
 "Ieklausies, pasaule, te kopā ir tauta, kuras senči krimta cietu pelavmaizi, viņu zemi mīdīja svešu tautu zābaki. 

Šī tauta vēl šodien ir dzīva, jo tā ir stipra tauta. Kas sauc mūs šodien kopā? Tauta nāk kopā nevis lūgt, bet prasīt 

tiem, kas valdīšanas stūri tur savās rokās. Kur ir jūsu sirdsapziņa? Kur ir jūsu godaprāts?  Tu maldies, "lielais 

priekšniek", ka vari grozīt manu prātu pēc savējā. Mēs esam vienādi – tavs tālais sencis tāpat kā manējais grauza 

cietu garozu. Tev nav nekādas tiesības pakāpties uz tautas pleciem. Te stāv cilvēki, kas gaida un tic, ka beidzot 

valdīs godaprāts un tīra sirdsapziņa. Atgriezīsimies pie Ojāra Vācieša aicinājuma: "Turies, mana tauta, turies!""  

 Cerēsim, ka Kārļa Sebra svētīgie vārdi un darbi mūs mudinās nepagurt godprātīgā darbā.

Labdien, 
IEDZĪVOTĀJ!
 Šis gads būs pārmaiņu gads. 
Valsts pārvalde sevi ir izsmēlusi, bet turpina radīt ilūziju, ka viss būs 
kārtībā un visiem spēkiem turas pie amatiem un siltajiem krēsliem, 
mums liekot maksāt par savu nekaunību, nekompetenci un 
savtīgajiem lēmumiem.
Ir pienācis laiks rīkoties un situāciju mainīt pašiem, apzināties savu 
“es” un neļaut savu un savu bērnu nākotni izlemt pašapmierinātiem 
funkcionāriem.  
Biedrība IEDZĪVOTĀJI, tiekoties ar novada ļaudīm, izdodot avīzi un 
diskutējot, ir sapratusi, ka mēs visi gribam un varam dzīvot labāk. 
 Mūsu programmas pamatprincips:
Veidot Iedzīvotāju prasībām draudzīgu, laikmetīgu un sakārtotu 
novadu demokrātiskā sabiedrībā. 
 Mūsu rīcība:
Veikt sabiedrisko darbību, lai novada sociālā, ekonomiskā un 
kultūras vide tiktu attīstīta atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, 
saglabājot mazpilsētas un lauku teritorijas savdabību, respektējot 
kultūras un vēstures mantojumu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas 
un mērķprogrammas.
 Ja mūsu biedru nebūs domē, mēs varēsim tikai bēdāties un 
rakstīt iesniegumus. 
Mēs nedrīkstam neizmantot nozīmīgu iespēju kopīgi lemt par 
novadā darāmo, izvērtēt un izvirzīt godprātīgākos novadniekus, kuri 
būtu cienīgi pārstāvēt mūsu intereses novada pārvaldē. 
Ja sava cilvēciskā slinkuma vai neizlēmības dēļ, mēs nespēsim 
vienoties, tad mūsu labklājību atkal organizēs lielo partiju pakalpiņi 
un viņu finansiālās intereses.
 Mūsu spēks – politiskā brīvība.

 Biedrība IEDZĪVOTĀJI. 

Nesūdzies, 
bet piedalies!
 Vārds „Iedzīvotāji” ļoti precīzi parāda, kas esam, jo mēs 
šeit dzīvojam, mostamies katru rītu, dzeram kafiju, šķūrējam sniegu 
pie mājas, vedam bērnus uz dārziņu un skolu, piedalāmies sporta 
un kultūras pasākumos.  Kad veselu nedēļu visu to esam izbaudījuši 
„uz savas ādas”, tad ģimenes lokā vai kopā ar draugiem pārrunājam 
Kultūras kalna projektu, nenoasfaltētās ielas un absurdos domes 
lēmumus. Mēs domājam, ka varam labāk - neviens no mums nav 
saistīts ar citām politiskām partijām vai ekonomiskiem grupējumiem. 
Esam sabiedriski aktīvi – starp mums ir inteliģence, uzņēmēji, 
strādnieki, jaunieši un pensionāri. Varam ļauties izaicinājumam - 
nesūdzēties, bet piedalīties! Mērķis ir veidot pilsētas kultūras, 
ekonomikas un sociālo vidi atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. 
 Lai to varētu veikt, pētījām likumdošanu. Biedrību 
„Iedzīvotāji”, kuru nodibinājām pagājušā gada beigās, pārveidosim 
partijā. Citādāk iespaidot domes lēmumus novadā nevarēsim.
Lai varētu nodibināt partiju, ir vajadzīgi vairāk nekā 200 biedru, kam 
uz dibināšanas vietu jāatnāk vienlaicīgi un notāra klātbūtnē ar pasi 
jānobalso par tās izveidošanu. 
 Tālāk rodas jautājums, kas var būt partijā? Pēc 
likumdošanas Latvijā par partijas biedriem var būt 18 gadu vecumu 
sasniegušas personas, kuras ir Latvijas pilsoņi, un kad to ir ne 
mazāk kā 200, tad par biedriem var būt arī ES pilsoņi un LR 
nepilsoņi. Persona vienlaikus var būt tikai vienas partijas biedrs. 
Partijā, kurā ir vairāk par 400 biedriem, ne mazāk kā pusei no visiem 
jābūt Latvijas pilsoņiem. Tad seko procedūra: lai dibinātu partiju, 
dibinātāju sapulcē pieņem lēmumu par partijas dibināšanu, 
apstiprina partijas programmu un statūtus, ievēl valdi un 
saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūciju.
 Ir vajadzīgs jūsu atbalsts, lai kopā izveidotu iedzīvotāju 
partijas vadību un tā sagatavotos pašvaldību vēlēšanām, kuras 
notiks jau šā gada jūnijā.
 Gaidām katru, kurš vēlas iesaistīsies novada attīstības 
procesā un var palīdzēt ar savām zināšanām. Gribam, lai tas būtu 
jūsu sirds darbs. Tāpat labi saprotam, ka būt sabiedriskā 
organizācijā ”Iedzīvotāji” ir citādāk nekā būt partijā. Daudzi no mums 
visu dzīvi ir no partijām izvairījušies. Tas ir nopietns lēmums, kas 
jāpieņem katram. Šis ir bezprecedenta gadījums, kad partiju veido 
paši iedzīvotāji, nevis politiskie grupējumi. Ja gribam redzēt novadu 
sakārtotu, tad tagad ir īstais laiks! 
Negaidi, ka darīs kāds cits!

Biedrība IEDZĪVOTĀJI

Biedrības “Iedzīvotāji” avīze Nr. 2

 Ja paskatīsimies, kā tūristi iegūst informāciju par kādu vietu, tad 
gan tūrisma speciālisti 2008.gada decembra Tūrisma Forumā, gan 
TAVA (Tūrisma attīstības valsts aģentūra) seminārā atzina, ka 
pamatā avots gandrīz vienmēr ir internets. Ar to strādā ceļojumu 
aģentūras, ar to strādā individuāli tūristi. 
Ja paskatīsimies, ko varam uzzināt par Ikšķili tās mājas lapā, tad 
sadaļā „tūrisms” uzzinām maz vai, precīzāk, šī informācija neder 
ceļotājam. Pat Ogres tūrisma informācijas portālā par Ikšķili ir 
bagātāks ziņu klāsts. Pēc pieredzes darbā ar informācijas 
meklēšanu varu apgalvot, ka, interesējoties par Ikšķili internetā, 
ārzemnieki atslēgas vārdu „Ogre” nemeklēs, jo arī mēs nepārzinām 
citu valstu rajonu nosaukumus, tātad par Ikšķili potenciālais tūrists 
tā arī neko neuzzinās. 
Ikšķilē nav sava tūrisma informācijas centra, nav koncepcijas, kā 
pilsētu tūristiem piedāvāt.
Viss kopā liecina par to, ka Ikšķiles pašvaldība līdz šim nav 
uzskatījusi, ka tūrisms ir prioritārs. Tomēr tā ir kļūda, jo Ikšķilei un tās 
apkārtnei ir ko piedāvāt!
 Ja kāds ir daudz ceļojis, tad zinās, ka ļoti bieži netālu no lielām 
galvaspilsētām atrodas senāk apdzīvotas vietas. Tāda ir Sigtūna 
(11.-13.gs.) Zviedrijā ar 7000 iedzīvotājiem, vēl senākā St.Albana pie 
Londonas. Kā tādu vajadzētu pozicionēt arī Ikšķili – ar senvēsturi 
bagātu un omulīgu mazpilsētu netālu no Rīgas, viegli uzmeklējamu, 
kas ir interesanta, jo tās vēsture ir senāka pat par galvaspilsētu!
 Par vēsturi.
Ikšķile ir tā vieta, kur pirms vairāk nekā 800 gadiem aizsākušies 
Latvijas un pat Eiropas nozīmes vēstures notikumi. Ikšķile ir viena no 
senākajām apmetnēm pie Daugavas un tiek uzskatīta par 
kristietības izplatīšanās centru Latvijā. Kristietība Latvijā ienāk 
tieši caur Ikšķili. Ikšķiles vārds saistīts ar bīskapiem Meinardu un 
Bertoldu. Pilsēta dibināta 1185. gadā. Šajā gadā šeit uzbūvēta 
pirmā mūra celtne visā Baltijā – Ikšķiles baznīca un pils, tādēļ arī 
šis gads pieņemts par Ikšķiles dibināšanas gadu. 
Tieši no šejienes aizsākas Rīgas vēsture. 1200. gadā, Livonijas pilī, 
Ikšķilē, bīskaps Alberts nolemj dibināt Rīgu. 1201. gadā Ikšķiles 
bīskaps pārceļ savu rezidenci uz jauno pilsētu – Rīgu.
Svarīgi ir akcenti, kad mēs runājam par vēsturi. Svarīgi ir pareizi 
stāstīt par mūsu pilsētu.
 Novietojums un iedzīvotāji.
Pilsēta atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā stāvoklī: 28 kilometrus no 
Latvijas galvaspilsētas Rīgas un 7 km no Ogres, pie Daugavas. 
Pilsētu šķērso Rīgas – Daugavpils šoseja un dzelzceļa līnija Rīga – 
Maskava. Ikšķilē vienmēr dzīvojuši mākslinieki, arhitekti, mūziķi. 
Piemēram, šeit dzīvo tēlnieks – Jānis Karlovs, kurš veidojis daudzus 
pilsētas pieminekļus, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji – 
Dagmāra un Valdis Villeruši, savulaik dzīvojis gleznotājs Jānis Kuga. 
Jauniešiem labi zināmā dziedātāja Aiša nāk no Ikšķiles, īpašumu šeit 
iegādājusies arī dziedātāja Marija Naumova. Starp mums dzīvo 
hokejists Leonīds Tambijevs un daudzi sekmīgi uzņēmēji, tai skaitā 
IMPRO ceļojumu firmas dibinātājs Uldis Alksnis. 
 Ļoti daudz par Ikšķili uzzināju no vīra vecmāmiņas Laimdotas 
Grīnšteinas, kura atcerējās, kā „pa grantaino veco šoseju ejam 
varēja dzirdēt zirgu pakavus, kad tie vilka ratus garām ceļmalas 
krogam uz Rīgu. Bija tik kluss, ka augstāk pie tagadējās šosejas 
varēja dzirdēt katru tā soli.. un kur nu vēl lakstīgalas!” Viņa stāstīja 
par represijām pret viņas paaudzi, par dažām saimniecībām, kas 
tolaik bija izkaisītas pa teritoriju un tagad vēl arvien redzamas, tikai 
to starpā tagad saradušās savrupmājas. Tikai pastāstot jau šīs 
dažas lietas par mūsu pilsētu, tā atdzīvojas...bet ir tik daudz! Vēlos 
parādīt virzienu, kā stāstīt par šo vietu.
 Kad aptaujājām cilvēkus, runājām un vācām priekšlikumus 
Ikšķiles detālplānojuma izmaiņām, tad daudzi no iedzīvotājiem bija 
par zaļo zonu, pludmales un pilsētas zemju saglabāšanu (ne 
iztirgošanu), vairāki priekšlikumi bija arī par riteņbraucēju celiņu 
izveidi. Ja skatās tūrisma koncepciju Latvijas mērogā un pat plašāk, 
tad ne velti ES fondu finansējums paredzēts riteņbraucēju celiņu 
veidošanas stimulēšanai. Tas ir zaļš un veselīgs dzīvesveids! Reāla 
vīzija ir gar tikko salaboto šoseju no Ogres, caur tuneli un gar 
Daugavu līdz pat Ikšķilei un vēl tālāk līdz Salaspilij izveidot 
riteņbraucējiem celiņu. Tas būtu viens no veidiem, kā piesaistīt 
tūristus. 
 Ja pasapņotu vēl vairāk, arī apgaismots gājēju tilts uz Meinarda 
salu Ikšķilē ievestu tūristu autobusus. Tikai ziņai jābūt Eiropas 
mēroga un vietai pieejamai un ar atbilstošu sakārtotību. Lai objekts 
būtu baudāms, blakus krastmalā pie piemiņas akmens vajadzētu 
muzeju par Ikšķiles senvēsturi.
Ikšķilei ir paveicies, tā nav tālu no tradicionālā un ārzemju grupu 
pieprasītā Baltijas tūrisma maršruta Viļņa – Rīga – Tallina, pie tam 
dažkārt tūrisma autobusi, neiebraucot Rīgā, pa HES-u un Tallinas 
šoseju aiziet Latvijai, ja tā drīkst izteikties, „gar degunu”, jo igauņi 
sakomplektē grupas, un Latvija naudiņu tā arī neredz.
Kāpēc tas svarīgi? Daudzi, pie varas esot, to varbūt nav sapratuši, 
bet tūrisms ir eksports, jo atved ārzemnieku naudu – attīstoties 
tūrismam, attīstītos biznesa vide Ikšķilē, būtu vairāk veikalu, suvenīru 
tirgotāju, kafejnīcu, celtos mūsu nekustamā īpašuma vērtība, mēs 
būtu pārtikušāki.
 Gribētos redzēt pozitīvas izmaiņas attieksmē pret Ikšķiles 
novada tūrismu, īpaši tagad, jo pēdējos gados ļoti populāra kļuvusi 
ceļošana. Domei būtu jādomā, kā popularizēt sava novada tūrisma 
objektus – viesu mājas, aktīvās atpūtas organizatorus, būtu 
jāizveido tūrisma karte, lai visi objekti būtu ērti atrodami.

Iedzīvotāja Kitija Grīnšteina

Cikos būs autobuss? 
 Jāaiziet mammai pretī uz pieturu. Bērni atbrauks ar sabiedrisko 
transportu, lai varam vakarā pasvinēt dzimšanas dienu. Ja 
nepagūsim uz šo, brauksim ar nākošo “mikriņu”...
Pilnīgi normālas sarunas par sabiedriskā transporta pakalpojumiem. 
Tikai ne Dobelniekos, Ceplīšos, Kalnājos, Kranciemā, Turkalnē vai 
Tīnūžos! 
Kāpēc 30 kilometrus no Rīgas, dažus kilometrus no Ikšķiles, 
Daugavpils šosejas un dzelzceļa, sabiedriskais transports ir ne tikai 
problēma, bet īsta katastrofa? Iedzīvotāji nevar nokļūt novada 
centrā, lai apmeklētu domi, pastu, doktorātu, skolu, veikalus vai ar 
vilcienu aizbrauktu uz kino. 
Paņēmu kalkulatoru un piecās minūtēs izrēķināju, ka “busiņš”, kurš 
četras reizes dienā bez maksas iedzīvotājus nogādā novada centrā, 
izmaksā aptuveni 40 tūkstošus latu gadā. Nezinu, vai tas ir daudz 
novadam, kura budžets ir lielāks par 6 miljoniem. 

Nezinu, vai īstais vārds, kas raksturo šo problēmu, ir nolaidība. 
Domāju, precīzāk - tā ir apzināta kaitniecība! Cilvēki bez saziņas un 
komunikācijas iespējas ar apkārtējo pasauli pamazām kļūst apātiski 
un ir viegli ietekmējami. Viņi nespēj noticēt, ka vara apzināti liedz 
viņiem iespēju novadā dzīvot sociāli pilnvērtīgu dzīvi. 
Šeit nevar būt arguments, ka mūsdienās katram ir savs personiskais 
auto, jo tā tas nav!
Regulārs, ar iedzīvotāju vēlmēm saskaņots sabiedriskais transports, 
ir novada labklājības pamatā, jo ar busiņu var aizbraukt ne tikai uz 
veikalu vai kino, bet, un tas ir daudz svarīgāk, arī uz darbu! 
Transporta problēma novadā jau tagad radījusi situāciju, kad liela 
daļa sociāli aktīvu jauniešu ir neatgriezeniski pametuši savas vecāku 
mājas. 

Iedzīvotājs Kaspars Upaciers

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 20041871. 
Visa informācija par biedrību www.iedzivotaji.lv

www.ikskile.com

Veidosim mājīgu un drošu mūsu novadu.
 Patreizējā Ikšķiles apbūve ir veidojusies, saplūstot dažādos laika periodos veidotām dzīvojamo ēku grupām. Pilsētā nav veikta nozīmīga 
sabiedrisko ēku būvniecība, tādēļ līdz šim nav noformējies izteikts pilsētas centrs. Pēcpadomju gados, mainoties dzīves tradīcijām (padomju 
sabiedrībā ģimenes mājās dzīvoja ne virāk par 30% iedzīvotāju, bet demokrātiskā sabiedrībā 30% dzīvo daudzdzīvokļu mājās, bet pārējie 
ģimenes mājās) Ikšķiles pilsētā un novadā strauji attīstās dzīvojamā apbūve un palielinās iedzīvotāju skaits, tādēļ aktuāla ir nepieciešamo 
sabiedrisko ēku būvniecība un pilsētas sabiedriskā centra veidošana. Patreizējā novada iedzīvotāju sabiedrisko pakalpojumu, kultūras, 
izglītības, veselības aprūpes klāsts ir nepietiekams. Pirms tiek veikti ieguldīji jaunu sabiedrisko ēku projektēšanā un būvniecībā ir objektīvi 
jāizvērtē katras būves saturs un jāsabalansē vēlmes un iespējas. Jānosaka prioritātes un jārespektē ikdienas dzīves primārās 
nepieciešamības un izdevumi. 
 Lai nodrošinātu harmonisku un drošu pilsētas centra veidošanos ilgstošā perespektīvē, ne mazāk nozīmīga ir apbūves teritoriju izvēlei. 
Ikšķili sašķeļ daļās gan automaģistrāle, gan dzelzceļš. Tas apgrūtina ērta ielu tīkla veidošanu. Vienīgā iebrauktuve pilsētā un novadā no 
automaģistrāles ir pilsētas centrā, tādēļ Skolas iela ir spiesta uzņemt visu iebraucošā un izbraucošā transporta slodzi. Dzīvā neregulētā 
transporta kustība rada paaugstinātu bīstamību. Centra apbūves plānošana jāsāk ar kompleksu pilsētas satiksmes plūsmu izvērtēšanu un 
drošas satiksmes mezgla plānošanu abpus viaduktam. Tikai pēc satiksmes sistēmas atrisināšanas iespējams kvalitatīvi plānot sabiedriskā 
centra izveidi. 
 Bez šaubām, visaktuālākā sabiedriskā centra ēka ir kultūras centrs un bibliotēka, bet tā plānošana ir būtiski atkarīga no pilsētas un 
Ikšķiles Kultūras biedrības sadarbības. Vēsturiski esošais Tautas nams ir pildījis vienīgās Ikšķiles kultūras iestādes darbu, līdz ar to pēctecība 
un Tautas nama dibinātāju un cēlāju svētība ir vērā ņems pamats veiksmīgai kultūras dzīvei jaunajā namā. Lai kultūras centrs būtu ērts un 
racionāls, tā apjomā ir jāietver dažādām mūzikas, teātra, mākslas, muzeja un interešu grupu darbam vadzīgās telpas, vismaz 8000 
iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša bibliotēka un domes telpas. Šo triju funkciju apvienošana ir populāra Latvijā un visā pasaulē, jo tā dod 
ekonomiski visracionālāko un visērtāko risinājumu. Visas minētās iestādes sniedz humanitārus pakalpojumus iedzīvotājiem. Tās bloķējot 
vienā ēkā ir iespējams racionālāk izmantot palīgtelpas, sanitāros mezglus vertikālo un horizontālo komunikāciju telpas un veidot ievērojami 
kompaktākas tehniskās telpas. 
 Pilsētas sabiedriskā centra plānošanas ietvaros ir jāapzina un jāizvērtē visas esošās un nākotnē iespējamās novada iedzīvotāju 
vajadzības un uz to pamata jānosaka kopējās attīstības un katra atsevišķa objekta programma. Lai iegūtu kvalitatīvu risinājumu minētā darba 
veikšanai, ir japiesaista plānotāji, arhitekti, vides speciālisti, ekonomisti un vēl daudzu citu specialitāšu pārstāvji. Plānošanas procesā 
jāizvairās no voluntāriem lēmumiem un sabiedrības interešu neievērošanas. Īsumā aplūkotā attīstības plānošanas gaita ir atzīta un izmantota 
ikvienas apdzīvotas vietas vai pilsētas plānošanā visā pasaulē.
 Nepakļausim Ikšķiles novada nākotni eksperimentiem un formāliem, zemas kvalitātes plānojumiem un mūsu bērnus parādu verdzībai. 
Izmantosim labāko pieredzi un ieguldīsim ikšķiliešu bagāto intelektuālo potenciālu ērtas un mājīgas dzīves telpas veidošanā.

Iedzīvotājs Laimonis Šmits
 

Avīze jautā.
Uzklausot iedzīvotājus, gribējām noskaidrot, kā viņi tērētu Ikšķiles 
novadam piederošo naudu, vai būvēt lielus un vērienīgus objektus, 
vai risināt aktuālākas vajadzības. Lai to noskaidrotu, uzdevām 
„Dienas jautājumu”:
Kas ir labs un kas slikts Ikšķiles novadā? 
Ja Jums būtu 5 milj. latu, ko Jūs ar tiem darītu novada labā?
Lūk, dažas atbildes:

• Labi, ka šeit ir saprotoši cilvēki, jauki pavadām 
laiku. Vēl Tīnūžos ir kāda laba vieta, kur pat no Rīgas 
brauc labot dīzeļmotorus. Nepatīk vispārējā krīze un 
valdība. Manuprāt, nevajadzēja pieņemt Eiropas 
Savienības noteikumus. Labāk vajadzēja atstāt 
kolhozus, jo tad vismaz paši varēja nepieciešamo 
saražot. • Attīstītu zemniecību un lopkopību, paceltu 
ražošanas iespējas kā kolhozos. /Akmeņkalns/

• Ikšķilē ir ļoti skaista baznīca, laipni cilvēki, nu, kā 
jau šādos ciematiņos. Bet šeit daudzviet nav 
trotuāru. Ziemas laikā slapjdraņķī man, vecam 
cilvēkam, ir grūti konkurēt ar mašīnām uz ceļa, lai 
vispār kaut kur pārvietotos (piem. Daugavas 
prospektā)! Nepatīkami dzirdēt strīdus par kluba 
būvēšanu estrādes vietā, ņemot vērā to, kā tā 
būvēta. Arī es tur piedalījos, tāpēc man tā lielās 
naudas izšķiešana un estrādes nojaukšana šķiet 
neprātīga. • Tā grūti uzreiz pateikt, bet noteikti sāktu 
ar trotuāru izveidošanu pilsētā. /Ingrīda/

• Protams, kā jau visus, arī mani skar augstās īres 
cenas. Ļoti slikts ceļa segums. Tomēr, prieks, ka 
sabiedrība ir sarosījusies, ceru, ka ne tikai tāpēc, ka 
nāk vēlēšanas... pozitīvi dzirdēt, ka estrādi saglabās, 
bet varētu to arī nedaudz atjaunot. • Kaut kādā veidā 
attīstītu un veicinātu kultūras dzīvi novadā. 
/Laimdota/

• Ir gan labas lietas, gan sliktas. Neapmierina ceļu 
kvalitāte. • Vajadzētu vairāk zaļumu pilsētā, šovasar 
jau bija vairāk par to domāts. Uzlabot pilsētas vidi, 
skatu, vairāk atpūtas vietu. Visu sakopt,  kaut vai, lai 
izkāpjot no vilciena, nebūtu tik briesmīgs skats uz 
tualetēm. Protams, uzlabotu estrādes stāvokli 
/Sarmīte/

Fotomontāža Ginc

PIEDALIES!

IEDZĪVOTĀJU apvienības 
dibināšanas kopsapulce 

21.februārī 13.00 
IKŠĶILES TAUTAS namā noslēgumā groziņu vakars 

Pikniks Turbās.
Paldies visiem atsaucīgajiem iedzīvotājiem par jauko kopā būšanu, paldies visiem, kuri nevarēja ierasties, bet bija ar mums kopā domās, 
paldies Turbu saimniekiem par viesmīlību. Mums gāja kolosāli. Sveicam lielo Grāvīšu ģimeni - piknika aktīvāko ģimeni. Interviju ar Grāvīšiem 
un piknika bildes meklējiet mūsu mājas lapā. 

Kā Ikšķili padarīt 
interesantu tūristiem.



Uzmanību!!! 

 Piektdienas, 23. janvāra, pēcpusdienā portālā Ogres Fakti tikai tie, kuri uzmanīgi seko saziņai virtuālajā pasaulē, uzzināja, ka Ikšķiles 
domē ir pieņemts lēmums atbalstīt uzņēmēju piedāvāto sporta kompleksa būvniecību pašreizējā stadiona Lupīnu ielā vietā. Ikšķiles novada 
iedzīvotāji ir pieredzējuši, ka domes deputāti patvaļīgi lemj un brutāli virza savu lēmumu īstenošanu, bet tik nozīmīgas pilsētas teritorijas 
iznomāšanu un apbūvi atbalstīt paslepus ir vēl nebijis notikums. Pagājušā gada maijā izskanēja informācija, ka pilsētas stadiona teritorija 
Lupīnu ielā tiks pārdota kādam uzņēmējam dzīvojamai apbūvei. Uz iedzīvotāju jautājumiem domes priekšsēdētājs atbildēja, ka minētajā 
teritorijā nekāda apbūve netiek plānota, un sporta kompleksa veidošanas apspriešana nav aktuāla. Portālā redzamais apbūves mets un 
pēkšņā atbalstošā lēmuma pieņemšana liek secināt, ka uzņēmēji ir veikuši ieguldījumus idejas izstrādē, rēķinoties ar domes atbalstu. Ja neko 
nevar pārmest uzņēmējiem, tad domes vadība ir rīkojusies, ignorējot sabiedrības intereses un likumdošanā noteikto pilsētu un apdzīvotu 
vietu attīstības un plānošanas kārtību. Sporta kompleksam paredzētajam zemes gabalam nav izstrādāts detālplāns, nav izstrādāta un 
publiski apspriesta pilsētas sporta kompleksa programma. Sabiedrība nav informēta par zemes iznomāšanas lēmumu un tā pamatojumu. 
Zemes iznomāšanai, līdzīgi kā jebkuram pašvaldības iepirkumam, ir jānotiek konkursa kārtībā. Viss minētais apliecina, ka deputāti 
sistemātiski pārkāpj mūsu valsts likumus, nestrādā sabiedrības interesēs, pieņem nesaimnieciskus un riskantus lēmumus. Būsim modri un 
kopīgiem spēkiem sargāsim mūsu novada sabiedriskos īpašumus, lai pašreizējie deputāti pēdējos pilnvaru mēnešos tos neizsaimniekotu! 
 Pieprasam Ikšķiles domei pārtraukt nelikumības sabiedriskā īpašuma apsaimniekošanā un neveikt darbības ar sabiedrisko īpašumu bez 
atklāta sabiedrības atbalsta.  
 
 Biedrība IEDZĪVOTĀJI. 

Komunālais, 
bet vai blūzs?
 Dzirdot vārdu “komunālie”, man vienmēr nāk prātā nu jau 20 
gadus veca dziesma “Komunālais blūzs” – saldsērīga un 
nomierinoša. Tās TV klipā komunālais dzīvoklis ir uzdzīves vieta. Vēl 
padomju laika tradīcijās. Ar ko tad šodienas Ikšķiles komunālā 
saimniecība ir labāka par piemirsto namu pārvaldi?
 Viena Ikšķiles 24 dzīvokļu māja pašvaldības aģentūrai “Līvi”  
apsaimniekošanai mēnesī “samet” ap Ls 500. Tomēr ar 
apsaimniekošanu it kā līdzekļu trūkuma dēļ neveicas. Attēlā 
redzamās pagraba telpas atrodas aiz apsaimniekotāju atslēgām. 
Nez cik tūkstošus kārtības ieviešanai šeit vajag?

Līdzīgi ir ar energoefektivitāti. Dažus gadus atpakaļ izveidotā siltā 
ūdens cirkulācijas sistēma atgādina GAZPROM diversiju. 
Redzamajā daļā aukstajos bēniņos minimāla izolācija ir, bet it kā 
slēgtajās stāvvadu šahtās kailās caurules dzesē caurvējš. Par to 
iedzīvotāji kopā maksā vēl Ls 250 mēnesī – rēķina rinda “Cirkulācijas 
siltums”. Siltumsaimniecības priekšnieks žēlojas, ka viņam tikai 
viens darbinieks. Cik tad cilvēku vajag, lai šos caurumus aizbāztu?

Tomēr izolācijas trūkums nekādi neizskaidro brīvdienās arvien 
biežāk redzamo brūni dzelteno ūdensstraumi no krāna. Neievērojot 
tādu var saliet tējkannā. Varbūt kāda atbildīgā amatpersona pateiks, 
kā bērnam “reklamēt” šādu vannu. Vairāk nekā 4 lati kubikmetrā, 
kas svētdienas vakarā bez lietošanas jālaiž pa taisno kanalizācijā. Es 
negribu dzirdēt, cik grūti artēzisko ūdeni attīrīt. Paskaidrojiet, kā 
jācenšas, lai tā saduļķotu!

2008.gada decembrī PA “Līvi” rēķins kopā ar ūdeni 4 cilvēku 
ģimenei sasniedza 155 latus. Vēl elektrība, gāze, sakari. No janvāra 
jāsāk maksāt par jaunajiem siltummezgliem. Drīz laikam maksāsim 
arī par domes paklusām bīdīto koģenerācijas projektu, kura ietvaros 
lielā katlu māja nonāks privātas kompānijas rokās, un dome jau 
uzņemas saistības šo privāto siltumu pirkt!
 Vai ir vēl kāds, kas tic šiem “pazīstamajiem” saimniekotājiem ar 
Rīgas un citu piejūras pilsētu krusttēviem? Iedzīvotājiem pašiem 
jākļūst par savu māju, pilsētas un novada saimniekiem! 

Iedzīvotājs Andris Doveiks

 Dārgs projekts, aplamas telpas, no dārga metāla sakausējuma 
jumta segums – tas ir viss, ko biju dzirdējusi par Ikšķiles „Kultūras 
kalna” projektu. Tā kā ap projektu bija tik liela ažiotāža, nolēmu 
papētīt tuvāk. Projektu pasūtījusi Ikšķiles novada pašvaldība un tā 
izmaksas lēstas ap 5. milj. latu. 
Iepirkumu uzraudzības biroja vēstulē Nr.1752 2007.gada 30.maijā 
redzams, ka tehniskā projekta izstrādes līgumcena ir Ls 242 220,70. 
Vēstulē norādītas arī nepilnības, izsludinot metu konkursu, bet tagad 
mazliet apskatīsim, ko mēs esam ieguvuši par šo diezgan pieklājīgo 
summu. 2008.gada 14.augustā Arhitektu savienībā notika diskusija 
par „Kultūras kalnu”. Recenziju šim projektam sagatavoja prof. 
J.Krastiņš, diskusijā piedalījās pašvaldības pārstāvji, arhitekti, 
projekta autori, biedrības ”Par sakārtotu un laikmetīgu vidi Ikšķilē” 
pārstāvji un citi interesenti. Pāris atziņas no šīs diskusijas: „Daudz 
caurstaigājamu telpu - grūti iedomāties, kā tur varēs notikt izstādes, 
deju mēģinājumi vai pulciņu nodarbības bērniem; tik lielā namā tikai 
viens lifts, kas paredzēts gan dekorāciju pārvietošanai, gan 
māmiņām ar bērniem, gan cilvēkiem ratiņkrēslā; zāles skatuvei 
pārāk zemi griesti, lai tur varētu notikt teātra izrādes, jo nevar piekārt 
dekorācijas; problēmas ar akustiku; otrā stāvā atrodas tehniskās 
telpas, kurās iekļūt var tikai caur lūku no grīdas vai jumta. Par 
projektu - atbaidošs un kroplīgs.’’ Manuprāt, ievērības cienīgs ir arī 
diskusijas vadītāja J.Alkšņa komentārs par projektu: ”tas ir nonācis 
strupceļā, jo pašvaldībai un iedzīvotājiem ir dialoga trūkums... nav 
skaidrotas vēlmes… ja pašvaldībai ir tāda plaisa ar iedzīvotājiem, ka 
tie pat gada garumā nezina, kurš cilvēks pašvaldībā atbild par 
kultūras jautājumiem, nav viņu redzējuši, tad kāda var būt diskusija 
par to, kas ir vajadzīgs ikšķilieši?” 
2007.gada 12.jūnija KNAB vēstulē Ikšķiles novada domei Nr.1/6125 
visa minētā kontekstā ir teikts: „var konstatēt, ka Dome ir noslēgusi 
līgumu par būvprojekta izstrādi projektam, kura būvniecību tiesiski 

nebūs iespējams realizēt.” Arī tehniskās ekspertīzes atzinumā, ko 
sastādījis sertificēts būvinženieris V.Puļķis 2008.gada 8.maijā 
minētas kļūdas: „Projektā nav paredzēti pasākumi, kas nodrošina 
iespēju ratiņkrēslu lietotājiem evakuēties ugunsgrēka gadījumā. 
Evakuācijas izeju pamatprincips neatbilst tādām un tādām 
prasībām...; ugunsdrošā siena neatbilst…; būvprojekta 
noformējums neatbilst…; skatītājiem no balkona jānodrošina vismaz 
divas slēgtas kāpņu telpas….” 
Mani uztrauc, kas notiktu, ja sabiedriski aktīvie ikšķilieši šīs lietas 
nebūtu atklājuši. Kāds tiktu apstiprināts un vēl ļaunāk uzcelts 
„Kultūras kalns”? 
Paskatīsimies, ko raksta domes deputātes I Krastiņa un Z. Bēķe 
„Ikšķiles Vēstīs” pagājušā gada decembra numurā...”Estrādi neviens 
nav grasījies nojaukt, tā paliktu šajā pašā vietā, tikai rekonstruēta.” 
Tomēr fakti ir pret šo apgalvojumu, jo, lai īstenotu projektu, 
nenojaukt estrādi nemaz nav iespējams, jo tas ir estrādei virsū līdz 
pat 10.skatītāju rindai! Pat vēl ļaunāk - 
par esošo būvju un labiekārtojuma elementu demontāžas darbu 
tehniskā projekta izstrādi Lībiešu ielā 4, Ikšķiles dome jau noslēgusi 
līgumu ar SIA „INDIA” par Ls 8750.00.
Liels prieks par to, kas pagaidām izdevies, jo iemīļotā estrāde, kas 
pieredzējusi daudzus krāšņus uzvedumus un pasākumus, estrāde, 
kurā pulcējās Latvijas Tautas frontes dibinātāji, tā vienkārši nav 
nojaucama, jo Kultūras ministrija to ir iekļāvusi Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā. Tomēr arī to dome vēlas apstrīdēt.

*Ar projektu var iepazīties internetā www.ikskile.com un diskusiju 
par to izlasīt Arhitektu savienības mājas lapā. Bildes projektam: 

http://www.a4d.lv/lv/projekti/kulturas_centrs_ikskile/

Iedzīvotāja Liene Kopštāle

 Izlasot iepriekšējā numurā publicēto rakstu „Kur palika 4 
metri?”, kurā iedzīvotājus satrauc to privātīpašumā esošo zemju 
„iekļaušana” autoceļā PS Ulbroka – Ogre, sekoja loģisks jautājums 
par zemēm, kuras skars autoceļš „Kranciema karjers – Slāvu aplis”.
Šī projekta īstenošana pilnīgi noteikti skars ievērojamas 
privātīpašnieku teritorijas. Ceļu ātrāk vai vēlāk sāks būvēt, ir jau 
zināms aptuvens tā būvēšanas projekts, tiek izvērtēta ietekme uz 
vidi, ir notikušas sabiedriskās apspriešanas. Tomēr īsti nav skaidrs, 
kas, kāda veidā un apmērā kompensēs privāto zemju īpašniekiem 
radītos zaudējumus. Kurās vietās un cik lielā mērā „Maskavas 
šoseja” skars privātās zemes, un ar kādiem būvniecības vai citiem 
ierobežojumiem īpašniekiem ir jārēķinās. Tāpat nav īsti skaidrs, kā 
risinās jautājumu par piebraucamajiem ceļiem tiem zemes 
īpašumiem, kuriem jaunceļamās šosejas izbūves rezultātā tie tiks 
„nogriezti”.
Un beigu beigās... kurš un kad dabā parādīs, gar kuru koku vai 
mājas paksi minētais ceļš reāli ies, jo nākotnes vīzijas un plāni ir ne 
tikai ceļu būvētājiem un projektu attīstītājiem!
Iepazīstoties ar ceļa izbūves projektu, redzams, ka šie jautājumi nav 

izskatīti. Katra ziņā, ir pietiekami daudz būtisku jautājumu, uz kuriem 
zemju īpašniekiem līdz šim nav dotas skaidras atbildes. 
Iespējams, ka visam savs laiks un ka šie jautājumi vēl tiks aktualizēti, 
tomēr zinot, ka ceļa būvniecība paredzēta laikā no 2008. – 
2012.gadam, domāju, ka ir pēdējais laiks sākt runāt par konkrētām 
lietām.
Satiksmes Ministrija, protams, plāno globālas ceļu pārbūves un 
lietas skata ar plašu vērienu, sīkāku apstākļu izskaidrošanu 
deleģējot vietējai pašvaldībai. Tas ir saprotams, jo vietējiem varas 
pārstāvjiem tā kā būtu labāk jāpārzina sava saimniecība. Tai ir 
vieglāk veidot dialogu ar katru zemes īpašnieku uz vietas vai 
organizēt diskusiju starp visām iesaistītajām pusēm. Šobrīd 
izskatās, ka tas ir atstāts pašu zemju īpašnieku ziņā. 
Situācija tiešām rosina nezaudēt modrību, lai vienā jaukā dienā 
mūsu sētās neiebrauktu tas skaistais, dzeltenais buldozers! 
Atgādinu, ka pašvaldības tiešais pienākums ir pārstāvēt iedzīvotāju 
intereses šādu projektu realizēšanā.

Iedzīvotāja Inese Erlecka

Personiskās 
intereses.
 2007. gada februāris. Vienā no tām dienām, kad gaisā 
jūtams, ka ziema sastopas ar pavasari, atgriežos mājās. Kā vienmēr, 
ierodoties Ikšķilē, paveras skats uz balta sniega klātu, citkārt zaļu, 
nokalni. To noslēdz zema, vietējā dolomītā veidota būve. Aiz tās 
skaidri sajūtams plašums un gaišums, kas sola tūlīt ieraudzīt skatu 
uz Daugavas senleju. „Tiešais savienojums” ar debesīm! Līdzīgas 
izjūtas var gūt tikai kalnos vai stāvot jūras krastā. 
Vienmēr ir bijis prieks par šo nesabojāto vietu, bet šoreiz uz brīdi 
pārņem neparasts, fiziski sajūtams siltums.
Vakarpusē satieku Dagmāru un Valdi. Viņi ir ļoti noraizējušies. 
Uzzinu par pašvaldības plāniem, skatāmies kāda projekta metu. Tas 
ir neticami – paredzēts aizbūvēt skaisto ainavu, nopostīt estrādi. Un 
– kā vārdā? Tā nevar būt taisnība.
Tā nenotiks! − tas kļūst skaidrs tajā pat brīdī, kad par to uzzinu.
Līdzīgās domās ir daudzi simti ikšķiliešu: īsā laikā ap piecdesmit 
domubiedru grupa ir savākusi gandrīz tūkstoti parakstu vēstulei, kas 
aicina saudzēt pašu celto, ikšķiliešiem tik nozīmīgo, skaisto, 
vēsturisko vietu.
Neviens nenoliedz, ka laikmetīgs kultūras centrs ļoti nepieciešams. 
Laikmetīgs šodien, pirmkārt, nozīmē – tāds, kas respektē esošās 
dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.
Presē parādās Noras un Liānas raksti, aicinājumi uz dialogu. Gan 
jau pašvaldība ieklausīsies...
KNAB vēstulē domei cita starpā teikts:"...iesakām procesu 
pārtraukt, jo brīdinām, ka jūsu uzsākto projektu likumiskā ceļā 
nebūs iespējams turpināt."
Rudenī rakstām vēl neskaitāmas vēstules domei un atbildīgām 
institūcijām, profesionāļi lūdz pārskatīt projektu un vietas izvēli. 
Dome klusē.
 2008. gada aprīlis.  Ieva kādā vakarā man vaicā – kas notiek 
ar mūsu estrādi? Vai izdevušās kādas sarunas? Nē. Vienīgais, ko 
dzirdam no domes – jūs esiet pret kultūru, pret progresu. Tā taču 
nav taisnība, un mēs neapstāsimies, vai ne? − meita uztraucas. Mēs 
visi esam tieši PAR – ”Par laikmetīgu un sakārtotu kultūrvidi Ikšķilē”. 
Iesaistās arī Laimonis. Sākam darboties kā biedrība. Dodamies uz 
„Delnu”, saņemam būtisku palīdzību. Ar Dagmāru braucam 
„pieredzes apmaiņā” uz Jūrmalu. Beidzot saņemam arī kādas 
atbildes no domes, kura turpina iesākto. Tiek steigts detālplāns, ar 
kura izstrādi un apspriešanu visu vajadzēja sākt, ja būtu bijusi vēlme 
darboties godīgi.
Estrādes īpašo lomu Ikšķilē, un ne tikai šeit, atzīst vēsturnieki; ir 
doma rosināt juridiski atzīt vietas kultūrvēsturisko nozīmi.
 2008. gada jūnijs. Domes darbības nav iespējams apturēt, 
pirms izsniegta būvatļauja, jo tikai tad tiesas ceļā to un visu 
pretlikumīgo procesu varēs apstrīdēt. Mūsu gadījumā gaidīšanas 

cena var būt vecās estrādes pastāvēšana. Kļuvis zināms, ka jau 
ziemā dome pasūtījusi tās nojaukšanas projektu. „Delnas” juriste 
pamana, ka estrāde ir pilnīgi neaizsargāta – reāla, eksistējoša būve 
detālplānā viltīgi iezīmēta tā, ka juridiski tā nepastāv. Situācija kļūst 
draudīga. Ir diena pirms Līgovakara. Zināms, kā mūsu varas 
pārstāvji dažkārt izmanto garas svētku brīvdienas. Apsveram domu 
par dežūrposteņa uzsākšanu.
Bet bijuši arī citi Jāņi. ...Ir 1981. gada 23. jūnijs. Atbraucam vēlu un 
jaunajā Ikšķiles estrādē smaržo meijas un kalmes un ābolam nav kur 
nokrist. Paliekam sānu celiņā, arī tas ir cilvēku pilns. Tūlīt viss 
sāksies! Pēkšņi dzirdam slāpētu uzsaucienu: „Nestāviet, šeit tūdaļ 
skries zirgi!” − „ Kas ir tā pūcīgā tante?” − vaicā kursabiedri. Pazīstu 
gaišmataino dāmu. Tā ir Marga Tetere, kura šeit visu iecerējusi − gan 
estrādi, gan uzvedumu. Cenšamies klausīt, jo zirgi tiešām skrien. 
Uzvedums ir grandiozs. Tikai daudzus gadus vēlāk saprotu, kā viņa 
jutās tajā laikā. Atļaus? Aizliegs? Izdosies vai nē? Izdevās! Gan 
estrāde, gan uzvedumi.
Tie un arī šie Jāņi ir pagājuši. Valdis raksta atklātu vēstuli Valsts 
prezidentam ar lūgumu morāli atbalstīt Ikšķilei nozīmīgās 
kultūrvēsturiskās vietas saglabāšanu. Ir pieteikušies vairāk kā 
divdesmit cienījami, sabiedrībā pazīstami ikšķilieši, kas vēlas šo 
vēstuli parakstīt. Prezidenta kancelejas atbildē cita starpā pavēstīts, 
ka vēstule pārsūtīta vairākām atbildīgām institūcijām, arī Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, problēmas risināšanai.
     2008. gada augusts. Sēžam ap ovālo galdu, kā jau desmitiem 
reižu šovasar. Ir atnācis Kaspars. Rādām vecas fotogrāfijas – 
estrādes celšana, atklāšana, Latvijā pirmās Tautas frontes atbalsta 

grupas dibināšana. Šī notikuma divdesmitgadi vēlamies vasaras 
beigās atzīmēt. Kaspars ieskatās celšanas talku bildēs redzamo 
cilvēku sejās: „Kā kaut ko tādu var iedomāties nojaukt?!” Turpinām 
gatavot dokumentus iesniegšanai VKPAI.
     2008. gada novembris. Tumšas, zvaigžņotas novembra nakts 
debesis. Sniegs. Mēs esam vecajā estrādē. Šodien varam svinēt tās 
otro dzimšanas dienu. Vietas vēsturisko nozīmi atzinuši arī oficiālie 
pieminekļu sargi. 
Pēc nedēļas deputāte Zane sēdē neslēpti dusmīgi paziņo: 
pieminekļa statuss estrādei piešķirts personisku interešu vārdā! 
Šoreiz man viņai jāpiekrīt. Un manas personiskās intereses ir 
sakritušas ar daudzu simtu ikšķiliešu personiskajām interesēm.
     2009. gada februāris. Ikšķile ir pamodusies, tā izskatās.
Lielākais prieks par tiem, kas par ikšķiliešiem kļuvuši nesen. 
Atnākuši dzīvot uz zaļu mazpilsētu, arī viņi nevēlas pieļaut, ka tās 
centru grib pārvērst satiksmes mezglā, skaistākajā vietā ierīkojot 
autostāvvietas. Ar interesi viņi uzzina un stāsta bērniem par šīs 
vietas vēsturi.
Ikšķile vairs nav guļamvagons, kur, nopērkot biļeti, visi brauc, kurp 
kāds ved.
Ikšķilē vairs nav mierīgi.
Bet gan jau būs − patiesi mierīgi un labi. Ja tādas būs mūsu 
personiskās intereses.

Iedzīvotāja Maija Avota
biedrības „Par sakārtotu un laikmetīgu
kultūrvidi Ikšķilē” valdes priekšsēdētāja

Ikšķiles brīvdabas  
estrāde.
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 Es, Roberts Jansons, atgriezies Latvijā no tālās Magadanas, 
kur astoņus gadus ļoti smagos apstākļos padomju vara mani centās 
pāraudzināt par padomju cilvēku, 1957. gada apmetos uz dzīvi 
Ikšķilē. Staļina vārdā nosauktā kolhoza valde mani pieņēma darbā 
būvbrigādē. Ātri iepazinos ar dzīves apstākļiem un darba biedriem, 
arī ar kultūras dzīvi. Lietišķā māksla un teātra māksla man ļoti patika. 
Tāpēc vēlos pacilāt atmiņas par to laiku, kad ikšķilieši , ļoti pieticīgi 
dzīvojot, savu brīvo laiku veltīja kultūras dzīves kuplināšanai, 
pulcējoties 1935.gadā sabiedriskā kārtā celtajā Kultūras biedrības 
namā, kuru padomju varas likumu izpildītāji sauca par Tautas namu. 
1957.gadā Māra Blumberga, uzņemoties režisores pienākumus, 
iestudēja uzvedumu „Zeltīte”. Es izgatavoju dekorācijas, un biju 
spiests izpildīt arī aktiera pienākumus, saspēlē ar Zeltītes lomas 
atveidotāju režisores meitu Silviju Blumbergu. Ar to arī  Ikšķilē sākās 
dramatiskā kolektīva darbība. Pamazām kultūras dzīve attīstījās, un 
visaugstāko pakāpi sasniedza, ar fantastiskām darba spējās 
apveltītās profesionālās režisores Margas Teteres – Valdmanes 
vadībā. Tautas nama mazā skatuvīte un zāle kļuva par šauru Margas 
plašajām iecerēm. Viņa iestudēja brīvdabas uzvedumus „Vaidelote” 
un „Seši mazi bundzinieki”, kurus izrādīja Ozoliņu parkā Daugavas 
krastā. Tautas interese par teātra mākslu bija milzīga. Ikšķiliešu vidū 
radās spēcīgi aktieri, kā Kārlis Pamats, Silvija Blumberga (Ķeze), 
Augusts Zauers, Flora Zakss un Voldemārs Zakss, Igors Ruņģis, 
Egons Svars u.c. 1976.gadā Marga Tetere – Valdmane iestudēja 
grandiozu koncertuzvedumu „Daugaviņa Ikšķiles ritmos”, kura 
realizācijas vieta bija lauka ieplakā, kur tagad atrodas estrāde. Pēc 
uzveduma aktieri un skatītāji līksmoja līdz rīta gaismai. Visa zaļā 
zālīte bija pazudusi zem līksmotāju kājām. 
 Pēc šīs varenās līksmošanās tautas kultūras dzīves mīļiem 
radās ideja šajā vietā būvēt kārtīgu, izskatīgu brīvdabas estrādi. 
Mūsu kultūras dzīves labais gariņš Marga Tetere izprojektēja 
estrādes metu, tajā ieliekot savas dziļās zināšanas teātra mākslā, 
bet ikšķilietis, arhitekts Arturs Freimanis uzrasēja darba rasējumus, 
un pēc lielajiem zemes reljefa veidošanas darbiem, ko veica Dauga-
vas lejasgala meliorācijas sistēmu pārvalde (MSP), nosprauda mūru 
atrašanās vietas. 1980.gada 23. jūnijā svinīgā gaisotnē kolhoza 
„Juglas zieds” valdes priekšsēdētājs Ansis Trapiņš topošās estrādes 
centrālā mūra būvbedrē iemūrēja pirmo pamatakmeni un pudeli ar 
vēstījumu nākošām paaudzēm. Man bija tas gods šo vēsturisko 
notikumu fotogrāfiski iemūžināt.
 Samērā klusi nosvinējām latviešu tautas nacionālos Līgo 
svētkus, kurus pie varas esošie Staļina komunistiskā režīma balsti 
oficiāli bija aizlieguši svinēt. Ikšķiles kultūras dzīves entuziasti ar 
vietējās izpildkomitejas priekšsēdētājas Laimdotas Puhartes un 
kolhoza valdes priekšsēdētāja Anša Trapiņa atbalstu ķērās klāt 
jaukās idejas realizēšanai. Būvdarbu tehnisko vadību uzņēmās 
kolhoza būvtehniķis Valentīns Špēlis, bet dolomīta akmeņu sagādi 
kārtoja kolhoza mežkope Rasma Jansone. Vislielākās problēmas 

sagādāja mūrnieku trūkums. Kolhoza būvnieki bija ļoti noslogoti. 
Tuvojās rudens, viņiem bija jāpiedalās lopbarības sagādē un fermu 
remontos. Pirmā mūra mūrēšanu uzņēmās Margas vīrs – 
profesionāls aktieris Kārlis Valdmanis. Es savā brīvajā laikā biju klāt 
ar fotoaparātu un Kārli iemūžināju viņam tik neparastā darbā. Viņam 
mācīju mūrēšanas paņēmienus, kā arī to, cik daudz cementa un 
kaļķa jāber pie grants (es Magadanā biju strādājis dažādus darbus 
būvniecībā). Estrādes būvdarbos piedalīties nevarēju, jo valsts 
darbā MSP biju ļoti noslogots. Vēlāk būvdarbu veikšanai atradās 
vairāki brīvprātīgie. Darbi veicās ļoti lēnam, jo finansiālais atbalsts 
bija minimāls. Kolhoza būvbrigāde piegādāja smilti, cementu, kaļķi. 
Lietošanā iedeva javas maisītāju, bet par dolomīta akmeņu 
pievešanu darbu vadītāji maksāja šoferiem no savas kabatas. Kaut 
arī bija jāpārvar daudz grūtību, ikšķiliešu apņēmība bija dzelžaina. 
Nākamā gadā uz Jāņiem estrādē jāsarīko varenas Līgo svētku 
svinības! Un 1981. gadā ikšķiliešu sapnis piepildījās pilnībā.
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 1981. gada pavasarī Ikšķiles estrādes būvdarbi turpinājās. 
Tomēr brīvprātīgo Ikšķiles patriotu darba ražīgums bija diezgan 
zems, jo trūka profesionālu celtnieku. Meliorācijas sistēmu 
pārvaldes vadība palīdzēja ar tehniku zemes darbu veikšanā. 
Kolhoza mežsardzes Rasmas Jansones mežstrādnieki, aprīlī un 
maija vidū, paveikuši meža stādīšanas darbus, iesaistījās estrādes 
būvdarbos, viņu vidū bija daži vīri, kuri samērā labi prata veidot 
akmens mūri. Tie tika iesaistīti mūru mūrēšanā, citi skaldīja 
akmeņus, maisīja mūrjavu un piegādāja mūrniekmeistariem. Tautas 
nama vadība kopā ar režisori Margu Teteri – Valdmani bija stingri 
nolēmuši līdz Līgo svētkiem būvdarbus pabeigt un svētkus svinēt ar 
grandiozu etnogrāfisku, krāšņu, nacionālu uzvedumu. Scenārijs bija 
uzrakstīts un pašdarbnieki laicīgi sāka mēģinājumus Saulgriežu 
svētku iespaidīgai atainošanai. Sakarā ar to aktivizējās arī Ikšķiles 
ciema priekšniece Laimdota Puharte un kolhoza vadība. Par 
ikšķiliešu drosmīgo 
lēmumu bija padzirdējusi arī Ogres pilsētas un rajona vadība, kā arī 
republikas Intūrista darboņi. Tie plānoja uz Ikšķili vest ārzemju 
tūristus (arī latviešu emigrantus), lai parādītu, kā latvieši Padomju 
Latvijā brīvi svin savus nacionālos Līgo svētkus. Tautas nama 
vadītājai Silvijai Ķezei Intūrista vadība solīja pārskaitīt naudu, lai 
tūristus varētu pacienāt ar Jāņu sieru, alu, pīrāgiem un desiņām.
 Šāds negaidīts pavērsiens piespieda ikšķiliešus estrādes 
būvniecībai koncentrēt visus spēkus. Spēka mums pietika. Kolhoza 
būvbrigāde būvinženieru Viktora Andiņa un Osvalda Indāna vadībā 
trieciena tempā pabeidza mūrēšanas darbus. Podestu un celiņu 
asfaltēšanai asfaltu piegādāja Ogres ceļu būvniecības ceļameistars 
Antons Ķikusts. Asfaltu izlīdzināja un ar rokas rulli pieblietēja 
strādnieki. Gar Peldu ielu nogāzes  apzaļumošanai Rasma Jansone 
no Kalsnavas bija atvedusi kalnu priedes un sēru bērzus. Stādīšanas 
darbus veica kolhoza mežsardze  ar saviem mežstrādniekiem.  Ar 
autokrānu tika atvests kolhoza tīrumā noskatīts interesants akmens. 
To novietoja Peldu ielas malā pie ieejas estrādē. Skatuves 
priekšpusē gar podestu mūrīšiem kailo zemi vajadzēja noklāt ar 
velēnām. Par to sagādi parūpējās Valentīns Špēlis ar Rasmu 
Jansoni. Otru nogāzi skatītāju sektora rietumu daļā ar rožu stādiem 
apstādīja kolhoza dārzkopības rožu audzētājas agronoma Pētera 

Siliņa vadībā. Skatītāju sektora solus izbūvēja Daugavas lejasgala 
MSP mehanizatori galvenā inženiera Pētera Guslena vadībā. 
Kokmateriālus dāvināja kolhozs. Pēc lielā trieciendarba būvobjektā 
ieradās gandrīz visi skolotāji kopā ar mācību pārzini Ernu Dauberi. 
Čakli strādājot ar grābekļiem un lāpstām, viss objekts tika ideāli 
sakopts. Skats uz vienotā, pašaizliedzīgā darbā paveikto bija 
brīnišķīgs. Ikšķiliešu mīlētās un cienītās Margas Teteres - Valdmanes 
un visu Ikšķiles kultūras dzīves kuplinātāju sapnis bija piepildījies. 
 Tikai pāris dienas pirms Līgo svētkiem Margai bija iespējams 
veikt uzveduma ģenerālmēģinājumu. Pirms lielā notikuma sarosījās 
arī milicija un neredzamie valsts drošības spēki. Tā kā Ikšķiles 
ciematā aktīvi darbojās apmēram 30 cilvēku liela sabiedriskās 
kārtības sargu vienība, kārtības nodrošināšanā problēmu nebija. Arī 
es daudzus gadus biju darbojies šajā struktūrā, jo no bērnības 
neieredzēju cilvēkus, kas citiem dara ļaunu un sabiedrībā nevēlas 
pieklājīgi uzvesties. Skatītāju vietu centrā mums ar spilgtu lentu bija 
jānorobežo laukums ārzemju tūristiem. Ikšķiles ciema milicijas 
pilnvarotais un sabiedriskās kārtības sargu vienības komandieris 
Ernests Turciņš ar palīgiem izvietoja vīrus pie biļešu kontroles un 
intūristiem paredzētā laukuma. Pie šī laukuma bija arī mana 
dežūrvieta, tā bija laba vieta arī fotografēšanai. Mums bija jāuzmana, 
lai intūristi neuzsāktu sarunas ar iezemiešiem, tas ir ar mums, 
latviešiem.
 Bija 1981. gada 23.jūnijs. No rīta bija apmācies, drēgns laiks, 
temperatūra tikai plus12 grādu. Jau ap astoņiem vakarā no visām 
pusēm uz estrādi plūda tautas masas. Kārtības sargi bija savas 
vietās. Man nācās atturēt dažu pilsoņu vēlmi apsēsties aizžogojumā, 
kaut gan bija uzraksti, ka tās vietas paredzētas tikai intūristiem. Ātri 
pildījās solu rindas. Ieradās intūristi. Ar ļaudīm pildījās visas brīvās 
vietas, arī nogāze ar rožu stādījumiem bija cilvēku pieblīvēta. Daudz 
ļaužu palika estrādes ārpusē, tās tuvumā. Izrāde bija ļoti interesanta, 
senču garā un izdarībās ieturēta. Dziesmas un dejas, tautas tērpi. 
Pat dižais Jānis uz štrama zirga līksmotāju vidū iejāja. Tauta bija 
trakā sajūsmā. Intūrista gidiem bija pavēlēts pēc izrādes 
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visus tūristus bīdīt uz autobusiem, nepieļaujot kontaktēties ar 
iezemiešiem (padomju cilvēkiem). Tomēr mūsu tautu meitas tūristus 
cienāja ar Jāņu sieru, raušiem, bet tautudēli sniedza draudzīgus, 
putojoša alus kausus. Pie tūristiem autobusos kāpa tautumeitas un 
tūristu rokās spieda ceļamaizei pīrāgus un sieru. Gides burkšķēja, lai 
kāpjam ārā, jo padomju varas orgāni pavēlējuši nepieļaut intūristiem 
kontaktēties ar vietējiem. Intūristi gan protestēja, bet gides bija 
nepielūdzamas, jo neizpildīt padomju režīma valsts drošības orgānu 
pavēles bija ļoti bīstami. Cienasta groziņus iztukšojuši, ikšķilieši ar 
gaisa skūpstiem pavadījām šos cilvēkus no citas pasaules. Viņu vidū 
bija daži 1939. gadā uz Vāciju emigrējušie Latvijas vācieši, kuri 
runāja ļoti labā latviešu valodā.
 Ciemiņus godam pavadījuši, atgriezāmies estrādē, kur Miķeļa 
Šmita pūtēju orķestra skaņās deju virpulī līksmoja tauta. Līksmošana 
tupinājās līdz rīta gaismai, kad debesīs norībināja un zibšņus nošķīla 
mūsu senču Pērkoņtēvs.

Iedzīvotājs Roberts Jansons
Ikšķilē,   2009.g. 16.janvarī

Ikšķiles „Kultūras kalns” – ja jau viss 
kārtībā, kāpēc tik daudz kritizēts?

Kāds liktenis sagaida mūsu 
zemes īpašumus?

Fotomontāža Ginc


