatoti nosauktas un 

principā atrisināmas. Šeit nav aicinājumu būvēt gaismas 

pilis, dienvidu tiltus vai elektrostacijas.

 Ikšķiles novada pašvaldība ir visu iedzīvotāju interešu 

pārstāve pašvaldības teritorijā un atsevišķos gadījumos arī 

aiz tās robežām. Lai šo uzdevumu varētu veikt, Domei ir 

pienākums aktīvi interesēties par iedzīvotāju vajadzībām. 

Iespējams, ka nevienā likumā tieši tā nav rakstīts, un ir 

fakts, ka darīts tā līdz šim ir reti kur. Ir pamatotas bažas, ka 

tas ir grūts uzdevums. Tomēr ... Likumi ir tikai mazāko 

prasību kopums, kuru apstiprina Saeima, kurai pašlaik 

uzticas apmēram 10 % vēlētāju. Mēs varam prasīt no 

savas pašvaldības vairāk. Talsos, Valmierā, Lielvārdē, 

Līvbērzē, Alūksnē, Jaunpilī, Madonā un Apē pašvaldības 

tomēr spēj interesēties par iedzīvotāju vajadzībām. Grūti 

uzdevumi nevar būt attaisnojums nedarīšanai. 

Arī J. Rudzītis daļēji atzīst kritiku un apliecina savu 

darbošanos ar vislabākajiem nodomiem (“... gadās jau arī 

pa kļūdiņai, bet darām, ko varam.” delfi.lv 2008. gada 9. 

novembrī). Visu cieņu cilvēkiem, kuri, pēc pašu vārdiem, 

strādā savu spēju robežās, bet novada iedzīvotājiem 

šodien vajag vairāk.

 Sabiedrība mainās, tā kļūst aktīvāka, informētāka un 

izvirza augstākas prasības. Cilvēki apzinās savas 

aktivitātes nepieciešamību un nozīmību. Sabiedrība arvien 

vairāk izprot savas vajadzības, katra atsevišķa iedzīvotāja 

tiesības izteikt tās un saņemt saprātīgu risinājumu. 

Iedzīvotāji ir pelnījuši pašpārvaldi, kas spēj attīstīties līdz ar 

laikmetu un komunicēt mūsdienīgā veidā kā tehniski, tā arī 

attieksmes ziņā. Mūsdienīga komunikācija ietver ne tikai 

ikviena satiktā cilvēka draudzīgu uzklausīšanu, bet arī 

saprātīgus centienus sasniegt katru iedzīvotāju 

daudzdzīvokļu mājā vai attālā viensētā. Pašvaldībai 

vajadzīga tikai vēlēšanās laikus sniegt informāciju un 

nodrošināt iespēju uzklausīt katra iedzīvotāja viedokli par 

to. Tādu komunikāciju savam novadam apņemas 

nodrošināt IEDZĪVOTĀJI.

 Mums gribas dzīvot savā novadā, un mēs protam 

saskatīt arī labo! Lūk, vēl dažas rindas no anketām: “Mana 

ģimenes ārste ir optimiste. Beidzot pabeigta Urdaviņa. 

Jauki, ka skolās ir kādi pulciņi. Bērnu autobusiņš. 200 m 

velosipēdistu celiņš. Fitnesa klubs. Ogres medicīniskā 

palīdzība strādā labi. Talkas! Super! Vairāk dzird par 

IEDZĪVOTĀJIEM nekā par Domi.”

Iedzīvotājs Andris Doveiks

Uzklausīt un saprast

Biedrības “Iedzīvotāji” avīze Nr. 1

Fotomontāža Ginc

Ejam ciemos
Ir tāda jauka vieta Turkalnē – “Turbas”.

 Kādā nemīlīgā un vēsā novembra dienā aizbraucu uz 

mūsu novada attālāko vietu – Turkalni. Pārsteidzoši, ka 

vietā, kas ir samērā tuvu Rīgai, iespējams sajust pilnīgu 

lauku mieru, patīkamu klusumu un romantisku vientulību – 

tieši šādas izjūtas pārņem, iebraucot lielajā atpūtas 

kompleksā „Turbas”.

Skatam paveras plašums, lauki, Mazā Jugla, mežs; visā 

šajā ainavā ik pa gabalam izkaisīti namiņi, pārsvarā ar 

skaidri jaušamu senatnes elpu. Nepaspēju vēl visam 

plašumam pārlaist skatienu, kad man pretī smaidīgs nāca 

jaunais „Turbu” saimnieks Kaspars. Iegājām vienā no 

namiņiem – viesu mājā „Brakas”, un  mūsu saruna varēja 

sākties. Vēlējos uzzināt „Turbu” vēsturi, un saņēmu 

romantisku stāstu, gluži kā no filmas „Likteņa līdumnieki”.

„Turbu” zemi Kaspara ģimene mantojusi. Sākotnēji tā 

bijusi muižas zeme, tad – sen, sen atpakaļ – kāds vīrs to 

atpircis no muižkunga, un ne jau vienkārši, bet, kā visās 

pasakās, par zelta rubļiem.Vairākas paaudzes iekopušas 

kārtīgu saimniecību ar daudzām ēkām, no kurām viena 

pagājušā gadsimta trīsdesmitajos  gados pat bijusi 

atvēlēta kino rādīšanai pagasta ļaudīm. Diemžēl pēc Otrā 

pasaules kara īpašumi tika nacionalizēti un, saimniekojot 

kolhozam, visa senākā turība izputināta. Kad 90. gadu 

sākumā zemi varēja atgūt, daļu no vecvectēvu mantojuma 

atguva arī Kaspara ģimene. Daudz ko nācās nojaukt un 

celt no jauna.

Un tad sākas stāsta otrā daļa – pirmo Kaspars kopā ar 

savu tēvu Aivaru atjaunotajā saimniecībā uzcēluši lauku 

pirtiņu. Atbrauc draugi vienreiz, atbrauc otrreiz, sāk 

interesēties par pirtiņas izīrēšanu. Un tā viss sākās – lielais 

atpūtas komplekss dzima no vienas, pašu rokām celtas, 

pirtiņas. Tā maz pamazām ar kredītiem, Eiropas projek-

tiem un nebeidzamu cilvēku entuziasmu ir uzceltas tās 

„Turbas”, kādas mēs redzam šodien. Diemžēl pašreiz 

ekonomiskie apstākļi ir tādi, ka cilvēki vairs nevēlas tērēt 

līdzekļus izklaidei un atpūtai, tādēļ tas atkal būs „Turbu” 

saimnieku entuziasms un optimisms, kas palīdzēs viņiem 

izķepuroties. Visu šo stāstu un vēl daudzus citus, krietni 

senākus, ir pieredzējis „Turbu” patiesais saimnieks, 

dvēsele un sargs – 800 gadu vecais milzis – „Turbu” 

dižozols.

Šajā vietā cilvēks var izbaudīt visu, ko sirds kāro, sākot ar 

trakulīgām sporta atrakcijām un kāzu ballītēm, beidzot ar 

klusām, rēnām pastaigām divvientulībā. „Turbās” ir 

vairākas pirtis, vairākas viesu mājas, banketu zāles, telpas 

semināriem. Ir milzīgas teritorijas, kur var rīkot sporta 

spēles vai  lielas balles – „Turbu” saliņa, kur var ballēties ap 

500 cilvēku, un lielais laukums, kur vietas ir jau krietni 

vairāk – 2500 personām. Gan vienā, gan otrā vietā ir 

Būs!
Vai tad 
eglīte–pikniks 
nebūs?

Vēlot priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno, 2009. gadu, 
biedrība IEDZĪVOTĀJI ielūdz Jūs uz eglīti – pikniku 
2. janvārī no plkst. 12.00 Turkalnes Turbās.  
Lieliem un maziem, jauniem un veciem, dziesmas, dejas, rotaļas, draudzīgas sarunas, karsti dzērieni, pīrāgi un desiņas.
Ieeja bez maksas, bet ar groziņu un mazu dāvaniņu Laimes akai. Informācija www.iedzīvotāji.lv, tālrunis 29231296.

2. janvārī no 

plkst. 12.00 

Turbās 

Noteikti 
būšu!

speciāli aprīkoti laukumi dažādām sporta spēlēm – futbo-

lam, strītbolam, pludmales volejbolam.Uz saliņas ir liela 

telts ar koka grīdu, bāriņu, galdiem, - tātad iespēja sarīkot 

kārtīgu zaļumballi vai kāzu svinības. Ir arī maza skatuvīte, 

kur var dejot paši vai uzaicināt viesmāksliniekus. 

Manuprāt, vislabākais lielajā kompleksā ir tas, ka 

atpūtnieki te cits citu pilnīgi netraucē. Ja lielajā laukumā 

notiek krāšņi sporta svētki, tad, piemēram, pirtī „Pie ozola” 

var atpūsties draugu kompānija. Kamēr viesu namā „Četri 

vēji” notiek izglītojošs seminārs, kāds vientulību alkstošs 

pāris var netraucēti apmesties viesu mājiņā „Čiekuri”. 

Katrai vietai ir pat sava auto stāvvieta. Protams, ir 

iespējams sarīkot arī grandiozas svinības visā plašajā 

kompleksā.

„Turbās” saimnieko visa Kaspara ģimene – tētis Aivars, 

mamma Maruta un brālis Mārtiņš. Ir iesaistīti arī daudzi 

vietējie iedzīvotāji – no kaimiņu saimnieces tiek īrēts 

zirdziņš un pajūgs, citi kaimiņi audzē dārzeņus, lai „Turbu” 

viesiem vienmēr būtu svaigs un garšīgs ēdiens. Ar laiku 

„Turbās” viesi varēs baudīt vēl citas labas lietas – 

relaksēties nelielā SPA centriņā, iztrakoties meža veiklības 

trasē, apskatīt skaisto apkaimi, braukājot pa velosipēdistu 

maršrutiem.

Dodoties uz „Turbām”, var ceļasomā ielikt arī mazu 

makšķeri, jo te droši var apsēsties kāda dīķīša malā, lai 

vakariņās uzceptu garšīgu foreli. Vēl vasaras naktīs var iet 

skatīties, kā ūdensmalā atpūšas vēži. 

Bet arī tagad, ziemā, nav jāskumst. Ejot apskatīt lielo 

dižozolu un tad nejauši iemaldoties mežā, nemaz nav 

jābrīnās, ja pēkšņi uziesiet mazu mājiņu ar gaiši spīdošiem 

lodziņiem. Durvis pavērsies, un jūs aicinās iekšā neviens 

cits kā Ziemassvētku vecītis.

 Ja ir vēlme uzzināt ko vairāk par „Turbām”, varat 

ieskatīties internetā: www.turbas.lv, bet vislabāk – 

brauciet un skatieties visu savām acīm.

 Iedzīvotāja Ieva Niedre 

Avīzi izdod biedrība “Iedzīvotāji” (reģ.Nr. 40008134025), 
pasts: a/k 10. Ikšķiles p/n LV 5052, e-pasts: avize@iedzivotaji.lv. 
Biedrības “Iedzīvotāji” kontakti – pasts: a/k 10. Ikšķiles p/n LV 5052. 
e-pasts: biedriba@iedzivotaji.lv, tālrunis 29231296. 
Visa informācija par biedrību www.iedzivotaji.lv

Lats ir stabils, bet Tev neviens neļaus uz tā rakstīt savas domas!
Raksti šeit – www.ikskile.com



Arhitekts Laimonis Šmits ir kļuvis par jaunās Ikšķiles 

novada biedrības IEDZĪVOTĀJI Valdes 

priekšsēdētāju. Lai iepazīstinātu ikšķiliešus ar 

Laimoni un noskaidrotu, kas pamudinājis veiksmīgu, 

praktizējošu profesionāli tik nopietni pievērsties 

sabiedriskai darbībai, risinās mūsu saruna. 

 Laimoni, jūs esat ikšķilietis jau ceturtajā paaudzē. 

Lūdzu, pastāstiet par to!

 Mans vecvectēvs no tēva puses Ikšķiles novadā 

nolīda mežu un uzbūvēja māju. Mans vectēvs no mātes 

puses bija kalējs Tīnūžos. Mani vecāki Austra un Miķelis 

strādāja kolhozā, un tēvs bija visā apkārtnē pazīstams, kā 

mēdz teikt, kāzu, bēru un ballīšu mūzikants. Esmu dzimis 

ikšķilietis, pirmo izglītību ieguvu Elkšņu astoņgadīgajā 

skolā.

 Kā sākušās un ritējušas jūsu profesionālās 

gaitas?

 Mani interesēja gan mūzika, gan celtniecība, tādēļ 

mācījos abas profesijas. Esmu beidzis Rīgas Celtniecības 

tehnikuma Arhitektūras nodaļu, tad Jāzepa Mediņa 

Mūzikas vidusskolu un Rīgas Politehniskā institūta 

Arhitektūras un celtniecības fakultāti. Esmu ieguvis 

arhitektūras maģistra grādu.

 Jau trīsdesmit astoņus gadus strādāju projektēšanā, 

būvniecības vadības jomā. Desmit gadus biju arhitekts 

Kolhozu projektēšanas institūtā, tad Rīgas Politehniskā 

institūta Studentu projektu konstruktoru biroja vadītājs, 

trīspadsmit gadus – lektors Arhitektūras fakultātē. Esmu 

vadījis Apvienotās arodbiedrību Sporta biedrības Sporta 

būvju pārvaldi.  1994. gadā nodibināju SIA „Arhitekta L. 

Šmita darbnīca”. Darbnīca ir izstrādājusi vairāk nekā 

divus simtus sabiedrisko un dzīvojamo ēku, kā arī 

arhitektūras un mākslas pieminekļu restaurācijas 

projektu. Man bija liels gods izstrādāt Latvijas pirmā 

prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa ansambļa 

restaurācijas projektu un vadīt restaurācijas darbus. 

Pagājušajā gadā izstrādājām Latvijas Universitātes 

Centrālās bibliotēkas restaurācijas un piebūves projektu 

un bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži” projektu. 

Jau ir realizēts Vidzemes augstskolas un Valmieras 

Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijas projekts un vēl 

piecpadsmit bibliotēku projekti. Ikšķiliešiem 

pazīstamākais mūsu projekts varētu būt Ogres Katoļu 

baznīca. 

 Lūdzu, pastāstiet par savu ģimeni.

 Trīsdesmit četrus gadus esmu precējies. Mana sieva 

Dzidra ir Rīgas Centrālā bibliotēkas direktore, bibliotēku 

nozarē viņa strādā jau divdesmit astoto gadu. Dēls Agris 

ir aizrautīgs vēstures pētnieks – viņš ir Rīgas Motormuzeja 

direktora vietnieks muzeja darbā. Meita Zane arī ir 

arhitekte, strādā mūsu ģimenes uzņēmumā un ir lektore 

Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē.   

 Veiksmīga profesionālā karjera, harmoniska 

dzīve... Kāds bija iemesls tik nopietni iesaistīties 

sabiedriskajās aktivitātēs?

 Ļoti mīlu savu profesiju, tā ir gan mans darbs, gan 

vaļasprieks, tādēļ sabiedriskām aktivitātēm agrāk laiku 

neatvēlēju. Turklāt šķita, ka mūsu novadā viss notiek tik 

labi, cik pašreiz ir iespējams. Manu attieksmi mainīja 

pavisam nejauši uzzināti fakti par notiekošo un nākotnē 

sagaidāmo novada attīstības likteni.  

 2007. gadā vasarā no paziņām uzzināju, ka ir 

apstiprināts Ikšķiles Kultūras centra skiču projekts. 

Uzmanību piesaistīja Valda Villeruša, Maijas Avotas, 

Noras Ikstenas un Liānas Langas presē izteiktās bažas 

par projekta neatbilstību Ikšķiles novada vajadzībām, 

nepiemērotību mazpilsētas videi un nopietnu iejaukšanos 

kultūrvēsturiskajā ainavā. Internetā publicēto projekta 

metu kritiski nevērtēju, jo konkursa termiņš bija labam 

rezultātam ļoti nepietiekošs. Parasti arhitekti projekta 

metu pilnveido, slīpē un precizē programmu skiču 

projekta stadijā. Ar lūgumu komentēt piedāvāto tehniskā 

projekta līgumcenu mani uzrunāja Domes priekšsēdētājs 

Rudzīša kungs. Dome bija plānojusi būvdarbu izmaksas 

aptuveni 2,5 miljonus latu apmērā, bet projekta autori 

plānoja 4 miljonus latu un projekta cenu – 400 000 latu. 

Norādīju uz, manuprāt, pārmērīgi lielo būvdarbu izmaksu 

un projekta cenu. Lai paskaidrotu savu iebildumu 

pamatotību, lūdzu parādīt galīgo programmu un skiču 

projektu. Atklājās, ka ir tikai mets un sākotnējā 

programma. Vēlēdamies palīdzēt, iesniedzu Domei 

ieteikumus programmas un meta korekcijām. Tobrīd man 

šķita, ka nepārdomātais risinājums radies steigas dēļ, 

tādēļ mani pārsteidza tiešs atteikums pat izskatīt manus 

ieteikumus. Uzzināju arī par nodomu nojaukt estrādi. 

Publiskajā telpā virmoja ļoti pretrunīga informācija par 

Domes, Ikšķiles Kultūras biedrības un daudzu cienījamu 

ikšķiliešu domstarpībām. Tā kā minētie notikumi būtiski 

skar mana dzimtā novada nākotni, nevarēju tajos 

nepiedalīties.

 Kā tālāk risinājās notikumi?

 Uzklausīju dažādus viedokļus un iepazinos ar lielu 

dokumentu un sarakstes apjomu. No uzzinātā veidojās 

pārliecība, ka mūsu novadā nepastāv racionāla, 

saprātīga plānošana un nav iespējama lietišķa un korekta 

komunikācija ar Domes vadību un atbildīgajām 

amatpersonām. Sarunās ar Domes vadību un visai bieži 

arī publiskajā telpā izskan pārliecība, ka ievēlētu personu 

lēmumi ir galēji un neapstrīdami. Tātad – jūs mūs ievēlējāt 

un tagad nākamos četrus gadus netraucējiet! Sapratu, ka 

vēlos piedalīties daudzu ikšķiliešu aizsāktajā pilsētas 

centra daļas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 

aizstāvībā. Kā redzat, esam guvuši izpratni un atbalstu 

visaugstākajā profesionālajā līmenī. Estrāde un Daugavas 

senkrasta fragments ir nosargāti. Patiesībā ir glābti arī 

vairāki Lejas ielas zemes īpašumi, jo projektētā estrādes 

pārbīde paredzēja dienvidu nogāzes pārbīdi un grandio-

zas, 5 m augstas atbalsta sienas būvi.

 Jūs esat viens no biedrības „Iedzīvotāji” 

dibināšanas iniciatoriem. Ko biedrība iecerējusi 

paveikt?

 Salīdzinot mūsu novada attīstības iespējas un 

paveikto, var secināt, ka pagājušajos gados nav saim-

niekots racionāli, kā arī nav perspektīvi plānota novada 

nākotne. Pašreiz ir atvērts grozījumiem lauku teritorijas 

plānojums. Tā darbības laiks ir līdz 2010. gadam. Nav 

saprotams, kādēļ pašreiz jāizdara grozījumi, ja normāli 

būtu 2009. gadā strādāt pie teritorijas plāna nākošajam 

periodam. Sabiedrība nav informēta par paredzamo 

grozījumu saturu un teritorijām, uz kurām tie attieksies. 

Varam tikai minēt, kas tiks „iegrozīts” plānā. Šis piemērs ir 

viens no daudziem, kas liek cilvēkiem satraukties par 

novada nākotni. 

 Tādēļ daudzi novada iedzīvotāji vienojas, lai kopīgiem 

spēkiem iedibinātu novadam labvēlīgu, profesionālu 

pārvaldi. Pievienojos tiem, kuri uzskata, ka 

visveiksmīgāko pašvaldību var izveidot paši novada 

iedzīvotāji, izvēloties un aicinot no sava vidus 

godprātīgākos un izglītotākos novadniekus. Biedrība 

„Iedzīvotāji” cer apvienot novada iedzīvotājus un atrast 

vispiemērotākos domniekus. 

Lai mums visiem veicas!

Laimoni uzklausīja iedzīvotāja Ieva Niedre

Ko vēstī “Vēstis”?
Ziemassvētkus gaidot? 

 Ikšķiles novada Domes izdevuma „Ikšķiles Vēstis” 

trešā daļa ir atvēlēta avīzes centrālajam rakstam 

„Ziemassvētkus gaidot”. Raksta autores, Domes 

deputātes un Ikšķiles skolas skolotājas, Inguna Bērziņa 

un Zane Bēķe izklāsta Ikšķiles novada aktuālākās 

problēmas un min galvenos problēmu radītājus un 

novada attīstības traucētājus. Raksta autores detalizēti 

apraksta skolas darba grūtības un viņuprāt vienīgo 

grūtību novēršanas risinājumu. Diemžēl, raksta autorēm, 

arī Domes deputātēm, nekas nav sakāms par novadu 

kopumā. Nenoliedzot nepieciešamību uzlabot skolas 

darba apstākļus, novadā ir ļoti daudz, sadzīves un pat 

cilvēku izdzīvošanas problēmu. Skarbi, bet daudzu 

novadā dzīvojošu cilvēku veselība ir atkarīga no gadījuma 

transporta, daudziem novada bērniem ir liegta 

daudzpusīga interešu izglītība sabiedriskā transporta 

trūkuma dēļ un ziemās netīrīto ceļu dēļ. Daudzi novada 

iedzīvotāji jau ilgstoši ir neziņā par viņiem piederošo 

zemes īpašumu likteni projektējamās autostrādes zonā. 

Latvijas republikas Vides ministrija ir atzinusi, ka novada 

zemes īpašumā „Ezerlīči” patvaļīgi ir veikti liela apjoma 

rakšanas darbi. Rezultātā ir iznīcināta Urgas upe un ir 

apdraudēts Selēku ezers. Ikšķiles pilsētas ielas līdzinās 

tanku ceļiem ,un to atjaunošanas gaita nevienam nav 

zināma. Novadā risināmo problēmu uzskaitījumu varētu 

turpināt, bet raksta autores satraucas tikai par liegumu 

nojaukt brīvdabas estrādi, noraidīto kultūras centra 

projektu un apstrīdēto detālplānojuma variantu. 

 Raksts labi atspoguļo Domes darba stilu un labi 

ilustrē deputātu un novada iedzīvotāju attiecības. Rakstā 

ir aicinājumi uz sadarbību, bet vairāk kā tūkstots 

iedzīvotāju parakstīta vēstule nespēj Domi pārliecināt par 

kultūras kalna projekta nepiemērotību. To nespēj arī 

Latvijā augstu vērtētu arhitektu un kultūras darbinieku 

iebildes un pat tiesībsargājošo iestāžu norādes. 

Pašreizējā ekonomiskā situācijā un novadā risināmo 

primāro vajadzību kopsakarā  daudzmiljonu izdevumus ir 

īpaši jāizvērtē. Kultūras kalna projekts paredz uzbūvēt 

ēku, kurā nebūs ne ērtas skatītāju zāles ar skatuvi un 

palīgtelpām, ne telpu pulciņu nodarbībam, ne normālu 

bibliotēkas telpu. Brīvdabas estrādes un Daugavas senk-

rasta kultūrvēsturiskā vērtība vairo Ikšķiles novada 

nozīmību valsts mērogā. Žēl, ka to nesaprot Ikšķiles 

skolas skolotājas, rakstā apzīmējot estrādes aizstāvjus ar 

vārdu no kriminālo aprindu leksikas. Cilvēki, kuri iestājās 

par Ikšķiles centra  - sirds – pārdomātu un profesionālu 

veidošanu, neko nav „izsituši”, bet gan pašaizliedzīgi 

ieguldījuši darbu un laiku, lai izsargātu pilsētu no 

postījumiem un novada budžetu no nesaimnieciskiem 

izdevumiem un parādiem nākotnē.    

 Laba pieredze vērojama vairākās Latvijas 

pašvaldībās. Tur Domes, plānojot budžetu, veic 

iedzīvotāju aptaujas par iespējamiem ieguldījumiem. 

Aptaujās un diskusijās noskaidro iedzīvotājiem 

nepieciešamāko ieguldījumu mērķi. 

 Mūsu novadā risinājumu prasa vietējais sabiedriskais 

transports, ceļu rekonstrukcija un uzturēšana, izglītības 

un veselības aprūpes iespēju paplašināsāna, pilsētas ielu 

un inženiertīklu rekonstrukcija, kā arī kultūras un sporta 

būvju veidošana. 

 Biedrībā „Iedzīvotāji” apvienojušies novadnieki 

iestājas par harmonisku, pārdomātu novada attīstību un 

visiem pieņemamu līdzekļu ieguldīšanu novada attīstībā.         

      

Iedzīvotājs Laimonis Šmits

Kur palika 4 metri?
Stāsts par to, kā zemju īpašnieki patvaļīgi sašaurināja 

Valsts autoceļu.

 Pagājušā vasara Tīnūžu iedzīvotājiem nāca ar 

revolucionāru jaunumu – autoceļa Rīga – Ulbroka – Tīnūži 

– Ogre rekonstrukciju. Pēc publiskās autoceļa posma 

„Kranciema karjers – Slāvu aplis”, kas tautā pazīstama kā 

Maskavas šoseja, apspriešanas rekonstrukcijas darbu 

pēkšņā uzsākšana izraisīja ceļam piegulušo zemju 

īpašnieku neizpratni, jo nekur nebija informācijas par to, 

kādā apjomā ceļš tiks paplašināts, kā tas skars mūsu 

dzīves kvalitāti un vai tam ir kāds sakars ar paredzēto 

Maskavas šoseju. Tika nosprausti ceļa robežas mietiņi, 

kas nepārprotami iesniedzās privātīpašnieku zemēs, 

izcirsti koki un krūmi, nesaskaņot ar īpašniekiem izcirsto 

koku daudzumu un nekompensējot zaudējumus, netika 

ievērotas nobrauktuves uz īpašumiem – brutālā veidā tika 

uzsākti būvniecības darbi. Jāpiebilst, ka visu īpašnieku 

Zemesgrāmatās autoceļa joslas nodalījums ir iezīmēts 

9,5 m no ceļa ass, kas dabā ir nostiprināti ar metāla 

caurulēm kā robežpunkti neatkarīgi no tā, vai zeme ir 

iemērīta 1991., 1995. vai 2006. gadā.

Tā kā atbildes uz šiem jautājumiem „pagasta mājā” nebija 

atrodamas, vairāki zemju īpašnieki apvienojās simboliskā 

darba grupā un 3. jūlijā nosūtīja vēstuli rekonstrukcijas 

darbu izpildītājam – VAS „Latvijas Valsts ceļi” (kopiju 

Ikšķiles novada Domei) . Atbilde nebija ilgi jāgaida. 30. 

jūlijā pienāca oficiāla vēstule no VAS „Latvijas Valsts ceļi”, 

kurā tika paziņots, ka rekonstrukcijas rezultātā ceļš tiks 

paplašināts 13,5 m no ceļa ass.

Tālāk citāts no vēstules:

 „Autoceļa PS Ulbroka – Ogre nodalījuma josla kopš 

1991. gada ir noteikta 27 m platumā. Informācija par 

valsts ceļu nodalījuma joslas platumiem tika nosūtīta 

Tīnūžu pagastam 31.05.1991. un Tīnūžu pagasta zemes 

komisijai 18.07.1991. Mūsu rīcībā nav dokumentu, kas 

liecinātu, ka valsts ceļu administrācija, kuras tiesību 

pārņēmēja šobrīd ir VAS „Latvijas Valsts ceļi”, būtu piekri-

tusi un robežu noteikšanas aktā saskaņojusi autoceļa PS 

nodalījuma joslu samazināt līdz 9,5m no ceļa ass.” 

 Pēc šādas atbildes zemes īpašnieku izbrīns un 

neskaidro jautājumu klāsts tikai palielinājās. Kādēļ tika un 

vēl tagad tiek iemērītas zemes ar robežu attālumu 9,5 m 

no ceļa ass, ja nosacījumi sen ir mainīti? Kas kompensēs 

īpašniekiem atsavinātās zemes un kura institūcija par to 

uzņemsies atbildību? Taisnības meklējumos darba grupa 

29. augustā nosūtīja nākamo vēstuli, adresētu LR 

Satiksmes ministrijai, ar kopiju Ministru kabinetam un 

Ikšķiles novada Domei. Atbildi no Satiksmes Ministrijas 

saņēmām 15. oktobrī. Atkal citāts no vēstules:

 „Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” 27. pantu a/c 

P5 nodalījuma joslas minimālais platums no ceļa ass uz 

katru pusi ir 13,5 metri. Jūsu vēstulei pievienotajā zemes 

robežu ierādīšanas aktā ir minēts, ka Jūsu īpašums 

robežojas ar valsts autoceļa zemes nodalījuma joslu 9,5 

metru attālumā no ceļa ass, taču šāds ceļa nodalījuma 

joslas sašaurinājums nav saskaņots ar VAS „Latvijas 

Valsts autoceļi”. .......var uzskatīt, ka valsts ceļa 

nodalījuma josla ir tikusi sašaurināta bez likumīga 

pamata.”   

 No šīs atbildes secinām, ka visi ceļam piegulošo 

zemju īpašnieki ir patvaļīgi sašaurinājuši ceļu un paši 

sazīmējuši sev Zemesgrāmatas. Taisnību mēs varam 

pierādīt tikai tiesas ceļā un to arī darīsim. Šobrīd 

nevienam nav skaidrs, kurus zemes īpašumus skars 

„Maskavas šoseja” . Situācija rosina visus būt modriem 

un sekot līdzi ceļu būves darbiem, lai vienā jaukā dienā pa 

jūsu puķu dobēm netiktu sasprausti mietiņi un pagalmā 

neiebrauktu skaists, dzeltens buldozers.

Iedzīvotāja  llze Upaciere 

IEDZĪVOTĀJS Laimonis

Vai mums ir tiesības dzīvot labvēlīgā vidē?

 Esmu dzimis rīdzinieks, bet man nekad nav patikusi 

pilsētas burzma. Tādēļ nolēmu uzlabot savas ģimenes 

dzīves apstākļus, un laimīga nejaušība mūs atveda uz 

pierīgas zaļo un kluso oāzi – Ikšķili.

2002. gadā, kad nopirku zemi meža vidū uz visiem 

ikšķiliešiem zināmā Smilškalna nogāzes, man šķita, ka tā 

būs paradīze zemes virsū – apkārtējiem kaimiņiem 

katram savā kalna pusē 1 ha platībā pa mājai, pļavā starp 

Smilškalnu un Daugavu ganījās kaziņas, un atsaucīgie 

domes cilvēki staroja priekā, ka kādreiz paredzētās 

rokeru organizācijas atpūtas bāzes vietā viens dīvainītis 

cels tikai 1 māju. Neticēja, ka nedalīšu zemi gabalos, 

necirtīšu nevienu koku, bet vienkārši baudīšu dzīvi šajā 

nekustamo īpašumu attīstītāju nesagandētajā nostūrī.

Saņēmu visas atļaujas, par saviem līdzekļiem pievilku 

elektrību, gāzi, ūdeni, uz vecās mājas pamatiem uzbūvēju 

savējo. Te piepeši  no kaimiņiem uzzināju, ka meža 

zemes strēmeli Smilškalna ziemeļu nogāzē, kura 

piekļaujas Daugavpils šosejai, ir nopircis kāds uzņēmējs 

un gatavojas būvēt 4 piecstāvu mājas ar 150 dzīvokļiem 

kopskaitā. Zemes pleķītī, kurš iekļaujas 2 aizsargjoslu 

zonā - Valsts maģistrālā autoceļa 100 m aizsargjoslā un 

„Saudzējamā meža” ( Domes noteikts formulējums) 

aizsargjoslā -, pēc sākotnējā plānojuma bija paredzēta 

tikai savrupmājas celtniecība, tāpat kā visiem apkārtējiem 

kaimiņiem, dzīvojošiem lauku teritorijā, turklāt vēl uz 

„meža zemes”.

Taču ar izmanīgu „uzņēmēju”, ieinteresētu 

teritorijplānotāju un korumpētu amatpersonu saskaņotu 

līdzdarbošanos, ignorējot aptuveni 300 apkārtējo ielu 

iedzīvotāju rakstiskus protestus un sabiedriskās 

apspriešanas rezultātus, tika pieņemti jauni, absurdi 

noteikumi, kuros visas aizsargjoslas tika ignorētas, 

„saudzējams mežs” ar daudzām retām augu sugām tika 

pārdēvēts par „bezvērtīgu mežu”, kuru atļauts izcirst; 

vēsturisko, divu pasaules karu ierakumu izvagoto 

Smilškalnu vieglu roku atļauj norakt, veicinot eroziju un 

citu kalna nogāžu pakāpenisku nobrukšanu.

Sākotnējā projektā paredzētā prettrokšņu sēta gar 

Daugavpils šoseju „nejauši” tika nomainīta pret maziņu 

eglīšu stādījumiem � 150 dzīvokļiem (iespējams, 300 

automašīnām) netiek paredzēta nekāda alternatīva 

piebraukšana, vienīgi pa šaurajiem meža ceļiem – Priežu, 

Miera, Īso, Lejas, Pakalnu ielām – kur pat divas 

automašīnas nespēj tikt viena otrai garām. Nav atrisinātas 

ne ūdensapgādes, ne, galvenais, kanalizācijas novades 

problēmas. Tomēr šo projektu ar apskaužamu 

neatlaidību virza Ikšķiles domes visaugstākā līmeņa 

vadītāji.

Visa šī nejaukā epopeja, aizstāvot savas tiesības dzīvot 

kvalitatīvā vidē, kuras pirms īpašuma iegādes bija raks-

tiski apliecinājis pats domes priekšsēdētājs, vilkās 

gandrīz trīs gadus. Kad jau gana daudz vēstuļu bija 

uzrakstīts, bet domes vīru ausis joprojām bija kurlas pret 

mūsu likumiskajām prasībām, neatlika nekas cits, kā 

sūdzēt domi Satversmes tiesā par iedzīvotāju tiesību 

aizskārumu dzīvot labvēlīgā vidē.

 Tas līdzēja. Mūsu tautas kalpi (domnieki), acīmredzot, 

saprata, ka lieta kļūst nopietna, un, nedēļu pēc lietas 

iesniegšanas tiesā, cilvēkus vairs nevarēja pazīt – pirmo 

reizi triju gadu laikā domes sēdē redzēju tik loģiskus, 

pretimnākošus un iedzīvotājus pārstāvošus deputātus, 

kuri uzdeva izstrādāt jaunu projektēšanas uzdevumu par 

savrupmāju celtniecību, bet tomēr atstājot likumiskās 

spraugas kaut kad nākotnē atgriezties pie grandiozāka 

apbūves projekta.

Ar šo stāstu vēlējos dot cerību citiem ikšķiliešiem un 

novada iedzīvotājiem, ka mēs esam katrs pats savas 

laimes kalējs, un nevar ne korumpētas amatpersonas, ne 

bezprincipiāli „rebju bīdītāji”  mums atņemt tiesības, kuras 

ir nodrošinātas Latvijas Satversmē. 

 Vēlreiz gribu pateikties tiem simtiem ikšķiliešu, kuri jūtas 

brīvi cilvēki savā valstī, un nebaidās iestāties par savām 

un savu bērnu tiesībām dzīvot zaļā, tīrā un plaukstošā 

novadā.

Iedzīvotājs Artūras Korsakas

Ilgais ceļs Smilškalnā

Fotomontāža Ginc

Fotomontāža Ginc

Fotomontāža Ginc


