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VISIEM

ĪSZIŅAS

Abonē šodien, saņem pēc    
(divām) darba dienām! 
www.abone.pasts.lv 
vai laikraksta redakcijā

Vai aizmirsi abonēt Vai aizmirsi abonēt 
«Ogres Vēstis Visiem»? «Ogres Vēstis Visiem»? 

Nepārdzīvo!Nepārdzīvo!

22

Lielvārdē un Ogrē 
atšķirīgi nosacījumi 
apkures 
atslēgšanai

3. lpp.

Divas liecības 
viena mācību gada 
laikā

7. lpp.

Vasara nāk 
ar pārmaiņām!

MAKSĀ PAR SVARU
Apģērbi 
Apavi 
Tekstils  – 2,80 €/kg
Druvas ielā 6c, Ogrē

– 4,80 €/kg

DZINTRA DZENE 
Lai gan sācies skolēnu vasaras brīvlaiks, pirmdien, 5.jūnijā, Ogres Valsts ģimnāzijā un treš-
dien, 7.jūnijā, Ogresgala pamatskolā notika mācību stundas. Tiesa gan, šoreiz skolēnu 
lomā iejutās pedagogi, bet skolotāju – uzņēmīgi Ogres jaunieši, kuri pārstāv sabiedriskā 
labuma statusu ieguvušo nevalstisko organizāciju «Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču 
un sociālās uzņēmējdarbības centrs O ISTABA».

Arī skolotājiem jāgrib mācīties
Minētā NVO Izglītības un zi-

nātnes ministrijas Jaunatnes po-
litikas valsts programmas 2017.
gadam 2.2. apakšdaļas «Atbalsts 
jaunatnes organizāciju iniciatī-
vām pašvaldību un jaunatnes or-
ganizāciju partnerības stiprināša-
nai» ietvaros no 5. līdz 8.jūlijam 
īstenoja projektu «Uzņēmējdar-
bīgais jaunietis un pedagogs – 
«jaunās skolas» sadarbības mo-
deļa prioritāte». Apmācības bija 
interaktīvas un ietvēra inovatīvas 
prakses piemērus, tostarp izzino-
šas ekskursijas uzņēmumos, dis-
kusijas un darbu grupās, kurās 
bija gan skolēni, gan pedagogi. 

Skolēnu lomā – 
skolotāji 
«Skolotājam pašam ir jāgrib 

mācīties, un šī ir iespēja mācī-
ties kopā ar jauniešiem. Šoreiz 
tas notiek mainītās lomās. Esmu 
bijusī latviešu valodas un litera-
tūras skolotāja ar 22 gadu stāžu, 
bet pēc darba skolā strādāju ģi-
menes uzņēmumā. Tas man ir 
ļāvis saprast, ko vēlētos mainīt 
sevī, skolā un Latvijas izglītības 
sistēmā. 

Ogresgala pamatskolas pedagogiem, strādājot darba grupās kopā ar jauniešiem, vajadzēja atcerēties 
savu šajā mācību gadā radošāko mācību stundu un īsumā par to pastāstīt citiem. 
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MARTA POGA 
Saskaņā ar Autotransporta direkcijas rīkojumu, autoceļa 
Ulbroka – Ogre (P5) remontdarbu laikā kopš 5.jūnija no-
teiktas izmaiņas četros autobusu maršrutos. 

Autobusi nekursēs 

pa Tīnūžu ceļu

Kā informē SIA «Ogres Auto-
buss» darbinieki, autobusi marš-
rutos Nr. 3016 Ogres autoosta – 
Smiltāju  kapi (svētdienās) un Nr. 
5416 Ogre – Tīnūži – Ropaži pa 
apvedceļu kursēs caur Jaunogri 
un Ikšķili. Minētajā maršrutā au-
tobuss neveiks pasažieru apmaiņu 
pieturā «Kalnāju pagrieziens», bet 
apstāsies pieturvietā «Jaunogres 
stacija», A/S «Ogre» un «Ikšķile» 
(Skolas ielā).

Maršrutā Nr. 3016 no Smiltāju 
kapiem (svētdienās) autobuss at-
ies pulksten 11.10.

Savukārt maršrutā Nr. 7229 
Pāvulēni – Rīga, kas no Rīgas 
starptautiskās autoostas katru 
dienu izbrauc pulksten 17.15, no 
Taurupes – pulksten 7, bet svēt-
dienās no Pāvulēniem – pulksten 
14.30, autobuss neiebrauks Tīnū-

žos. No Ogres autobuss kursēs 
caur Jaunogri un tā atiešanas laiki 
nemainīsies. 

Ja ir jautājumi, pasažieri ai-
cināti vērsties SIA «Ogres Au-
tobuss», zvanot pa tālruni 
65024492.

Pa apvedceļu brauks arī A/S 
«Liepājas autobusu parks» apkal-
potā maršruta Nr. 7227 Rīga – 
Tīnūži – Ogre autobuss, kurš kur-
sēs pa autoceļu Tīnūži – Koknese 
(P80 ) un Ogre – Jugla (V968), 
līdz ar to pasažieri netiks uzņem-
ti un izlaisti pieturvietā «Kalnāju 
pagrieziens», jo tā atrodas slēgtajā 
autoceļa posmā. 

Jautājumu gadījumā pasažieri 
aicināti sazināties ar A/S «Liepā-
jas autobusu parks», zvanot pa 
tālruni 28344469 vai rakstot uz 
e – pasta adresi info@lap.lv. 

Birzgalē aicina trūcīgos uz izglītojošu pasākumu 

Aicina izteikt viedokli 
par autobusu kustību 
Ķeguma novadā 
Ķeguma novada pašvaldības 

darbinieki aicina iedzīvotājus izteikt 
viedokli par sabiedriskā transporta 
kustību, ierosinot papildus autobu-
su reisus.

Informāciju varat iesniegt Tomes 
pagasta pārvaldē (Ilonai Ofmanei, 
e – pasts: ilona.ofmane@kegums.
lv), Birzgales pagasta pārvaldē (Mā-
rītei Artihovičai; e – pasts: marite.
artihovica@kegums.lv), Rembates 
pagasta pārvaldē (Jurim Pūpolam, 
e – pasts: juris.pupols@kegums.lv) 
un Ķeguma novada domē (dome@
kegums.lv) līdz šā gada 15. jūnijam.

15. jūnijā pulksten 10 biedrības 
«JADARA» pārstāvji Birzgales tautas 
namā organizē Neformāli izglītojo-
šu pasākumu – praktiskās nodar-
bības «Ceļā uz darbu» vistrūcīgā-
kajām personām Ķeguma novadā. 
Nodarbībās tiks pārrunāti iespēja-
mi darba meklēšanas ceļi, sniegta 
praktiska palīdzība uzrakstīt CV 
un palīdzība profesionālās karje-
ras plānošanā. Nodarbības vadīs 
Nodarbinātības valsts aģentūras 

Ogres fi liāles karjeras konsultante 
Evija Lazdiņa.

Nodarbībām var pieteikties, 
zvanot pa tālruni 29424612 Ritai 
Reinsonei, paku izdales punktos: 
Tomē (tālrunis 26651835), Rembatē 
(tālrunis 28336516), Ķegumā (tālru-
nis 26215627) un Birzgalē (tālrunis 
26277912).
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SVEICINĀTI!

VĀRDADIENAS

REDAKCIJA NOVĒL:

Pārnovadu laikraksts

         iznāk otrdienās un piektdienās

Izdevējs – SIA «OVV», reģ. Nr. 40103253370

REDAKCIJA
Brīvības ielā 38 (Pasta ēkā), 2.stāvā., Ogrē
Tālr. 65025095, 29284373
Galvenā redaktore Dzintra Mozule

Rakstiet mums: «Ogres Vēstis Visiem», 
Brīvības iela 38, Ogre, Ogres nov., LV-5001
vai uz e-pastu: ogresvestisvisiem@ovv.lv

REKLĀMA UN SLUDINĀJUMI
Tālr. 65025096; 26693199
e-pasts: reklama@ovv.lv;
reklama@ogresvestisvisiem.lv

INTERNETĀ
www.ogresvestisvisiem.lv

Par faktu un skaitļu pareizību, 
kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. 
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo 
redakcijas viedokli.

Iespiests SIA «Poligrāfi jas grupa Mūkusala»

VISIEM

Izdevējs ir Latvijas Preses izdevēju 
asociācijas (LPIA) biedrs www.lpia.lv

RITVARS 
RAITS

ESAM KLĀT

MŪŽĪBAS VĀRTOS

ĪSZIŅA

Un tomēr – kadri...

– Vai arī jūsu ģimeni ir skārušas izsūtīšanas?
Anna Kaula kalne no Ogres:
– Ir, bet tāli radi. Tas bija smagi, ko 

tur domāt… Tās šausmas labāk neat-
cerēties, bet nevar aizmirst. Aizmirst 
nevar. Labāk jau būtu aizmirst un pie-
dot, nevajag naidu paturēt. Tā es do-
māju no ticības viedokļa.

Baiba Miļuka – Šļahota 
no Lielvārdes:
– Man liekas, ka nav izsūtīts ne-

viens. Es domāju, ka nevajadzēja tā 
darīt. Iedomājieties – ja izsūta cilvē-
ku, tad viņš tur arī palika. Citiem bija 
arī ģimene. Pēc tam viss tur ir izjucis, 
vairs tur nekā nav!

Andis Birnītis no Ogres:
– Es to nezinu. No skolā stāstītā at-

ceros, ka cilvēkus sadzina lopu vago-
nos. Bērnus, ģimenes sadzina un sūtī-
ja uz Sibīriju dzīvot, un viss… Nevaja-
dzēja to pieļaut. Man liekas, ka latvieši 
nepretojās krievu armijai.

Voldemārs Stāvusis no Ogres:
– Tieši nav skārušas, bet atmiņas ir 

šausmīgi smagas. Piedzimu pēc kapi-
tulācijas. Nāca pirmie gadi, tad es tur 
maz ko sapratu. No Birzgales palika 
viena trešdaļa zemnieku, jo cik Kau-
liņam neizveda, tik izveda no Birzga-
les…

IELU INTERVIJA

ĪSZIŅA

DOMĀJU TĀ

Piektdien, 9.jūlijā

Ligita, Gita
Sestdien, 10.jūlijā

Malva, Anatols,
Anatolijs

Svētdien, 11.jūlijā

Ingus, 
Mairis, Vidvuds

Pirmdien, 12.jūlijā

Leonora, 
Nora, Ija

Lai Jums ir kāds, 
kuru mīlēt, darbs, 
ko darīt, un kaut kas,
uz ko cerēt!

MARGARITA KRASTIŅA, POLITISKI REPRESĒTĀ

Mūsu dižā rakstniece Zenta Mauriņa, arī tā laika lieciniece 
Zenta Mauriņa savā grāmatā «Dzelzs aizbīdņi lūzt» raksta:

Bet es nenogurstoši cēlu sapņu pilis

«1941.gada ziema bija ļoti 
auksta, Latvijā izsala daudzi 
ābeļdārzi. Pavasaris bija aizkavē-
jies, vasara jau sākusies.

Dārzā vienlaicīgi ziedēja ceri-
ņi un sniegpulkstenīši, ievas un 
ābeles. 

Skolās izlaidumi, silta, sutīga 
nakts.

14.jūnija rīts, kad pilsēta pil-
dījās ar sievu un bērnu vaima-
nām un vīru izmisumu.

Noviks un Šustins divdesmit 
apbruņotu čekistu pavadībā de-
vās uz piestātni, kas privātperso-
nām bija stingri nosprostota, lai 
palīksmotos par pirmajiem nāves 
transportiem.

Vai katrs gūsteknis bija paņē-
mis maizes gabalu, bet par ūdeni 
neviens nebija domājis, un sau-
cieni pēc ūdens malka pārskanē-
ja korāli par stipro pili, ko ticīgie 
dziedāja. Palicēju pulki bija nere-
dzami.

Palīgā saucieni, kas bija raks-
tīti uz cigarešu kārbiņām un mu-
tautiņu strēmelēm, tika izmesti 
pa vagona aizrestotajiem lodzi-
ņiem. «Mēs slāpstam, ūdeni!» 
«Cīnieties, lai mēs varētu atgriez-
ties mājās!»

Elles vārti bija atvērušies, ci-
nisms nepazina robežas. Pēc 
14.jūnija nāves nakts, kas bija 
kļuvusi par sēru dienu Baltijas 
piejūras tautām, Maskavas al-

gādži izcīnīja krāšņus svētkus, 
izdalot ordeņus un godalgas 
skribentiem, kas ar saviem me-
liem un glaimiem domāja aizklāt 
masu kapus un cietumus.» Tā 
rakstīja Zenta Mauriņa.

Latvijā tuvojās komunisma 
rīta ausma. 1949.gada 25.martā 
arī mani izsūtīja. Man bija ne-
daudz pāri 16 gadiem. Nebiju 
bērns, ne arī pieaugušais. Bet 
tautas ienaidnieks. Mani vecāki 
bija miruši, mēs bijām ar māsu 
Annu un viņas piecgadīgo bēr-
nu. Tad mēs dzīvojām Viļakā, 
Meiravas ciemā.

Kad nogādāja līdz gala punk-
tam, es domāju, ka tālāk pasaules 
vispār nav. Nebija ne elektrības, 
ne radio, ne braucamu ceļu. Ne-
bija arī pulksteņa, laiku minē-
ju pēc zvaigznēm un skaņām. 
Vasarā vēl smagās automašīnas 
iebrauca, bet ziemā – sniega ku-
penas un ellīgie sniegputeņi. Vie-
tējais transports, darba vērši.

Bet čekistiem mēs bijām acu 
raugs. Ieradās apbruņoti biedri 
no centra, pilnā čekas formā. 

Norīko kādu no vietējiem, 
kurš aulekšiem uz zirga, neganti 
kliedzot, ziņo, ka ir ieradies če-
kas komandants, specizsūtītie lai 
nāk. Protams, mēs visi strīpā – 
latvieši, pievolgas vācieši, kalmi-
ki ierodamies pie augstā biedra, 
lai dotu savu kārtējo parakstu, ka 

1) labi strādāšu; 2) nebēgšu; 3) 
tālāk par 10 km no sādžas neie-
šu; 4) esmu izsūtīta uz mūžu.

Un tā katru mēnesi, tā ga-
diem. Mūsu gars ir jāsalauž.

Bet es nenogurstoši cēlu sap-
ņu pilis un ticēju, ka atgriezīšos 
mīļajā Latvijā. 

Katru dienu bez brīvdienām 
jāiet uz darbu. Jāceļ komunisms, 
bet par darbu nemaksā un ēst 
nedod. Tie, kas iet uz darbu, sa-
ņem 300 g miltu dienā. Bērniem, 
veciem, slimiem nedod neko.

Lai izdzīvotu Sibīrijā, ir vaja-
dzīgas arī siltas drēbes. Biedram 
no centra mēs to varējām nestās-
tīt. Viņš tādas lietas nekārtojot.

Daudzi, daudzi mūsu tautieši 
atdusas Sibīrijas mūžīgajā sasalu-
mā, bez kapa vietas. Pastāvīgi un 
dziļi ilgojāmies pēc dzimtenes. 
Man bez tiesas piesprieda mūža 
Sibīriju. Bet Dievs sakārtoja visu 
pēc sava prāta.

Tagad esmu priecīga savā 
mīļajā, brīvajā, skaistajā Latvijā. 
Esmu priecīga, ka dzīvoju Ogrē. 
Īpaši skaista vieta. Apkārt pilsē-
tai vijas upes ar bagātajiem ūde-
ņiem. Zilie kalni, priežu meži ar 
ogām un sēnēm.

Kad bija dzīvs vīrs Tālrīts, 
mēs ar gumijas laivu braucām 
pāri Daugavai, uz Baldones me-
žiem ogot un sēņot. Tagad meita 
Iveta neaizmirst arī mani paņemt 
līdzi pa tuvajiem un tālajiem 
Ogres mežiem ogās un sēnēs.

Dievs, sargi mūsu skaisto, 
mīļo Latviju! 

Filmas «Mēs atgriezāmies» pirmizrāde

14.jūnijā pulksten 14:00 Okupā-
cijas muzejā (Raiņa bulvāris 7) tiks 
demonstrēta režisores Ingas Neste-
res dokumentālā fi lma «Mēs atgrie-
zāmies». Ieeja uz fi lmas seansu bez 
maksas.

1941.gada 14.jūnija un 1949.
gada 25.marta naktīs Latvijā lik-
tenis ievilka smagas rētas tūksto-
šiem cilvēku sirdī un dzīvē. Šajās 
divās naktīs daudzu māju durvis 
tika atvērtas ar čekistu zābaku 
spērieniem, un toreiz vēl mazus 

bērnus, kopā ar mātēm, tēviem, 
brāļiem, māsām un vecvecā-
kiem, sasēdināja lopu vagonos 
un aizveda uz Sibīriju. Šo bērnu 
vidū bija arī četras meitenes – 
kurzemniece Gaida Kalniņa, latga-
liete Beāta Ločmele, zemgaliete 
Brigita Kaukule un vidzemniece 
Nita Matvejeva. Viņas visas nonāca 
Sibīrijā, taču skarbajos apstākļos iz-
dzīvoja un atgriezās, lai vēstītu par 
komunistisko genocīdu nākama-
jām paaudzēm.

Dokumentālā fi lma ir stāsts par 
katru no viņām un viņu ceļu uz Si-
bīriju un atgriešanos Latvijā. Tas ir 
stāsts par četru dzimtu mājām, kas 
tika zaudētas un atgūtas. Tas ir arī 
stāsts par to, kā varētu būt bijis, 
kā uzplauktu un attīstītos šīs saim-
niecības un ģimenes, ja rupja sve-
ša vara neiejauktos visu izpostot. 
«Mēs atgriezāmies» vēsta par lielu 
mīlestību pret savu dzimto vietu, 
Latviju un ģimeni, par spēju mīlēt 
un, par spīti visam, dzīvot tālāk ar 
gaišu skatu nākotnē. 

Nebūšu oriģināls, jo atkārtošos, 
citēdams kādas sen pajukušas im-
pērijas vēl senāk karoti nolikuša 
diktatora tēzi, ka visu izšķir kadri. 
Bet ko gan lai citu saku, atcerēda-
mies kāda ogrēnieša un pēc tam 
arī manus piedzīvojumus vienā no 
Ogres bankām?

Abi notikumi risinājās šopavasar 
– vienā no banku fi liālēm, kas dar-
bojas Ogres centrā. Kredītiestādes 
nosaukumu neatklāšu, pateikšu 
tikai, ka tā atrodas tik tiešām tuvu 
Ogres dzelzceļa stacijai un auto-
ostai. Tik tuvu, ka kāds ogrēnietis, 
kurš atgriezās mājup no ilgāka ār-
valstu komandējuma, nolēma neko 
citu nemeklēt, bet bankas kontu 
sev atvērt tieši šajā fi liālē. Izstāvējis 
savu rindu un ticis bankas darbi-
nieces aprūpes lokā, kungs dažos 
vārdos pauda vēlmi, taču pretī sa-
ņēma pavisam negaidītu reakciju. 
Bankas ierēdne sāka vīrieti pastipri-
nāti iztaujāt, kāpēc viņam vajadzīgs 
konts – vai tik negribot sagrābties 
ātros kredītus? Un vispār – kāpēc 
ogrēnietis nācis tieši uz šo banku, 
jo tādiem kā viņš esot domātas di-
vas pavisam citas, tās, kurās zviedru 
kapitāls... Protams, ka apmeklētājs 
tādu ņirgāšanos, jo par apkalpoša-
nu to nosaukt grūti, neesot izturē-
jis, tāpēc devās projām un tiešām 
bez problēmām kontu atvēra vienā 
no zviedru bankām.

Atzīšos, ka tādai epopejai es 
ne līdz galam noticēju, tādēļ citā 
dienā, būdams darba drēbēs un 
neskūtu vaigu, devos uz to pašu 
kredītiestādi. Apkalpoja mani jauna 
un glīta gaišmate, kura, lai arī teicu, 
ka konts vajadzīgs bezdarbnieka 
pabalstam, laipni un cītīgi skaid-
roja man visus tā atvēršanas nosa-
cījumus. Nedaudz vīlos, jo jutu, ka 
mans eksperiments izgāžas, pēkšņi 
it kā pārdomāju un cēlos kājās, lai 
ietu projām. Vai varat iedomāties – 
pieklājīgā baņķiere piecēlās līdz ar 
mani... Un paliktu es neziņā, ja to 
pašu brīdi nebūtu pamanījis mei-
tenes pieredzējušās kolēģes daudz-
nozīmīgo smīnu, sak, ko tu ar tā-
diem vazaņķiem tik daudz ņemies? 
Tajā pašā mirklī es visu sapratu... 
Ogrēnieti, ja arī tev gadīsies ap-
meklēt šo banku, nekādā gadījumā 
neej pa kreisi, jo laba apkalpošana 
tevi gaidīs pa labi...

No 1. līdz 8.jūnijam aizsaulē de-
vušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, 
Ķeguma un Lielvārdes dzimtsaraks-
tu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā
Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē
Alīda Oboznaja (1948),
Eleonora Osipāne (1931),
Uldis Norītis (1933),
Varvara Suhareva (1934),
Valentīna Vāvere (1936),
Andris Niedre (1975),
Marija Smurova (1926).
Ikšķiles novadā
Aivars Kalniņš (1948).
Ķeguma novadā
Birzgalē
Anna Vanaga (1929).
Lielvārdes novadā
Lielvārdē
Laimdota Ķepale (1929).

No 1. līdz 8.jūnijam pasaulē nā-
kuši (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķe-
guma un Lielvārdes dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā
Nia, Toms, Haralds, Ārons, 
Ritvars, Kamilla.
Ikšķiles novadā
Alīna.
Ķeguma novadā
Ķegumā
Aleksa.

Izglītības, sporta 
un kultūras 
pārvaldes jaunās telpās 
Ogres novada pašvaldības cen-

trālās administrācijas «Ogres nova-
da pašvaldība» Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes darbinieki 
turpmāk savus apmeklētājus gaidīs 
Ogrē, Brīvības ielā 11, 2.stāvā (ieeja 
caur «Swedbank» Ogres fi liāli).
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RITVARS RAITS
Pirms trim nedēļām rakstīju par Lielvārdē dzīvojošās pensionāres Ilgas Kāles problēmām 
ar apkures atslēgšanu. Kopīgiem spēkiem izdevās panākt, ka Lielvārdes novada pašval-
dības uzņēmums «Lielvārdes Remte», kas pilsētā nodrošina komunālos pakalpojumus, 
apkuri atslēdza 16.maijā, lai gan solīja kurināt līdz pat 1.jūnijam, jo mājai nebija vecākā, 
kurš savāktu vairāk nekā pusi dzīvokļu īpašnieku parakstu. Palika atklāts jautājums, kāds 
Lielvārdē bija apkures atslēgšanas likumiskais pamats?

Lielvārdē un Ogrē atšķirīgi 
nosacījumi apkures atslēgšanai

Lai noskaidrotu, kā tomēr 
bija iespējams atslēgt siltumu 
daudzdzīvokļu mājā, ja iepriekš 
pensionārei pat vairākas reizes 
tika atteikts, pamatojot to tā, ka 
bez vairāk nekā puses dzīvokļu 
īpašnieku piekrišanas tas nebūs 
iespējams, nosūtīju Lielvārdes 
novada pašvaldībai šādu jau-
tājumu: «16.maijā tika atslēgta 
apkure daudzdzīvokļu ēkai, kas 
atrodas Lielvārdē, Avotu ielā. Kā 
man zināms, šajā procedūrā bija 
iesaistīta pašvaldības izpilddirek-
tore Gunta Smalkā. Jautājums: kā 
viņai to izdevās izdarīt, vai tika 
ievērotas likuma normas?»

Atbildi saņēmu tikai pēc trim 
nedēļām. Nav droši zināms, kura 
amatpersona to sagatavojusi, bet 
tā izskatās šādi: «Šobrīd neviens 
normatīvais dokuments nenorā-
da uz apkures sezonas sākšanas 
vai beigšanas termiņiem. Līdz 
1989.gadam apkures sezona sā-
kās, ja trīs diennakšu vidējā tem-
peratūra bija zemāka par +7oC 
un beidzās, ja trīs diennakšu 
vidējā temperatūra bija augstā-
ka par +7oC. Ņemot vērā mainī-
gos laika apstākļus – salīdzinoši 
zemo āra gaisa temperatūru šī 
gada aprīlī un maijā, apkure 
SIA «Lielvārdes Remte» apsaim-
niekotajām dzīvojamām mājām 
tika nodrošināta līdz brīdim, 
kad iestājās vienmērīgi silts laiks 
un māju automatizētās siltum-
sistēmas pakāpeniski atslēdzās. 
Visās SIA «Lielvārdes Remte» 

apsaimniekojamās dzīvojamās 
mājās darbojas automatizētas 
apkures sistēmas, kas nodroši-
na automātisku siltuma padeves 
pielāgošanos atbilstoši āra gaisa 
temperatūras svārstībām. Auto-
matizētā sistēma nodrošina to, 
ka pavasara sezonā mājas netiek 
pārkurinātas, tādējādi arī siltum-
enerģija apkurei tiek patērēta 
tikai nepieciešamajā apjomā. Šī 
gada aprīlī un maijā salīdzināju-
mā ar iepriekšējo gadu reģistrēta 
ievērojami zemāka diennakts vi-
dējā āra gaisa temperatūra, pie-
mēram, 2016.gada 30.aprīlī dien-
nakts vidējā ārā gaisa temperatū-
ra bija +10,4° C, bet 2017.gada 
30.aprīlī vien +4,9° C. Savukārt 
2016.gada 9.maijā bija +18,9° C,
turpretī 2017.gada 9.maijā 
+3,3° C. Apkures sezonas uzsāk-
šanu ietekmē ne tikai ārējā gaisa 
temperatūra, bet arī vēja vir-
ziens, tā temperatūra un ātrums. 
SIA «Lielvārdes Remte», atkarībā 
no laika apstākļiem, plāno uzsākt 
apkures sezonu oktobra sākumā 
un beigt aprīlī/maijā. Gadījumā, 
ja mājas dzīvokļu īpašnieki vēlas 
noteikt citu apkures intensitātes 
režīmu, vai arī noteikt siltum-
enerģijas piegādes atslēguma da-
tumu, noslēdzot apkures sezonu 
ātrāk vai vēlāk, dzīvokļu īpašnie-
ki var pieņemt dzīvokļu īpašnie-
ku kopības lēmumu un iesniegt 
to SIA «Lielvārdes Remte».»

Lai gan atbilde, manuprāt, ir 
samērā nekonkrēta, no tās var 

saprast, ka pirms tam pensionā-
rei Ilgai Kālei apgalvotais, ka bez 
attiecīgi noformēta iesnieguma 
apkures sezona tiks turpināta 
līdz 1.jūnijam, izrādījies pilnīgas 
muļķības. Apkuri arī bez mājas 
vecākā sagatavota iesnieguma ar 
dzīvokļu īpašnieku parakstiem 
uzņēmums atslēgs ātrāk, ja vien 
būs attiecīgi laika apstākļi. Lai arī 
šī gada maijs nebija no tiem sil-
tākajiem, meteorologi fi ksējuši, 
ka tā pirmajā dekādē gaisa vidējā 
temperatūra bija +7.0o C, otrajā 
dekādē – +11.2o C, bet trešajā de-
kādē – +13.4o C.

Vienmēr ir vērts uzzināt, kā 
attiecīgā situācijā rīkojas kaimiņi 
– varbūt no viņiem vērts ko pa-
mācīties? Tieši tāpēc telefoniski 
sazinājos ar Ogres novada paš-
valdības aģentūras «Ogres nam-
saimnieks» Siltumapgādes noda-
ļas vadītāju Igoru Minovu, kurš 
pastāstīja, ka Ogrē namu vecāka-
jiem ir tādas pilnvaras, ka viņiem 
nav vajadzības apstaigāt desmi-
tiem dzīvokļu, lai savāktu vis-
maz 51% to īpašnieku parakstu. 
Ja vēlas atslēgt vai pieslēgt mājai 
apkuri, pietiek ar mājas vecākā 
iesniegumu. Ja «Ogres namsaim-
nieka» speciālisti konstatē, ka 
tādu iesniegumu paliek arvien 
vairāk, tiek pieņemts lēmums ar 
rīkojumu uzsākt vai pārtraukt 
apkures sezonu pilsētā. Protams, 
šādās situācijās tiek ņemta vērā 
arī gaisa vidējā temperatūra un 
meteoroloģiskās prognozes. 

RITVARS RAITS
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pēdē-
jo mēnešu laikā izbeidzis divas administratīvās lietvedības 
pret mūspuses valsts amatpersonām, kuru darbībā bija 
konstatēti likuma «Par interešu konfl ikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā» pārkāpumi. Lietvedības izbeigtas, 
atzīstot administratīvos pārkāpumus par maznozīmīgiem, 
abām amatpersonām izteikts mutvārdu aizrādījums.

KNAB «pakrata ar pirkstu» 
Lilinfeldei un Apsītei

Kopš 2017.gada 5.janvāra 
Lielvārdes novada pašvaldības 
policijas priekšnieces pienā-
kumus pilda Ineta Lilinfelde. 
KNAB konstatējis, ka pārkā-
pumu viņa izdarījusi vēl savā 

iepriekšējā darba vietā – Jūr-
malas pašvaldības policijā, kur 
Lilinfelde bija juristes amatā. 
Pārkāpuma būtība – no 2014.
gada 16.decembra līdz 2017.gada 
2.janvārim I.Lilinfelde, nesaņe-

mot rakstisku atļauju, savienoja 
valsts amatpersonas amatu ar 
pilnvarojumu izpildi. Ineta Lil-
infelde savā valsts amatpersonas 
deklarācijā gan ziņojusi tikai par 
to, ka 2016.gadā izpildīja triju 
fi zisku personu pilnvarojumus, 
mantisku atlīdzību par to neesot 
saņēmusi.

Ogres novada pašvaldības 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes komisijas lo-
cekle Alda Apsīte no 2015.gada 
9.aprīļa līdz 2017.gada 10.mar-
tam bez rakstveida atļaujas sa-
vienojusi valsts amatpersonas 
amatu ar sešiem gan atalgotiem, 
gan neatalgotiem amatiem da-
žādos uzņēmumos. Kopš 2017.
gada 30.aprīļa A.Apsīte vairs nav 
valsts amatpersona. 

Sabojā auto 
5.jūnijā konstatēts ka Ogrē, Zaķu ielā, novietotajai automašīnai 

«BMW X5» sabojāts durvju rokturis ar slēdzeni un salonā motora pār-
sega mehānisms.

Nelikumīgi izmanto bankas kontu 
Saņemta informācija, ka 26.aprīlī konstatēts: Ogres novadā neliku-

mīgi izmantots kādai A/S piederošais bankas konts. Uzsākts krimināl-
process. 

Nogādā slimnīcā 
3.jūnijā no Avotu ielas Lielvārdē Ogres slimnīcā ar galvas sasitumu, 

asins izplūdumu galvas smadzenēs un bezsamaņā nogādāts 1935.g. 
dzimušais U. Policija pārbauda 1975.g. dzimušo J. Uzsākts kriminālpro-
cess. 5.jūnijā no Madlienas Ogres slimnīcā ar labās potītes vaļēju lū-
zumu nogādāts 1997.g. dzimušais M. Jaunietis minēto traumu guvis, 
zāģējot koku, kurš viņam uzkrita uz kājas. Šajā pašā dienā no Skolas 
ielas Ogrē Ogres slimnīcā ar sejas sasitumu un alkohola reibumā no-
gādāts 1982.g. dzimušais I. Policija noskaidro notikušā apstākļus. 6.jū-
nijā no Jaunatnes ielas Ogrē Ogres slimnīcā ar galvas smadzeņu satri-
cinājumu, deguna kaula lūzumu, sistu brūci sejā un alkohola reibumā 
nogādāts D., bet 7.jūnijā no Ogres Ogres slimnīcā ar sejas sasitumiem, 
smadzeņu satricinājumu un alkohola reibumā nogādāts A. 

Nodod alkoholu nepilngadīgajiem 
Saņemta informācija, ka 13.maijā Lauberē pilngadīga persona no-

deva alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām – 2000.g. un 
2005.g. dzimušiem zēniem no Lauberes bērnu nama. Uzsākta adminis-
tratīvā lietvedība. 

Atrod lādiņu
5.jūnijā Tīnūžu pagastā, iepretim Selēku ezeram atrasts lādiņš 

«B2». Par notikušo informēti sapieri.

Iebrauc kokā 
6.jūnijā M. Lielvārdē, Lāčplēša ielā, brauca ar automašīnu «NISSAN», 

netika galā ar tās vadību, nobrauca no ceļa braucamās daļas un ietrie-
cās kokā. No atsitiena automašīna tika uzgrūsta stāvošai automašīnai 
«AUDI». Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols. 

Rodas īssavienojums 
6.jūnijā kādās mājās Dobelniekos, Riemeru ielā, radās elektrības īs-

savienojums. Par laimi, cietušo nav.

Aizbrauc no negadījuma vietas 
6.jūnijā E. Ogrē, Brīvības ielā, novietoja stāvēšanai automašīnu 

«AUDI A3» un pēc laika konstatēja, ka pagaidām nenoskaidrots vadī-
tājs ar nenoskaidrotu automašīnu uzbraucis transportlīdzeklim, radījis 
tam bojājumus un aizbraucis no negadījuma vietas, nepaziņojot par 
notikušo policijai. Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas 
protokols. 

Konfl iktē ar kaimiņiem 
Saņemta informācija, ka 5.maijā kādās mājās Meņģeles pagastā 

1962.gadā dzimušajai M. radies konfl ikts ar kaimiņiem. 

Pazūd aku vāki 
Saņemta informācija, ka 12.maijā konstatēts: kādai Valsts nekusta-

mo īpašumu aģentūras pārziņā esošai ēkai Ogrē, Jāņa Čakstes pros-
pektā, izsiti logu stikli un pazuduši divi čuguna aku vāki. Policija no-
skaidro notikušā apstākļus. 

Iesniedz dokumentus ar viltotiem parakstiem 
Saņemta informācija, ka pagājušā gada 1.janvārī LR Uzņēmumu re-

ģistrā Rīgā iesniegti dokumenti ar viltotiem 1951.g. dzimušā V. paraks-
tiem. Policija pārbauda kādas SIA darbiniekus. 

Nodara miesas bojājumus 
6.jūnijā konstatēts, ka 1993.g. dzimušajai L. kādās mājās Ogresgala 

pagastā nodarīti miesas bojājumi. Uzsākta administratīvā lietvedība. 
8.jūnijā Ogrē, Skolas ielā, miesas bojājumus guvis K. Policija noskaidro 
notikušā apstākļus. 

Autotransporta kustībai 
slēgs autoceļa P5 posmu Tīnūži – Ogre 
No 7.jūnija slēgta autotransporta kustība autoceļa P5 posma 20,54 – 

25. kilometrā uz laiku, kad tiks veikti pārbūves darbi purva izstrādē un ceļa 
klātnes atjaunošanā līdz šķembu apakškārtai, informē A/S «Ceļu pārval-
de».

Prognozējamais slēgšanas laiks – līdz diviem mēnešiem. Ja nepiecie-
šamā ceļa konstrukcija tiks izbūvēta īsākā laika periodā, autotransporta 
kustība tiks atjaunota pa jaunizbūvēto ceļa posmu pirms noteiktā termiņa.

Apbraucamais ceļš no Ogres būs organizēts maršrutā Tīnūžu iela – Brī-
vības iela – Turkalnes iela –  autoceļš P80 (Tīnūži – Koknese) – Tīnūži.

Apbraucamais ceļš būs organizēts ar ceļa zīmēm un plakātiem pēc sa-
skaņotās shēmas. 
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AKTUĀLI

Lasot lekcijas saviem kolē-
ģiem un arī pati, būdama sko-
lēnu mamma, esmu sapratusi, 
kā skolās pietrūkst. Pedagogiem 
nereti ir ierobežota pieredze uz-
ņēmējdarbībā, tāpēc ceru, ka 
seminārs viņiem palīdzēs sa-
prast, kā jebkuras reālās dzīves 
zināšanas un pieredzi var saistīt 
ar uzņēmējdarbību. Ne mazāk 
svarīgi ir, ka tas vieno peda-
gogus ne tikai ar jauniešiem, 
bet arī ar kolēģiem, paverot ie-
spējas efektīvi sadarboties un 
veidot balsta komandas darbu 
mācību procesā. «O istaba» ap-
vieno jauniešus – intelektuāļus, 
kuriem piemīt tādas prasmes, 
kas jau šobrīd sabiedrībai var būt 
noderīgas. Tāpēc mūsu sauklis 
skan – «Māci, radi un pelni!». 
Mūsdienu jaunieši ir gudri un 
atvērti visam jaunajam. Arī man 
pašai likuši mainīties tieši mani 
skolēni, jo viņi 21.gadsimta pe-
dagogu vēlas redzēt visnotaļ kre-
atīvu, daudzpusīgu un zinošu. 
Ceru, ka šī kopīgā darbošanās 
arī pedagogiem ļāva uz sevi pa-
raudzīties no malas, ar skolēnu 
acīm,» saka projekta vadītāja 
Lāsma Cimere.

Jāprot sagatavot 
«lifta runa»
Pirmo mācību stundu – «Ra-

došuma un ģenerēšanas attīstī-
bas metodes» Ogresgala pamat-
skolas pedagogiem vadīja Ogres 
1.vidusskolas nu jau 12.klases 
audzēkne Alīna Anete Birnika, 
kuras vārds pērn izskanējis tālu 
aiz Latvijas robežām saistībā ar 
veiksmīgi izveidoto skolēnu mā-

cību uzņēmumu «Rainy Art», 
kas ražo inovatīvus un praktiskus 
lietusmēteļus bērniem. Skolotāji 
kopā ar jauniešiem strādāja trīs 
darba grupās, veidojot mācību 
stundas modelēšana «audeklu», 
kā arī radot jaunu rīku – jaunie-
šu un pedagogu «tīklošanu». 

«Inovācijas ir ļoti svarī-
gas arī mācību stundās. Uzņē-
mējdarbībā idejai ne vienmēr 
jābūt saistītai ar tehnoloģi-
jām, bet, lai produktu pirktu, 
tam jābūt oriģinālam,» atzīst 
Alīna. Turpmākās stundas laikā, 
strādājot darba grupās, katram 
vajadzēja atcerēties savu šajā 
m ācību gadā radošāko mācību 
stundu un īsumā par to pastās-
tīt citiem. Pēc tam bija iespēja 
izteikt savu viedokli par dzirdē-
to, uzdot papildus jautājumus 
un vienoties par kopīgu mācību 
stundas ideju, balstoties uz mā-
cību stundas modelēšanas «au-
deklā» sniegtajiem ieteikumiem, 
proti, defi nēt, kādi ir šīs stundas 
mērķi, nepieciešamie resursi, kā 
veidojas starppriekšmetu saik-
ne, kādas skolotāju personīgās 
kompetences tiek izmantotas utt. 
Kopīgi radītā saistošas mācību 
stundas ideja bija jāspēj prezen-
tēt citām darba grupām, turklāt 
tas jāizdara 60 sekundēs! «Lielos 
uzņēmumos biroji nereti atrodas 
debesskrāpjos. Ja kādam darbi-
niekam ir radusies spoža bizne-
sa ideja un viņš pēkšņi nonācis 
vienā lift ā ar kompānijas prezi-
dentu, viņam 60 sekunžu laikā, 
kamēr lift s brauc augšā vai lejā, 
ir jāpaspēj bosam izstāstīt savu 
ideju, turklāt tā, lai tā viņu iein-
teresētu. Tā arī radies šis termins 

«lift a runa». Šodien arī mūsu 
darba grupām jāparāda sava 
prasme kompakti pasniegt in-
formāciju,» skaidro Alīna. Darba 
grupu pārstāvjiem Lāsma Cime-
re, kura iejutās ministres lomā, 
60 sekunžu laikā bija jāpārlie-
cina, ka tieši viņu radītā mācī-
bu stunda ir vislabākā. Pēc tam 
pie kafi jas tases klātesošie Anžel-
las Raubišķes vadībā varēja ie-
saistīties «tīklošanā» jeb savstar-
pējās diskusijās. 

Katra pieredze 
ir unikāla 
Ogresgala pamatskolas direk-

tore Skaidrīte Butāne atzīst, ka 
šādi semināri ir ļoti noderīgi. 
«Man tas viss patīk, un laiks aiz-
ritēja ļoti ātri. Prezentācijā sapra-
tu, ka nevar paņemt otra uzraks-
tīto un iziet priekšā runāt, pašam 
viss ir jāpārdomā. Ļoti mobili-
zēja tas, ka uzdevumu izpildei 
bija noteikts laika limits. Guvām 
vairākas labas idejas. Noteik-
ti varu ieteikt arī citām mācību 
iestādēm aicināt viesos «O ista-
bas» pārstāvjus,» saka S.Butāne. 
«Pērn novembrī piedalījos 
Valsts Izglītības attīstības centra 
kursos par jauno kompetenču 
pieeju izglītībā, un šis seminārs 
bija kā turpinājums. Mūsu skola 
vienmēr ir atvērta jaunām lietām 
un idejām. Pozitīvi tas, ka dar-
ba grupās strādāja ne vien sko-
lēni, bet arī dažādu priekšmetu 
pedagogi. Manā grupā bija gan 
skolas metodiķe, gan psiholoģe, 
kas ļāva uz jautājumiem parau-
dzīties no dažādiem skatu punk-
tiem. Domāju, ieguvēji būs gan 
pedagogi, gan bērni,» saka angļu 

Arī skolotājiem jāgrib mācīties
valodas skolotāja Sandra Jekovi-
ča. «Šāda sadarbība liek aizdo-
māties, kā stundās jūtas skolēni, 
kā viņi raugās uz mācību proce-
su. Katra pieredze ir unikāla, un 
grēks būtu to neizmantot,» saka 
Ogresgala pirmsskolas izglītības 
iestādes «Ābelīte» vadītāja viet-
nieks un jaunievēlētais Ogres 
novada domes deputāts Jānis 
Iklāvs. 

Skolotāji mācās 
maketēt vizītkartes 
Otrā mācību stunda noti-

ka skolas datorklasē, kur peda-
gogiem Adas Paulas Vītoliņas 
vadībā bija iespēja pašiem ie-
mācīties maketēt savu vizītkar-
ti. Šīs zināšanas varēs pielietot 
arī darbā ar skolēniem, dodot 
radošu uzdevumu, piemēram, 
izveidot vizītkarti kādam ķī-
miskajam elementam. «Jebkurš 
cienījams uzņēmējs prot sevi 
pozicionēt, un iepazīšanās sākas 
ar vizītkarti. Arī jebkurā valsts 
iestādē darbiniekam ir vizītkar-
te. Jautājums, kāpēc skolotājs 
1.septembri nesāk ar to, ka sa-
viem jaunajiem skolēniem un 
viņu vecākiem pasniedz vizīt-
karti? Vēlamies skolotājus virzīt 
uz atvērtību sabiedrībā, prasmi 
pašiem sevi pozicionēt. Ģim-
nāzijā tikai vienam pedagogam 
bija vizītkarte, bet viņš teica, ka 
tur nav rakstīts «skolotājs», jo 
esot kauns par šo vārdu. Jau-
tājums, kāpēc tad viņš strādā 
skolā? Mani šokēja šīs domas 
un pārdomas, kā mēs, pedagogi, 
paši sevi uztveram. No tā lielā 
mērā ir atkarīga arī sabiedrī-
bas attieksme pret mums,» saka 
L.Cimere. 

Savukārt trešajā daļā projekta 
vadītāja ar pedagogiem runā-
ja par pareizu darba plānošanu. 
«Jebkurā nopietnā uzņēmumā 
vadība rūpējas par saviem dar-
biniekiem, un viss tiek paredzēts 
tā, lai nebūtu lieki jāpatērē laiks 
un nerastos stress. Ja darbinieks 
savā darba vietā jūtas labi, viņš 
uz darbu nāk ar prieku. Skolās 
ir redzams, vai direktors do-
mājis par to, lai darbiniekam 
būtu ērti strādāt. Kāpēc, pie-
mēram, ja skolotājam vajag aiz-
iet uz skolotāju istabu, viņam 
vispirms jāiet pie dežurantes 
pēc atslēgas, bet pēc tam tā jā-
nes atpakaļ? Tas viss prasa laiku, 
starpbrīži ir īsi, un reizēm skolo-
tājs šīs nepareizās plānošanas un 
loģistikas trūkuma dēļ nepaspēj 
pat normāli paēst. Tie ir jautāju-
mi, par kuriem būtu vērts pado-
māt ikvienas iestādes vadītājam,» 
saka L.Cimere.

Noslēgumā – ekskursija 
Projektā iesaistītie pedago-

gi saņēma arī «A» programmas 
apliecību 12 stundu apjomā. 
«Šo projektu piedāvāsim arī ci-
tām novada skolām vai kaimi-
ņu pašvaldībām. Taču tagad tas 
būs maksas pasākums, jo valsts 
fi nansējuma ietvaros mēs varē-
jām segt semināru izmaksas ti-
kai divās izglītības iestādēs, bet, 
lai šo projektu varētu realizēt, 
nepieciešami izdales materiāli 
un skolotāji dodas arī ekskur-
sijā, lai, tā teikt, dabā, iepazītu 
uzņēmējdarbību. Ar Ogresga-
la pamatskolas pedagogiem un 
jauniešiem ceturtdien, 8.jūnijā, 
viesojāmies Z/S «Absolūts ēd» 
un pie saimnieciskās darbī-
bas veicējas Ivetas Andrejevas 
«Mazajos Aunīškalnos» Krimul-
das novadā, kur viņa nodarbojas 
ar zirgkopību un  agrohomeo-
pātiju. Ekskursijā ārpus novada 
braucām ne vien tāpēc, ka vie-
tējie uzņēmēji, piemēram, «Siera 
štelle» vai «Ķeipenes piparkūkas»  
par grupu uzņemšanu prasa sa-
maksu, bet arī, lai skolotājiem 
būtu ierosme uz šīm saimniecī-
bām vēlāk aizvest savus skolēnus. 
Ekoloģiskajā saimniecībā vieno-
jāmies, ka samaksas vietā stādī-
sim kabačus, bet otrā saimniecī-
bā paplašinājām zirgu aplokus. 
Tas sekmē arī jauniešu iesaistī-
šanos brīvprātīgo darbā. Būtībā, 
lai gan mācām pedagogus, šis 
projekts vairāk orientēts tieši uz 
jauniešiem, uz viņu iespēju ap-
gūt neformālo izglītību savādā-
kā veidā un dalīties zināšanās. 
Skolotājs ir sadarbības partneris, 
bet ceru, ka ieguvēji ir gan vieni, 
gan otri. Viesojoties Ģimnāzijā, 
nācās dzirdēt atziņas, ka skolo-
tāji nemaz nav varējuši iedomā-
ties, ko skolēni par viņiem un 
viņu mācīšanas metodēm domā. 
Šogad jūnija nogalē mūsu NVO 
piedalīsies ikgadējā sarunu festi-
vālā «Lampa», kur kopā ar Latvi-
jas tirdzniecības un rūpniecības 
kameras pārstāvjiem runāsim 
par to, ka uzņēmējdarbība sko-
lēniem būtu jāsāk mācīt jau sā-
kumskolā un, manuprāt, tā būtu 
jāmācas arī pedagogiem. Vēl 
«Lampā» runāsim  par jautāju-
mu, kas būtu jārisina valstiskā 
mērogā – lai skolotājs varētu 
novadīt inovatīvu mācību stun-
du, viņam bieži vien nepie-
ciešami papildus ieguldījumi, 
viņam nepietiek vien ar baltu 
papīra lapu un zīmuli. Pedago-
gi, kas vēlas būt radoši, ir spies-
ti ieguldīt savus personīgos lī-
dzekļus, jo skolai tādu nav. Tā 
tam nevajadzētu būt, un tas ir 
jautājums, kurš arī jārisina,» 
saka L.Cimere. 

Papildu informācija: 
Lāsma Cimere, 
tālrunis: 26464136, 
e – pasts: lasmacim@inbox.lv, 
Projekta tīmekļa vietne: 
https://oistaba.lv/nodarbibas/

Centrā Lāsma Cimere un Anžella Raubišķe ar savu «O istabas» komandu.

D
z

in
tr

a
s 

D
z

e
n

e
s 

fo
to

D
z

in
tr

a
s 

D
z

e
n

e
s 

fo
to



5Piektdiena,  2017.gada 9.jūnijs

ZIŅAS

DZINTRA DZENE 
Šogad pirmo reizi Ogres Mākslas skolas (OMS) audzēkņi no 5. līdz 16.jūnijam vasaras jeb 
«Zaļās prakses» laikā dodas zīmēt ne vien Ogres ielās, bet arī uz visiem deviņiem novada 
pagastiem, katru dienu paviesojoties citā. 

OMS audzēkņi vasaras praksē 
apceļo Ogres novada pagastus

OMS direktore Astra Rubene 
stāsta, ka pirmais ceļojums 5.jū-
nijā bija uz Meņģeles pagastu. 
Izbraukumā devās 15 otrā kursa 
un 4.klases audzēkņi skolotāju 
Kristīnes Jukmanes un Signes 
Kraukles vadībā. Ceļš aizvijās 
caur Krapi, kur audzēkņi skicēja 
skaistajā Krapes muižas parkā. 
Lai arī diena bija apmākusies, 
jaunos māksliniekus gaidīja vare-
nie dižozoli. Jāpiebilst, ka ozolu 

aleja, kura ved uz muižu, ir pati 
garākā Latvijā. Lai arī zāle bija 
pielijusi, katrs stiebriņš šķita kā 
apbiris ar sidraba pērlītēm. Un 
ko gan māksliniekiem vairāk 
vajag! Otrs šīs dienas apskates 
objekts bija Vērenes muiža, kas 
diemžēl ir pamesta, ar tumšiem 
un aizsistiem logiem. Audzēkņi 
mācījās zīmēt dažādus ēkas ele-
mentus perspektīvā, skicēja mui-
žas jumta elementus un studēja 

augus. Savukārt otrdien, 6.jūnijā, 
kad zemi rotāja saulīte, autobusā 
sēdās 3.a un 3.c klases audzēkņi, 
lai dotos Suntažu virzienā, pa 
ceļam piestājot Ķoderu pilskal-
nā. Suntažu vidusskolas telpās 
tika apskatīts un izpētīts muzejs, 
uzkāpts Suntažu pils tornī un ie-
pazītas Suntažu mākslas studijas 
telpas, kas atrodas pils pagrab-
stāvā. Bērni pilī muzicēja un pili 
arī uzzīmēja. 

Savukārt trešdien, 7.jūni-
jā, OMS 1.a kursa un 4.a kla-
ses audzēkņi pedagogu Astrī-
das Mazules un Līgas Veides 
– Nedvigas pavadībā devās 
uz Madlienu, kur apskatīja 
K.Kažociņa Madlienas mūzikas 
un mākslas skolu, kā arī kultūras 
namu. Tālāk viņi mēroja ceļu uz 
Plāteres pilskalnu, kur smēlās 
enerģiju no tur augošajiem mil-
zu ozoliem. No pilskalnā atro-
damiem dabas materiāliem tika 
celta apmetne «pirmiem dzīvotā-
jiem». Braucot caur Aderkašiem, 
«Zaļās prakses» dalībnieki no-
kļuva Taurupē, kur skolas parkā 
spēlēja bumbu, šūpojās un zīmē-
ja ziedošus rabarberus.

«Doties izbraukumos ār-
pus Ogres pilsētas tuvāk da-
bai mums ļauj novada projektu 
konkursā «Radoši – Izglītojo-
ši – Darbīgi – Ogre novadam» 
(«R.A.D.I. – Ogres novadam») 
iegūtie fi nanšu līdzekļi, kā arī 
piesaistām OMS fi nansējumu. 
Mūsu audzēkņiem tā ir ļoti laba 
iespēja apceļot Ogres novadu, 
vērot skaistas dabas ainavas 
un iepazīt pagastus. Šai vasa-
ras praksei rūpīgi gatavojāmies. 
Pirms tam kopā ar skolotāju 
Signi Kraukli un tūrisma in-

formācijas centra pārstāvi Vel-
tu Riekstiņu izbraukājām visus 
pagastus, lai zinātu, kur bērnus 
aizvest, lai nebūtu jākavē laiks, 
meklējot objektus. Mums pa-
šiem ir interesanti un, domāju, 
arī bērniem ir interesanti. «Zaļās 
prakses» ietvaros paredzēts pa-
viesoties visos deviņos novada 
pagastos, kurp katru dienu do-
das 20 – 24 bērni un divi peda-
gogi. Braucot uz kādu attālāku 
pagastu, pa ceļam izmetam arī 
nelielus līkumus, uz īsu brīdi 
apstājoties arī kaimiņu pagas-
tos, lai bērni varētu redzēt pēc 
iespējas vairāk, jo katru dienu 
«Zaļā praksē» dodas citi audzēk-
ņi. Mēs gleznojam, zīmējam, 
gatavojam ar mākslu saistītas 
performances, ko rudenī OMS 
varēs apskatīt izstādē. Diem-
žēl šī nedēļa ir lietaina, taču tas 
netraucē – līdzi ņemam lietus-
mēteļus un strādājam arī telpās. 
Liela daļa bērnu nemaz nav bi-
jusi mūsu pagastos, Ceru, ka šie 
braucieni viņiem būs kā ierosme 
vēlāk kopā ar savu klasi vai ve-
cākiem apceļot novadu,» saka 
A.Rubene. 

«Zaļā prakse» noslēgsies 
16.jūnijā ar kopīgu pasākumu 
V. Purvīša mājās Taurupē. 

Šogad «Zaļās prakses» laikā OMS audzēkņi ik dienu dodas uz kādu no Ogres novada pagastiem. Šoreiz 
jaunie mākslinieki viesojas Suntažu pusē. 

«Zaļās prakses» piekritēji.
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MARTA POGA
Lielvārdi apmeklē arvien vairāk tūristu, un arī vietējie iedzīvotāji labprāt dodas garās pa-
staigās un izbraucienos ar riteni. Lielvārdes pašvaldības darbinieki, apsekojot Lielvārdes 
parku, konstatēja, ka uzstādītās koka margas pie A.Pumpura muzeja un baznīcas ir sliktā 
stāvoklī.

Brīdina par Lielvārdes 
stāvkrastu un pilsdrupu drošību

Lielvārdes novada arhitekte un 
būvvaldes vadītāja Ilze Staļģe no-
rāda, ka bīstama situācija šobrīd 
ir izveidojusies arī pie Lielvārdes 
viduslaiku pilsdrupām. «Vainīgs 
«laika zobs». Notiek stāvkrasta 
erozija, šo procesu sekmē laika 
apstākļi – sasalšana, atkušana, 
spēcīgi vēji, kas stipri šūpo ko-
kus pašā kraujas malā, līdz ar 
to tiek nedaudz kustinātas arī 

koku saknes. Stāvkrasta atsegu-
mā ir saskatāmi vairāki grunts 
slāņi, katrs no tiem savādāk 
piesaista ūdeni, rezultātā sals šo 
slāni saplēš,» situāciju raksturo 
I.Staļģe. 

Pašvaldības darbinieki atgā-
dina, ka Lielvārdes viduslaiku 
pilsdrupas ir Valsts nozīmes 
arheoloģijas piemineklis, un 
aicina apmeklētājus būt uzma-

nīgiem stāvkrastos un pilsdru-
pās, jo no vecajiem mūriem 
var atdalīties atsevišķi akme-
ņi, tāpat var veidoties zemes 
nogruvumi.

Šobrīd tiek gatavota plā-
noto izdevumu tāme un līdz 
jaunu margu uzstādīšanai pa-
redzēts izvietot norobežojošo 
barjeru un brīdinājuma 
zīmi. 

Stāvkrasta atsegumā ir saskatāmi vairāki grunts slāņi, 
katrs no tiem savādāk piesaista ūdeni, rezultātā sals šo 
slāni saplēš.
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Turpinājums 9.lpp.

TOPOŠO ABSOLVENTU VIZĪTKARTE

ULDIS PRANCĀNS
Šodien savu absolventu vizītkarti atstāj Lielvārdes pamatskolas 9.a klase un tās audzinā-
tāja, matemātikas skolotāja Lienīte Bērziņa.

Lielvārdes pamatskolas 9.a – 
daudzšķautņainu personību kopums

Kolektīvu 
raksturo audzinātāja
«Šogad izlaidums – 16 Liel-

vārdes pamatskolas 9.a klases 
jauniešiem.

Daļa bērnu jau savas sko-
las gaitas bija sākuši piecu gadu 
vecumā mūsu pašu pirmssko-
liņā pie audzinātājām Ingrīdas 
Mūrnieces un Initas Leones, kas 
palīdzēja iejusties skolas dzīvē, 
mācīja pirmās iemaņas sadzīvē 
bez mammas, mudināja vingri-
nāt roku rakstīšanā un rosināja 
interesi par grāmatām un to la-
sīšanu. Tad trīs neaizmirstami 
gadi sākumskolā pie audzinātājas 
Andas Bariņas – stingras un pra-
sīgas skolotājas, gādīgas un mīlo-
šas audzinātājas. Mācību darbs, 
ekskursijas, pasākumi saliedēja 
kolektīvu.

4.klase sākās ar pārsteigumu 
– cita audzinātāja! Jāiepazīst pa-
matskolas dzīve, kad audzinātājs 
vairs nav cieši blakus, jākļūst 
patstāvīgiem. Jāpierod pie citiem 
skolotājiem un atšķirīgām prasī-
bām. Jaunpienācēji ātri iekļāvās 
pamatkolektīvā un deva savu 
pienesumu. Tā veidojās drau-
dzīgi, izpalīdzīgi, saticīgi jaunie 
cilvēki, katrs ar savu raksturu, sa-
vām spējām un interesēm.

Kopā pavadītas ne vien ma-
temātikas stundas, bet arī dažā-
di pasākumi, gatavošanās tiem 
skolā un ārpus tās. Viens no 
spilgtākiem notikumiem 4.klasē 
– dalība LOK rīkotajā konkursā 
«Olimpiskais Ekobuss Londo-

na 2012», kur ieguvām galveno 
balvu un kopā ar titulēto kama-
niņu meistaru Mārtiņu Rubeni 
devāmies ekskursijā pa Kurzemi. 
5.klases sākumā viņš uzaicinā-
ja mūs vērot treniņus Siguldas 
bobsleja trasē. Pateicoties vecāku 
atbalstam, esam apceļojuši Latvi-
ju, startējuši pilsētas rīkotajos pa-
sākumos, līdzdarbojušies skolas 
aktivitātēs. 

Katrs atradis arī savu nodar-
bi ārpus skolas – teniss, fl orbols, 
mūzikas skola, tehniskās jaunra-
des pulciņš, dziedāšana, zīmēša-
na, dejošana, jaunsargi, jauniešu 
dome. Sekmīgi sevi pierāda un 
pārbauda starptautiskā paš-
izaugsmes jauniešu programmā 
AWARD.

Tā nu esam kopā sešus gadus. 
No bērnišķīgas paļāvības caur 
pusaudžu spurainībai nonāku-
ši 9.klasē, kad ir tikai viens solis 
līdz pieaugušo dzīvei. Patīkami 
vērot, kādi jaunieši izveidojušies, 
saprast, ka ir ieklausījušies un 
sadzirdējuši skolotāju teikto. Par 
to liels prieks! Ticu – katrs no 
šiem jaunajiem cilvēkiem dzīvē 
sasniegs iecerēto, būs gādīgi ve-
cāki saviem bērniem un zinoši 
speciālisti savā jomā.» 

Klases pārstāvji 
par savu klasi 
«Pirmajā klasē pirmo reizi stā-

vējām līnijā, visi tādi maziņi, uz-
traukušies, mazliet nobijušies, ar 
puķēm rokās. Mūsu sejas rotāja 
īstens holivudas smaids – viens 

bez augšējiem, cits bez apakšē-
jiem zobiem... Visapkārt māmi-
ņas, kas neizlaiž no rokām foto-
aparātus un nespēj novaldīt asa-
ras, apzinoties, ka pienācis laiks 
laist savus mazos ķipariņus liela-
jā zināšanu un pieredzes pasaulē. 

Godīgi sakot, pirmie trīs sko-
las gadi vilkās mūžību, man pat 
likās, ka būšu paspējusi nosir-
mot, līdz pabeigšu visas deviņas 
klases, bet te nu es esmu – līdz 
skolas absolvēšanai palicis pavi-
sam nedaudz. 

Atskatoties atpakaļ pagātnē, 
saprotu – mūsu lielākā kļūda 
bija vēlme izaugt. Mēs tik ļoti 
gribējām kļūt lieli un patstāvī-
gi, paši savas dzīves noteicēji, ka 
pat neapzinājāmies, cik maz lai-
ka mums ir atvēlēts būt par bēr-
niem. Manuprāt, māmiņas, kas 
sagaida mājās ar pusdienām un 
siltiem apskāvieniem, mājasdar-
bi, kas sastāvēja no diviem sa-
skaitīšanas piemēriem matemāti-
kā, un pasaciņas 70 vārdu apjo-
mā, ir lieliski, salīdzinoši ar to, ar 
ko katru dienu nākas sastapties 
pieaugušajiem...

Mēs esam 16 jautri, draudzīgi, 
mazliet spītīgi, mazliet traki, bet 
pilnīgi noteikti superīgi 9.a klases 
skolēni. Šo gadu laikā esam gan 
sadraudzējušies, gan katrs apra-
dis ar katra raksturu. Klasei laba 
humora izjūta. Visi ir mani drau-
gi, noteikti būs skumji šķirties 
izlaiduma dienā, jo tik daudz kas 
kopā piedzīvots.

Pēdējā gadā ļoti satuvinājā-

mies, vairāk komunicējam viens 
ar otru, pavadām laiku.

Mūsu klase savā repertuārā ir 
īpaša. Pildīta ar dzīvespriecīgiem 
un interesantiem jauniešiem, kas 
izpauž savas prasmes, kā nu var. 
Šajā kolektīvā var justies brīvi, jo 
katrs ir savādāks un klasesbiedri 
to pieņem. 

Dažkārt gadās konfl ikti, bet 
bez tiem jau nevar iztikt. Perso-
nīgi es klasē jūtos labi. Nav tā, 
ka reizumis tiktu atstumta vai 
aizvainota. Žēl būs šķirties no šī 
kolektīva.

Mana klase ir vislabākā, izpa-
līdzīgākā un gudrākā. Nekad ne-
mainītu šo klasi pret citu.

11 gadus esam kopā, bet ik 
gadu par kādu klasesbiedru at-
klājas kaut kas jauns. 

Komunicēju ne ar visiem. 
Katram pārsvarā ir savas intere-
ses. Agrāk daudz laika pavadīju 
puišu sabiedrībā, bet šobrīd – ar 
divām klases meitenēm. Vairā-
ki klasesbiedri palikuši raupjāki, 
neiecietīgāki, varbūt es arī. Taču 
tas ir tikai pārejas vecuma dēļ. 

Mūsu kolektīvs ir dažāds ar 
dažādiem radošiem cilvēkiem, 
katram sava nodarbošanās, to-
mēr esam vienoti. 

Visi visiem palīdzēs, ja ir tāda 
nepieciešamība. Mana sajūta kla-
sē – it kā jauniešu kolektīvs būtu 
mana otrā ģimene.»

Par audzinātāju
«Mūsu klases audzinātāja ir 

aktīvs, vienmēr pozitīvs, atvērts, 
ļoti uzticams cilvēks! Ar skolotā-
ju vienmēr saprotos no pusvārda. 
Vēlētos, kaut, ejot uz citu skolu, 
skolotāju Lienīti Bērziņu varētu 
paņemt līdzi! 

Klases audzinātāja ir kā mūsu 
mamma, jo tieši viņa rada šo 
sajūtu, ka esam drošībā un ar 
mums nekas nevar notikt. Vien-
mēr mums palīdz, lai arī kāda si-
tuācija. Kad neesam pārliecināti 
par sevi, mūs iedrošina. Gadiem 
ejot, sapratu, ka skolotāja vien-
mēr vēl tikai labu. 

Skolotāja ir lieliska. Tiešām. 
Mūs ļoti atbalsta, cenšas moti-
vēt skolas darbiem, pārdzīvo par 
mums. 

Viņa ir vislabākā, mūs uz-
mundrinās jebkurā svarīgā brīdi, 
dos labus padomus.

Vienmēr bikstīs sānos, ja kaut 
kas nav izdarīts, tāpēc viss iet uz 
priekšu bez problēmām. 

Skolotāja ir draudzīga, gudra, 
saprotoša, bieži vien stingra, jo 
mēs nedarām visus darbus, kuri 
būtu jādara.

Visādi ir gājis, bet beigās varu 
teikt, ka audzinātāja mūs mīl. 
Kopā mums ir bijis ļoti daudz 
skaistu notikumu.»

Spilgtāko 
atmiņu mirkļi, 
notikumi, piedzīvojumi
«Klases kolektīvā esam pār-

dzīvojuši daudz prieka un arī 
bēdu... Piedalījušies dažādos 
konkursos un pasākumos. Zau-
dējuši klasesbiedru – meiteni, 
kuru ļoti mīlējām, mēs vienmēr 
atcerēsimies viņu. Nezinu, vai to 
var saukt par tradīciju, bet mēs 
katros svētkos visa klase ejam 
nolikt svecītes. Tas ir svarīgi 
mums. Visi pasākumi, prieki un 
bēdas mūs ir satuvinājuši, vai-
rāk uzticības un rūpju citam  par 
citu.

Piedalījāmies Lāčplēša dienas 
pasākumā ar soļošanu un «vīru 
spēlēm», godam nostartējām. 

Pirmais galvā ienāk nu jau 
senais, mūs vienojošais 4.klases 
konkurss «Ekobuss», kad iegu-
vām 1.vietu. 

Spilgtākie mirkļi, kad mēs 
visi, bieži vien pēc stundām vai 
to laikā, taisījām busu no dažā-
diem ekoloģiskiem materiāliem.

Divu dienu ekskursija uz at-
pūtas kompleksu «Goshiv», nakts 
melnumā mums tika organizēta 
šausmu trasīte. Sadalījāmies pa 
pāriem un devāmies mežā. Pil-
nīgi visi bijām pārbijušies un, 
iznākot no meža, stāstījām, kā 
nu kurš kritis un kur nu kurais 
skrējis. Pārsmējāmies līdz sirds 
dziļumiem, to nevarēs tik ātri 
aizmirst.

Vislabāk man patīk sporta 
stundas, kad mēs kopīgi spēlē-
jam «kartupeļus» vai volejbolu, 
kad mēs kaut ko kopīgi darām 
un katrs no mums ir svarīgs.

Protams, neaizmirsīšu savas 
video prezentācijas, par kurām 
vienmēr esmu dabūjis desmit-
niekus.

Košākās atmiņas viennozīmī-
gi būs no ekskursijām, pārgājie-
niem, skolas ballēm un pasāku-
miem. Mūsu klasi vieno viss, ko 
mēs darām kopā. Manuprāt, pat 
pēc 10, 15 gadiem kādā salido-
jumā mums būs tikpat jautri un 
pat vēl jautrāk nekā tagad.»

Nākotnes plāni 
vai to aprises
Vairāki jaunieši vēl pārdomā, 

citiem izvēli rosinājuši tuvi cil-
vēki...

Madara Barkāne: «Nākotnes 
plāni ir lieli, bet, lai tos sasnieg-
tu, jāatrod pareizais ceļš, pa kuru 
iet. Šogad mūsu skola organi-
zē tikšanās ar dažādām skolām. 
Mums tiek piedāvāti daudzi ceļi, 
viens noteikti būs mūsējais.»

Beatrise Adele Boguža: «Pēc 
9.klases došos uz Ogres 1.vsk., 
palīdzēs man ģimene un draugi.»

Lielvārdes pamatskolas 9.a klase 2016.gadā 1.septembrī. No kreisās: Elīna Vucāne, Madara Barkāne, 
Samanta Mudele, Anna Galvanovska, Beatrise Adele Boguža, Diāna Fomina, Ilze Katrīne Gailīte, Beāte 
Bobrova, Keita Līna Formaņicka, klases audzinātāja Lienīte Bērziņa, Dans Kristiāns Palis, Lauris 
Barakausks, Kaspars Kalniņš, Lauris Bergs, Māris Šemelis, Kristaps Ansons, Ričards Matīss Naudiņš.
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!!!

ZIŅAS

RITVARS RAITS
Līdz šim es biju tikai dzirdējis par spējīgiem skolēniem, kuri divas klases pabeiguši viena 
mācību gada laikā. Tagad zinu, ka vismaz viena tāda mērķtiecīga meitene ir arī Ogrē – 
Jaunogres vidusskolas nu jau 4.klases audzēkne Arīna Goļikova.

Divas liecības viena mācību gada laikā

Kad Arīna pagājušā gada 1.septembrī fotografējās kopā ar brāli Ņikitu un māmiņu Žannu, nevienam pat 
prātā neienāca, ka trešo klasi abi bērni pabeigs kopā.

Arīna skolā sāka mācīties sešu 
gadu vecumā. Viņai ir pusotru 
gadu vecāks brālis Ņikita, kurš to 
pašu Jaunogres vidusskolu sāka 
apmeklēt pusotru gadu pirms 
Arīnas. Abiem bērniem mācī-
bas padodas viegli – abi bija tei-
camnieki. Pagājušajā rudenī, kad 
Ņikita sāka mācīties 3.klasē, bet 
viņa jaunākā māsa Arīna – 2.kla-
sē, abu bērnu māmiņai Žannai 
vēl nebija ne prātā, ka meita šajā 
mācību gadā varētu pabeigt di-
vas klases, panākot savu brāli. 
Iemesli tādam lēmumam esot 
vairāki, bet viens no galvena-
jiem – kad abi bērni kopā pildīja 
mājasdarbus, bija acīmredzami, 
ka Arīnai nekādas grūtības ne-
sagādā ne vien pašas uzdevumi, 
bet arī brālim uzdotais. Arvien 
izteiktāk bija saskatāms tas, ka 
meitenei ir liela vēlme apgūt 
vairāk, nekā paredzēts 2.klases 
programmā, mācīties kopā ar 
Ņikitu.

Lai meita mācītos eksternātā, 
tas ir – viena mācību gada laikā 
apgūtu divu klašu vielu, mam-
ma Žanna pēc pirmā semestra 
uzrakstīja attiecīgu iesniegumu. 
Likums pieļauj mācību apgūšanu 
eksternātā, bet vismaz Jaunogres 
vidusskolā tādas pieredzes līdz 
šim nebija. Izglītības un zinātnes 
ministrijas speciālisti konsultēja 
skolas vadību par noteikumiem, 
kā tas būtu jādara. Bija jāizveido 
mācību plāns, tas paredzēja, ka 

janvārī, februārī un martā Arīnai 
bija jāapgūst otrās klases otrā se-
mestra un trešās klases pirmā se-
mestra viela. Protams, pirms tam 
bija vajadzīga ģimenes ārsta izzi-
ņa par to, ka bērns ir fi ziski ve-
sels un spējīgs pastiprināti apgūt 
mācību vielu. Noteikti jāuzsver, 
ka mammai Žannai bija īpaši 
uzmanīgi jāseko tam, kā norit 
mācību process, lai gadījumā, ja 
slodze izrādītos par lielu, neka-
vējoties atteiktos no programmas 
apgūšanas eksternātā.

Trijos ziemas mēnešos, kad 
bija jāapgūst divu semestru prog-
ramma, Arīnai praktiski katru 
dienu bija kontroldarbi – sāku-
mā par otrās klases vielu, bet pēc 
tam jau par trešās klases prog-
rammu. Martā Arīna jau pie-
vienojās savam brālim Ņikitam 
3.klasē, lai apgūtu jauno vielu, kā 
arī kārtotu ieskaites par pirmo 
semestri. Aprīlī un maijā Arīna 
jau mācījās kā pilntiesīga trešās 
klases audzēkne. Ņikita 3.klasi 
pabeidza kā teicamnieks, saņe-
mot atzinības rakstu. Arīnai tieši 
pēdējā mēneša laikā ievērojami 
uzlaboja savas sekmes priekš-
metos, kuros izliek atzīmes, sa-
ņemot divus sešiniekus un divus 
septītniekus. Tās ir labas atzīmes. 
Jādomā, ka jaunajā mācību gadā 
viņas rezultāti būs vēl labāki.

Arīnas un Ņikitas mamma 
pastāstīja, ka abi viņas bērni 
regulāri nodarbojas ar sportu, 

turklāt Arīnai vēl atliek laiks, 
lai mācītos mākslas skolā. Starp 
citu, tieši šajās ārpusskolas no-
darbībās Arīna un Ņikita arvien 
labāk apgūst latviešu valodu, 
jo viņu dzimtā valoda ir krie-
vu. Ņikita trenējas handbolā, 
Arīna piedalās peldēšanas tre-
niņos, bet vislabākie rezultāti 
abiem ir šahā. Šo prāta spēli Ņi-
kita sāka apgūt 1.klasē, bet Arī-
na pat vēl agrāk. Ja vecākajam 
brālim nozīmes ziņā gan hand-
bols, gan šahs ir līdzvērtīgi, tad 
Arīna dod priekšroku tieši se-
najai galda spēlei. Starp citu, 
mamma Žanna pamanījusi, ka 
vislielākais progress šahā Arīnai 
bijis tieši tad, kad viņai vajadzē-
ja pastiprināti mācīties skolā. 
Abu jauno šahistu izcīnītās me-
daļas tagad jau grūti pat saskai-
tīt. Arīna pagājušajā ziemā šahā 
ieguva 3.sporta klasi, Ņikitam 
jau ir 2.sporta klase – var droši 
teikt, ka šobrīd viņi starp bēr-
niem ir vieni no talantīgākajiem 
šahistiem Ogrē. Starp citu, kopš 
pagājušā mācību gada sākuma 
Arīna un Ņikita šaha spēli ap-
gūst Ogres Bērnu un jauniešu 
centrā, kas darbojas Ogres no-
vada Kultūras centra ēkā. Abu 
bērnu treneris Guntars Odmiņš 
ar jaunajiem talantiem darbojas 
ļoti cītīgi un godprātīgi, tāpēc 
mamma Žanna arī citu jauno ša-
histu vecākiem labprāt iesaka šo 
treneri. 
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ULDIS PRANCĀNS
1.jūlijā netālu no Ķeipenes tautas nama visas dienas garu-
mā risināsies «Svētki vasaras plaukumā».

Ķeipenē būs svētki
vasaras plaukumā

No pulksten 8 lieli un mazi 
puķu mīļi laipni aicināti veidot 
ziedu skulptūru. Līdzi jāņem zie-
di un zaļumi. 

Pulksten 9 – Veselības taku 
iestaigāšanas pārgājiens Ķeipenes 
parkā.

10 – Rīta tēja Tējas dārzā pie 
Ķeipenes tautas nama. 

No 10 – Ķeipenes pamatsko-
las pludmales volejbola laukumā 
– «Ķeipenes Kauss 2017» plud-
males volejbolā. Aicināti startēt 
un veidot komandas veselīga 
dzīvesveida entuziasti! Komandu 
reģistrācija no 9.30 pie volejbola 
laukuma. 

11 – Pasākumi un aktivitātes 
bērniem.

14 – no Ķeipenes tautas nama 
sāksies maratons «Apkārt Ķei-
penei 2017». Reģistrēšanās no 
pulksten 13 pie Ķeipenes tautas 
nama. Vērtēšana pa grupām: 
zēnu grupa – no 9 līdz 15 ga-
diem; meiteņu grupa (9-15 g.); 
vīriešu grupa (16-30); sieviešu 
grupa (16-30); vīru gr. (30-45); 
sievu gr. (30-45); senioru grupa 
– no 45 gadiem. 

Mazo skrējiens. Grupas: no 

1 līdz 2 gadu vecumam kopā ar 
vienu no vecākiem; no 3 līdz 4 
g. vecumam.; no 5 līdz 6 g.; 7- 
gadīgo skrējiens; 8- gadīgo skrē-
jiens.

Pulksten15 – maratona dalīb-
nieku apbalvošana un svētku zu-
pas baudīšana.

20 – pļaviņā Ķeipenes brīv-
dabas estrādes atklāšana. Tautas 
deju kolektīvu «Sadancis 2017», 
kurā piedalīsies Ķeipenes deju 
kolektīvi «Zeltupīte», «Dandzis», 
«Veldze» un viņu draugi – Sarka-
ņu senioru deju kolektīvs «Sen-
či», Suntažu senioru d/k «Sun-
cele», Meņģeles senioru d/k «Su-
mulda», Lēdmanes senioru d/k 
«Lēdmane», Akmenes kultūras 
centra senioru d/k «Alsa» (Lie-
tuva), Pociema vidējās paaudzes 
d/k «Nāburgi», Suntažu vidējās 
paaudzes d/k «Sunta», Kokne-
ses vidējās paaudzes d/k «Rats», 
Ogres vidējās paaudzes d/k 
«Aija», Garkalnes jauniešu d/k 
«Ritenītis», Lielvārdes jauniešu 
d/k «Pūpolītis» un «Rotadata».

22.30 – zaļumballe. Spēlēs 
grupa «Dadži» no Madonas pu-
ses. Ieeja brīva. 
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VĒSTURE

ULDIS PRANCĀNS
Lēberu dzimtas pārstāvji Augusts Lēbers un viņa dēls Dītrihs Andrejs Lēbers ir ne tikai 
ievērojami vācbaltiešu zinātnieki, bet arī mācību spēki, daudzu rakstu, dokumentu krāju-
mu, grāmatu autori. 

Izcilā vācbaltiešu Lēberu dzimta: 
devums arī Latvijai un Ogrei

Viņu mūža gaitas, ieguldījums 
profesijā, zinātnē un sabiedriska-
jā darbā cieši savijas ar Latviju 
un arī Ogri.

Augusts Lēbers (1865-1948) 
bija vācbaltu jurists, tiesībnieks, 
zinātnieks, profesors, Latvijas 
Universitātes Tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu fakultātes de-
kāns, Latvijas Senāta senators. 
Dzimis Rīgā tirgotāja Teodora 
Lēbera ģimenē; mācījies Vidze-
mes guberņas ģimnāzijā, studējis 
Tērbatas universitātes Juridiskajā 
fakultātē. Pēc studijām Francijā 
un Anglijā, kā arī divu gadu dar-
ba Rjazaņas guberņas apgabal-
tiesā, 1892.gadā atgriezās Rīgā, 
bija zvērināta advokāta palīgs, no 
1896.g. – zvērināts advokāts. 

1898.gadā A.Lēbers no Rīgas 
pilsētas nopirka divus klusus, 
mežainus gruntsgabalus Ogrē, 
Zaļā (Poruka) ielā 3, par 14 200 
kvadrātmetriem (3,1 pūrvietu) 
samaksājot 452 rubļus. Drīz vien 
tur tika uzcelta vasarnīca. Diem-
žēl 1.pasaules kara kauju griežos 
tā sagrauta. Pēc kara no agrā-
kā «Ogresparka» iemītniekiem 
atgriezās tikai nedaudzi. Starp 
viņiem bija A.Lēbers ar sievu 
Emīliju (dzimusi Mencendor-
fa, 1881-1972). Vecās ēkas vietā 
1927.gadā uzcelta jauna vasarnī-
ca, ar kuru ģimenē saistītas dau-
dzas jaukas atmiņas. 

Kopš 1905.gada A.Lēbers 
strādāja jūras tiesību jomā Rī-
gas jūrskolā, vēlāk RPI mācīb-
spēks vispārējo tiesību teorijā un 
tirdzniecības tiesībās. 1918.gadā 
apstiprināts par Latvijas Senāta 
locekli, bija gan Administratīvā 
departamenta, gan Civilās kasā-
cijas departamenta senators. No 
1933. līdz 1934.gadam – Civilās 
kasācijas departamenta priekš-
sēdētājs. Līdztekus – Latvijas 
Augstskolas tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu fakultātes de-
kāns, tad docents, vēlāk profe-
sors tirdzniecības tiesībās. 1930.
gadā A.Lēberam piešķirts LU 
goda doktora grāds. Viņš bija arī 
Latvijas Republikas Civillikuma 
izstrādes grupas loceklis, izstrā-
dāja LR likumus, piedalījās Balti-
jas valstu čeku un vekseļu tiesību 
unifi kācijā, veica sabiedriskos 

pienākumus. Pēc aiziešanas pen-
sijā A.Lēberu 1938.gadā iecēla 
par Senāta Goda tiesnesi. Pēc 
Otrā pasaules kara sākuma 1939.
gadā ar ģimeni bija spiests izce-
ļot; apmetās okupētajā Poznaņā, 
bet 1945.gada aprīlī pārcēlās uz 
Marnas pilsētiņu Šlēzvigā-Hol-
šteinā. Miris 1948.gada 14.feb-
ruārī.

Dītrihs Andrejs Lēbers (1923 
- 2004) dzimis Rīgā. Mācījies Rī-
gas pilsētas 10.vācu pamatskolā, 
arī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. 
Ogrē jauneklis dzīvoja vasaras 
sezonā kopš 1927.gada. 1939.
gadā ģimene izceļoja uz Vāciju. 
D.A.Lēbers juridisko izglītību 
ieguva pēc 2.pasaules kara Rie-
tumvācijā – Mārburgas universi-
tātē, to papildināja Starptautisko 
tiesību akadēmijā Hāgā un Ko-
lumbijas universitātē Ņujorkā. 
1966.gadā kļuva par Ķīles uni-
versitātes profesoru, kur strādāja 
līdz 1989.gadam. Tad darbojās 
kā viesprofesors ASV un Austrā-
lijas universitātēs, bet pēc Balti-
jas valstu neatkarības atgūšanas 
bija viesprofesors arī Latvijas un 
Tartu universitātē. 

Jau 1951.gadā D.A.Lēbers 
publicēja rakstu, kurā bija izvir-
zīts jautājums par Latvijas un 
citu Baltijas valstu juridisko sta-
tusu. Vislielāko ievērību izpel-
nījās viņa fundamentālais darbs 
«Diktētā izvēle», publikācijas 
par Molotova-Rībentropa pak-
ta sekām mūsdienās un Latvijas 

valsts bojāeju 1940.gadā. Lieli 
nopelni viņam arī Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) 1973.
gada Helsinku memoranda sa-
stādīšanā.

Visu mūžu profesors jutās cie-
ši saistīts ar Latviju un tās likte-
ņiem, brīvi runāja latviski, savu 
darbu veltīja Latvijas un Baltijas 
reģiona problemātikai. Tēvzemi 
un Igauniju apmeklēja jau 1977.
gadā, iepazinās ar stāvokli un 
vēlāk, 1987.gadā, Baltijas studiju 
veicināšanas asociācijas ietvaros 
organizēja konferenci «Reģionālā 
identitāte padomju varas apstāk-
ļos: Baltijas valstu gadījums», kur 
iezīmēja tālākās attīstības prob-
lēmas. Aktīvi atbalstīja Latvijas 
neatkarības centienus, viņam 
rūpēja Latvijas – tiesiskas valsts 
izveide, tiesu sistēmas pilnveide, 
likumu iespējami ātrāka pielā-
gošana ES standartiem, Baltijas 
valstu sadarbība un integrācija 
Eiropā. Ar profesora fi nansiālu 
atbalstu izdots daudz vērtīgu zi-
nātnisku grāmatu un periodisku 
izdevumu. Viņa entuziasms un 
fi nansiālais atbalsts ir Augusta 
Lēbera fonda dibināšanas pama-
tā. Fonds devis ievērojamu iegul-
dījumu starpkaru Latvijas tiesību 
kultūras mantojuma popularizē-
šanā. Ar profesora gādību dibi-
nātas žurnāla «Latvijas Vēsture» 
fonda stipendijas, kuras piešķir-
tas pētījumiem Latvijas jauno un 
jaunāko laiku vēsturē. 

Visu mūžu viņš līdzdarbojies 
Latvijas Zinātņu akadēmijas un 
LU pasākumos un publikācijās. 
Pats strādāja Latvijas Valsts vēs-
tures arhīvā, Misiņa bibliotēkā, 
krājot materiālus jauniem pētī-
jumiem. Ar viņa tiešu atbalstu 
divos izdevumos nācis klajā krā-
jums «Baltijas valstis likteņgrie-
žos». Pēdējais profesora darbs – 
grāmata par tēvu.

D.A.Lēbers bija visdevīgākais 
mecenāts LZA, ziedoja no per-
sonīgajiem līdzekļiem ļoti ievē-
rojamas summas jauno zinātnie-

Foto kopija un krāsu foto – 
Dītrihs Andrejs Lēbers.

Augusts Lēbers.
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ku, radošo projektu un vērtīgu 
izdevumu atbalstam, lai pētītu 
Latvijas multinacionālo attiecību 
un vēstures sarežģītās problēmas. 
Viņam piešķirts LZA Goda me-
cenāta nosaukums.

D.A.Lēbers un Pēteris Blūms 
bija iniciatori vācbaltiešu - lat-
viešu kultūras centra «Domus 
Rigensis» izveidei Mencendorfa 
namā. Par savu otro dzīvesvie-
tu Lēbera kungs uzskatīja 1992.
gadā atjaunoto vecvecāku māju 
– Mencendorfa namu, ar vislie-
lāko mīlestību atbalstot dažādus 
muzeja projektus. Kā pateicība 
un piemiņa profesoram muze-
jā iekārtots kabinets, tur ir viņa 
personīgās lietas, kuras uz Latvi-
ju atgādājusi Lēberu ģimene. 

Izcilais vācbaltietis, LU goda 
doktors, 1995.gadā apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu ordeni un Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas «Lielo 
medaļu». Ar viņa gādību un fi -
nansiālu atbalstu iznāca grāmata 
«Ogre. Rakstu un atmiņu krā-
jums». 

Profesora arhīva glabātāja 
ir Latvijas Akadēmiskā biblio-
tēka, kurai 2002.gadā viņš at-
vēlēja savu personālo fondu 
– paša sakārtotus 139 sējumus. 
D.A.Lēbers devās mūžībā Jāņu 
dienā – 2004.gada 24.jūnijā 
Hamburgā. 
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KULTŪRA: KAS? KUR? KAD?

Ogres novadā

Ogrē

9.jūnijā pulksten 17 Ogres nova-
da Kultūras centrā – Gleznas meklē 
īpašnieku. Tikšanās ar mākslinieku 
Oļģertu Kraukli.

14.jūnijā pulksten 17 politiski 
represēto piemiņas vietā – komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas 
pasākums.

15.jūnijā pulksten 20 Ogres 
upes promenādē uz peldošās ska-
tuves – kormūzikas koncertu cikls 
«Upes vakari».

Madlienā

10.jūnijā pulksten 22 Madlienas 
kultūras namā – balle «Iegriežam 
vasaru Madlienā».

Ikšķiles novadā

Ikšķilē

9.-11.jūnijā – Ikšķiles novada 
svētki:

9.jūnijā pulksten 19 pie Dubkal-

nu ūdenskrātuves Zilajos kalnos – 
Sporta nakts.

10.jūnijā pulksten 6 Ikšķiles 
pludmalē – makšķerēšanas sacen-
sības.

10.jūnijā pulksten 8 Ikšķiles 
pludmalē – Pilsētas modināšana un 
Miegamiču skrējiens.

10.jūnijā pulksten 8.30 Ikšķiles 
pludmalē – Pirts slotu un skrubju 
pagatavošanas meistarklases.

10.jūnijā no pulksten 8.45 Ikšķi-
les 800-gades parkā – gadatirgus 
un radošas aktivitātes.

10.jūnijā pulksten 8.45 Ikšķiles 
pludmalē – Rīta Zumba.

10.jūnijā pulksten 9.30 Ikšķiles 
pludmalē – Veselības veicināšanas 
vingrošana senioriem.

10.jūnijā pulksten 10.30 Ikšķiles 
pludmalē – vingrošana māmiņām 
ar mazuļiem, CIGUN.

10.jūnijā pulksten 11 Ikšķiles 
800-gades parkā – Ikšķiles vidus-

skolas koru sadziedāšanās.
10.jūnijā pulksten 11.30 Ikšķiles 

pludmalē – meditācija ar gongu.
10.jūnijā pulksten 12 Ikšķiles 

800-gades parkā –brīvdabas dzies-
mu spēle «Reiz kādā pasakā».

10.jūnijā pulksten 12.30 Ikšķiles 
pludmalē – makšķerēšanas sacensī-
bu apbalvošana.

10.jūnijā pulksten 14 no Ikšķiles 
luterāņu baznīcas – gājiens.

10.jūnijā pulksten 15 Ikšķiles es-
trādē – Ikšķiles novada deju kolek-
tīvu un draugu sadancis.

10.jūnijā pulksten 17.30 Ikšķi-
les pludmalē – 2.Ikšķiles regate un 
ūdens atrakcijas.

10.jūnijā pulksten 18 Ikšķiles lu-
terāņu baznīcā – Latvijas Nacionā-
lās operas solistu koncerts.

10.jūnijā pulksten 19.30 Ikšķiles 
pludmalē – koncertballe līdz saul-
lēktam.

11.jūnijā pulksten 12 pie Ikšķiles 

Mūzikas un mākslas skolas – bērnu 
velo sacensības.

Tīnūžos

11.jūnijā pulksten 13 Tīnūžu 
muižā – Tīnūžu tautas nama jaunie-
šu teātra studijas «Āķis» un bērnu 
deju kolektīva «Upīte» muzikāla iz-
rāde «Čita un Robs».

11.jūnijā pulksten 17 Tīnū-
žu muižā – Ikšķiles Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu un pe-
dagogu pasākums «Māksla un 
mūzika».

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

No 15.jūnija Andreja Pumpura 
Lielvārdes muzejā – Skrīveru tek-
stilstudijas «Putnukalns» darbu iz-
stāde.

Lēdmanē

9.jūnijā pulksten 20 Lēdmanes 
tautas namā – kino komēdija «Ātrie 
igauņu puiši».

Ogres NSC notiks 
Vasaras kausa izcīņas 
sacensības šaušanā
Ogres novada sporta centrs or-

ganizē Vasaras kausa izcīņas sacen-
sības šaušanā ar pistoli, kas notiks 
18.jūnijā pulksten 11.00 Ogres NSC 
šautuvē Ogrē, Jaunogres prospektā 
2. Pieteikšanās sacensību dienā no 
pulksten 10.30 līdz 10.55, uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu.

Sacensībās drīkst piedalīties 
Ogres novada iedzīvotāji, kas sa-
snieguši 18 gadu vecumu, ar per-
sonisko ieroci (B1 kategorijas pisto-
le), munīcijas daudzums – 30 gab., 
vai ar šautuves ieroci GLOCK-17, 
munīciju nopērkot uz vietas. Da-
lības maksa – 5.0 EUR. Uzvarētāji 
tiks noteikti triju šaušanas vingri-
nājumu kopvērtējumā. Pirmo triju 
vietu ieguvējus apbalvos ar kausu 
un diplomu. Vairāk informācijas pa 
tālr. 29258191 (sacensību galvenais 
tiesnesis Andris Sosnars).
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Sākums 6.lpp.

ZIŅAS

Samanta Mudele: «Esmu viens 
no tiem, kuram nav ne jausmas, 
ko vēlos darīt, ko iesākt ar savu 
nākotni. Vienmēr apskaužu tos, 
kuriem viss jau ir izdomāts un 
saplānots. Dzīvošu, redzēšu.» 

Elīna Vucāne: «Vēlos kļūt 
par grāmatvedi. Sākumā pabeigt 
tehnikumu un tad iegūt augstā-
ko izglītību šajā jomā. Profesiju 
palīdzēja izvēlēties ģimene, kas 
mani atbalstīja, un arī karjeras 
konsultants mūsu skolā.» 

Diāna Fomina: «Plānoju mā-
cīties un pabeigt Ogres tehni-
kumu. Mamma man ieteica un 
vēlāk – draugi.»

Keita Līna Formaņicka: «Per-
sonīgie plāni ir daudzi, dažādi, 
jo tuvāk nāk gada beigas, jo da-
žādāki kļūst. Vairs neesmu pār-
liecināta par karjeras izvēli, tādēļ 
došos uz vidusskolu, kur būs vēl 
trīs gadi pārdomām, jo nevēlos 
sasteigt izvēli.»

Kristaps Pēteris Ansons: «Gri-
bu būt programmētājs. Ar drau-
gu apspriežam, kur kurš mācī-
sies. Domas mainās.» 

Lauris Bergs: «Tālāko skolu 
palīdzēja izvēlēties ģimene, bet 

skolotāji arī pielikuši roku.»
Kaspars Kalniņš: «Domāju 

kļūt par elektriķi, jo tas mani 
piesaista. Tālāko ceļu ieteica ģi-
mene un radi.» 

Dans Kristiāns Palis: «Esmu 
izlēmis iestāties Rīgas Valsts 
tehnikumā, kur apgūšu elektro-
tehniķa profesiju. To palīdzēja 
izlemt vecāki un, protams, es 
pats.»

Māris Šemelis: «Iešu mācīties 
par automehāniķi. Mani pārlie-
cināja vecāki un skolotāji, kuri 
teica, lai sapņoju un daru to, ko 
gribu, un nekad nepadodos šķēr-
šļu priekšā.» 

Audzinātājas 
novēlējums
Lienīte Bērziņa: «Jaunieši, do-

mājiet, izsapņojiet, izfantazējiet 
savu nākotni un tad pie darba, 
lai sapņi pārvēršas īstenībā! Lai 
jums nepietrūkst drosmes un uz-
ņēmības!

Paldies vecākiem par uzticē-
šanos skolotājiem, atbalstu, sa-
pratni un sadarbību! Lai jums 
pietiek spēka un gudrības būt 
blakus savam bērnam veiksmēs 
un neveiksmēs!» 

Lielvārdes pamatskolas 9.a – 
daudzšķautņainu personību kopums

Brīnišķīgi bērnišķīga bilde... 4.a klase piedalās LOK rīkotajā konkursā «Olimpiskais Ekobuss Londona 
2012». No kreisās 1.rindā sēž Kristaps, Keita, Samanta, Beāte; 2.rindā: Ilze, Madara, Adele, Kaspars, Dans, 
Māris, Lauris, Daniels, Elīna, Anna, Kitija.
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TOPOŠO ABSOLVENTU VIZĪTKARTE

ĪSZIŅA

LĪGA RIBKINSKA
Lielvārdes ielās 6. jūnijā varēja sastapt negaidītu ceļinieku – spilgtu Mēnestiņu skaidrā 
dienas laikā.

Rūpējoties par lielvārdiešu 
veselību – dāvanā skrejceliņš

Viņš ikvienam priecīgs pretī 
sniedza svētku balonus. Kā tas 
bija gadījies Lielvārdē? Tam ir 
lielvārdiešiem labvēlīgs izskaid-
rojums. Farmaceites Lāsmas 
Krūmiņas vairāk nekā 20 gadus 
loloto Māras aptieku tagad var 
no jauna iepazīst kā «Mēness 
aptieku». Lāsma izlēmusi par 
labu franšīzes iegādei, jo uzska-
ta – dzīve bez pārmaiņām un 
attīstības nav dzīve. «Lielam uz-
ņēmumam ir arī lielākas iespējas 
ieguldīt attīstībā, tās ir lielākas 
iespējas, raugoties no dažādiem 
aspektiem. Tagad mūsu aptieka 
ir mainījusies vizuāli – ir jaunas 
mēbeles, tehnoloģijas, ir cits iz-
kārtojums, viss modernāks, bet 
darbinieki gan palikuši tie paši,» 
tā Lāsma. Darbs aptiekā ne uz 
mirkli nav pārtraukts. Farma-

ceites atzīst, ka lielākais trakums 
nu jau aiz muguras, jo, lai mai-
nītu izkārtojumu, visa prece bi-
jusi jāiznes un tad atkal jāsanes 
atpakaļ. Vienlaikus apkalpojot 
klientus, tas nemaz neesot bijis 
tik vienkārši, nācies strādāt arī 
kādu nakts stundu. Paveiktais 
iepriecināja arī atvēršanas svētku 
dalībniekus. 

Aptiekā vienmēr palīdzēs sa-
sirgušajam, bet vēl labāk, ja var 
palīdzēt ar padomu, kā saglābāt 
savu veselību, kā nesaslimt. Tie-
ši tāds ir uzņēmuma dāv inājuma 
mērķis Lielvārdes novada soci-
ālā dienesta dienas aprūpes cen-
tram, nododot apliecinājumu par 
skrejceliņa iegādi dienas aprūpes 
centra vadītājai Vitai Saleniecei-
Šmaukstelei. Aptiekas ļaudis jau 
pirms krietna laika uzzināja par 

centra vēlmi un vajadzību tikt 
pie šāda treniņu rīka un secinā-
ja, ka tas ir vislabākais, ko var 
dāvināt Lielvārdes iedzīvotājiem 
– ceļu uz veselību. Lai būtu ve-
sels, nepietiek spert tikai vienu 
soli. Jaunais skrejceliņš varētu 
būt ikvienam labs stimuls rūpē-
ties par savu vingrumu un vese-
lību. Saulainā, vasarīgā dāvinā-
juma saņemšanas diena vedināt 
vedināja tuvākiem un tālākiem 
ceļiem dabā, taču ir reizes, kad 
tāds kārtīgs telpu skrejceliņš ir 
neaizstājams. Kad veiksmes vēlē-
jumi aptiekai jaunajā veidolā līdz 
ar svētku baloniem uzskrēja aug-
stu, augstu debesīs, tā atzina arī 
vairākas no pensionāru ansam-
bļa «Lielvārdietes» dalībniecēm, 
kuras bija ieradušās ar dzies-
mām kuplināt aptiekas atvēr-

Atverot «Mēness aptieku», dzied «Lielvārdietes».
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šanas un dāvanas pasniegšanas 
brīdi Lielvārdē.Par netālo kai-
miņu jaunieguvumiem veselībai 

priecājās arī ciemos sabraukušie 
Ķeguma pensionāru biedrības 
aktīvisti. 

Kā nokļūt Smiltāju kapos Tīnūžu autoceļa remontdarbu laikā 

Sakarā ar ceļa pārbūves dar-
biem no 7. jūnija slēgta autotrans-
porta kustība autoceļa P5 posmā 
no 20,54 līdz 25 kilometram (Tīnūži 

– Ogre). Izņēmuma kārtā (bēru ce-
remoniju laikā) ceļu no Ogres līdz 
Smiltāju kapiem būs iespēja mērot 
pa ierasto maršrutu.

Ceļa posms būs slēgts aptuve-
ni divus mēnešus, un šajā laikā, 
lai nokļūtu Smiltāju kapos, iedzī-
votāji aicināti izmantot apbrauca-

mos ceļus. Taču, ja tiek organizēta 
bēru ceremonija Smiltāju kapos, 
trīs stundas iepriekš ir iespēja 
sazināties ar būvnieku pārstā-
vi no A/S «Ceļu pārvalde» (Ju-
ris, tālrunis: +37129232165) un 

vienoties par laiku, kad nepie-
ciešams šķērsot pārbūvējamo 
ceļa posmu. 

Apbraucamais ceļš tiek organi-
zēts ar ceļa zīmēm un plakātiem 
pēc saskaņotās shēmas. 



10 Piektdiena,  2017.gada 9.jūnijs

KRUSTVĀRDU MĪKLA

2.jūnija krustvārdu mīklas atminējums

SPORTS: KAS? KUR? KAD ?

ĪSZIŅA

Horizontāli: 1. Labirints. Respekts. 2. Vabas. Smiltene. Spēt. 3. Ritvars. 
Podagra. Eži. 4. Uziet. Valodas. Šifrs. 5. Emu. Akadēmija. Norma. 6. Cuna-
mi. Referendums. 7. Talka. Osis. Angliete. 8. Lecektis. Ovāli. Rīts. 9. Iesals. 
Austere. Sens. 

Vertikāli: A. Lēveri. UNESCO. Talsi. B. Babīte. Iguāna. Lācis. C. Riskants. 
Kamī. Atkal. D. Nomest. Aldaris. Vija. E. Salto. Forma. Fosfors. F. Eseja. Kaija. 
Rundāle. G. Piekrišana. Nelaime. H. Kuple. Afēra. Upe. Vīne. I. Sūtnis. Svars. 
Teksts.

10.jūnijā no 9.00 -12.00 
Aptiekā „Eliksīrs” 

Ogrē, Mālkalnes pr. 34, 
lēti pārdos un labos 

DZIRDES 
APARĀTUS.  
Pensionāriem atlaides. 

Tālr. 26018483

MEDICĪNA

Tiek meklē  DARBINIEKI sezonas darbam augļkopības uzņēmumā.  
Pamatdarbība ir sais ta ar krūmu mulčēšanu,  nezāļu ravēšanu un 

trimmerēšanu,  kā arī, sākot no augusta, ogu lasīšanu.  
Darba vieta atrodas Lielvārdes pagastā,  ar iespējamo dzīvošanu 
uz vietas darba laikā. Darba periods līdz septembrim/oktobrim. 

Samaksa uz rokas apm. 15. 00 - 25.00 eur/dienā no izdarītā. 
Prasības:

Laba veselība, spēks, fiziska izturība, darba pieredze 
lauksaimniecībā un vēlme nopelnīt. 

Предлагаем сезонную работу в садово-плодовом 
предприятии.  Работа связана с:  мульчированием  кустов 

(раскладыванием щепы),  прополкой и триммеровкой травы, 
а также, начиная с августа, сбором ягод. Рабочее место 

находится в Лиелвардском районе, с возможным 
проживанием во время рабочего времени. Продолжительность 

предлагаемой работы до сентября/октября.  
Оплата на руки от  15.00 до 25.00 евро от выработки.  

Необходимо:
Хорошее физическое здоровье, сила и выносливость, опыт 
работы в сельском хозяйстве, а так же желание заработать.

Kontak nformācija/Контактная информация:
  Mob.tālr.:/Моб. тел.:  20122510, 25513751

  e-mail:  info@blueberryland.eu

Ikšķiles Brīvā skola aicina darbā skolotājus!
“Tautskolas 99 Baltie zirgi” pamatskolas
 teritoriālā struktūrvienība 
“Ikšķiles Brīvā skola” - vecāku dibināta 
skola, kur bērni, līdztekus standarta 
programmai, apgūst latvisko kultūru, 
videi draudzīgu dzīvošanu un 
vispārcilvēciskās vērtības, meklē 
ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJU 
un SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU. 
CV un pieteikumu lūdzam sūtīt uz e-pastu info@brivaskola.lv. Izskatīsim pieteikumus 
arī no citu priekšmetu skolotājiem, kuriem ir interese mācīt bērnus mūsu skolā.

Informācija par skolu www.brivaskola.lv vai zvanot 29149533.

VITA GILE
Horizontā li: 1. Koks, kura zarus izmanto telpu dekorēšanai svinībām. 

5. Valsts Ziemeļamerikā. 7. Neeksistē. 9. Mutes dobuma gļotādas čūliņa. 
10. Sarunu valodā – «Labi, viss kārtībā». 12. Joki. 13. Priecīga, laipna se-
jas grimase. 15. Ventas labā krasta pieteka. 16. Grauj, jauc. 18. Elementu 
periodiskās sistēmas 28. elements (simb). 19. Elementu periodiskās sis-
tēmas 34. elements (simb). 20. Lībieši. 21. Ēka dzīvokļiem un iestādēm. 
22. Malkas mērvienības apzīmējums. 24. Ķīmiskais elements antimons (simb). 
25. Gleznotāja darbarīki. 27. Ūdens ņemšanas vietas. 29. Īgnas, neapmie-
rinātas. 30. Apdzīvota vieta Pārgaujas novadā, kurā atrodas psihoneirolo-
ģiskā slimnīca. 31. Dobradžu dzimtas dzīvnieks – pundurbifelis. 32. Latvie-
šu aktrises Ābeles (1907-1984) vārds. 33. Apstrādā augsni. 34. Akciju sa-
biedrība (abr). 35. Robežas apzīmējums matemātikā. 37. Kādas K.Skalbes 
pasakas varonis.

Vertikāli: 2. Kādas Eiropas valsts galvaspilsēta. 3. Vienciparskaitlis. 
4. Diennakts daļa. 5. Valsts Āzijas dienvidrietumos. 6. Tiesības pārvaldīt. 
7. Lieto par maksu. 8. Latviešu dzejnieks (1867-1892). 9. Prievārds ar ģe-
nitīvu. 11. Sievietes vārds februārī. 14. Valsts Vidusjūras centrālajā daļā. 
17. Sakaru iestāde. 23. Klejojošu čigānu nometne. 24. Plāksnes ar ieda-
ļām. 25. Volgas pieteka. 26. Pilsēta Kamerūnas dienvidos. 27. Garastes pa-
pagailis. 28. Ārstniecisks komplekss. 30. Vārnu dzimtas putns. 35. Naturālā 
logaritma apzīmējums. 36. Nots. 

Uzņēmums 
SIA “VVV Recycling”

piedāvā darbu 
RIEPU PĀRSTRĀDES 

OPERATORAM

(ar tehnisko izglītību) 
un AUTOIEKRĀVĒJA 

OPERATORAM 

Jaunjelgavas ražotnē.  
Tālrunis uzziņām 

29159121 

SIA Glass & wood 
meklē galdnieku

Prasības:
- darba pieredze galdniecībā,
- precizitāte,
- augsta atbildības sajūta,
- spēja strādāt gan komandā, 
  gan patstāvīgi. 

Tālr. 26330991, 29444421   
offi  ce@gwhome.lv

DARBA PIEDĀVĀJUMIDARBA PIEDĀVĀJUMI

REKLĀMU UN SLUDINĀJUMUS PIEŅEM  

Ogrē, Brīvības ielā 38, 2.stāvā, 1.kab. (ieeja no sāniem)                             
Darba laiks:   

P.,C.  900–1200    1300–1700     O.,T., P.  900–1300

Rakstiet:   reklama@ovv.lv              
 65025096, 26693199
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* Madlienas «Veselības apļi 

2017», 6.kārta (Madlienas stadio-
nā) – 9.jūnijā pulksten 18.30.

* Ikšķiles novada svētku Spor-

ta nakts (pie Dubkalnu karjera) – 
9.jūnijā pulksten 19.00.

* Makšķerēšanas sacensības 

«Ikšķiles loms 2017» (pulcēšanās 
pie Ikšķiles novada pašvaldības) – 
10.jūnijā pulksten 6.00.

* Pasaules čempionāts bla-

kusvāģu klasē (mototrasē «Zelta 
Zirgs», Ķegumā) – 10.jūnijā pulk-
sten 15.00 un 11.jūnijā pulksten 
11.00.

* Bērnu velosacensības (birzītē 
pie Ikšķiles MMS) – 11.jūnijā pulk-
sten 12.00.

* Ķeguma «Veselības apļi 

2017», 7.kārta (Ķeguma vsk. sta-
dionā) – 12.jūnijā pulksten 19.00.

* Skrējienu seriāls «Apkārt 

Zilajiem kalniem», 11.kārta (pie 
Mālkalnes prosp. apļa, Ogrē) – 
13.jūnijā pulksten 19.00.

* Latvijas čempionāts futbolā, 

2.līga (Ogres VĢ) – 9.jūnijā pulk-
sten 19.30 ONSC - FK «Jūrnieks 
Rīga» un 11.jūnijā pulksten 17.00 
FK «Fortūna/Ogre» - FK «Progress 
2».

* Rembates «Veselības apļi 

2017», 7.kārta (Rembates spor-
ta laukumā) – 14.jūnijā pulksten 
19.00.

* Ogres novada čempionāts 

futbolā 7:7, 4.kārta (Ogres VĢ) – 
14.jūnijā pulksten 19.00 «FK Rei-
nards» - «FK Tīnūži»; «FK Fortūna» 
- «Streka», 19.50 «OCSK» - «Dina-
mo Ogre»; «Antidopings» - «Zuši», 
20.40 «APU» - «SK Pārogre»; «Ikšķi-
le» - «FK Fortūna».

* Skrējienu seriāls «Veselības 

apļi - Ogre 2017», 3.kārta (Ogres 
stadionā) – 15.jūnijā pulksten 
19.00.

* Pasaules čempionāts bla-

kusvāģu klasē (mototrasē «Zelta 
Zirgs», Ķegumā) – 10.jūnijā pulk-
sten 15.00 un 11.jūnijā pulksten 
11.00.

Madlienas vidusskolas absolventes 
saņem Ministru prezidenta Atzinību

3.jūnijā Madlienas vidusskolas 
12.klases absolventi teica atvadas 
savai skolai, informē Madlienas vi-
dusskolas direktors Edgars Viņķis.

Pateicības vārdi tika veltīti sko-
lotājiem, vecākiem, skolai. Ganda-
rījums vecākiem un skolas darba 
novērtējums izskanēja Ministru 
prezidenta Māra Kučinska Atzinībā 
trīs vidusskolas absolventēm – Sa-
nitai Rešinskai, Undīnei Piterniecei 
un Airitai Tiršai. Tajā uzsvērts, ka iz-
glītoti cilvēki ir vērtība savai ģime-
nei un savai valstij, savukārt iegūtās 

zināšanas dos iespēju sasniegt pro-
fesionālās virsotnes un vairos līdz-
cilvēku labklājību.

Prieks par jauniešiem, kuri savā 
vidusskolas laikā papildus apguva 
Uzņēmējdarbības un menedžmen-
ta akadēmijas programmu «Uzņē-
mējdarbības pamati», kļūstot par 
konkurētspējīgākiem darba tirgū 
salīdzinājumā ar saviem vienau-
džiem. Akadēmijas apliecības saņē-
ma Dagnija Cinīte, Agate Kārkliņa, 
Linda Elīza Lapsa, Sintija Piterniece, 
Undīne Piterniece un Airita Tirša.
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SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus, 

jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.

T: 28761515

!!!

REKLĀMA UN SLUDINĀJUMI

LATVIJAS MEŽU FONDS
pērk cirsmas, mežus,
lauksaimniecības zemi 
visā Latvijā.
Var būt ar apgrūtinājumu 
un bez taksācijas. 
Cenas augstas. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 29711172

Jauna, 
nocenota 
sadzīves 
tehnika no 
Vācijas.

Garantija.  Kredīts.
Ogre, Skolas iela 18.

Tālr. 29149315; 

29593559
29593559; 
65022177

IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBA

PĒRK

Firma SIA “Jumets”, licences nr. 2005-12/4 beztermiņa,

IEPĒRK KRĀSAINOS UN MELNOS METĀLLŪŽŅUS
D.l. 9  -  18

sestdien 10  -  15
svētdien  -  brīvs

www.jumets.lv T. 29577022, 29522202, Ogrē, Jaudas ielā 4

• varu
• misiņu 
• alumīniju 

• nerūs. tēraudu
• svinu
• el. dzinēji

Pārdod 
metāla jumtus 

un noteksistēmas 
no ražotāja. 

Cenas no 4.50 Eur/m2. 

Tālr. 28653076

SIA «Lauku Miesnieks»
iepērk mājlopus.

Augstas cenas. 
Samaksa tūlītēja. Svari.

Tālr. 20207132

PĒRK

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI 
AUTO TIRDZNIECĪBĀ 

IEPĒRK LIETOTAS 
AUTOMAŠĪNAS.

SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

€=

IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBA

BEZ MAKSAS ATTĪRA 
NO KRŪMIEM 
laukus un citas 

aizaugušas platības
PĒRK 

zarus, cirsmu 
atlikumus, 

šķeldojamo materiālu
Cena tiek noteikta, 

individuāli vienojoties. 
Ātra samaksa. 

 26 663 273 (Jānis)

PĒRK 
Zemi, mežus, 

cirsmas. 

Var būt ar 
apgrūtinājumiem. 

Tālr. 29433000 

Pērk dabīgu granti 
Ogres apkārtnē. 

Ir savs iekrāvējs, vai dīķa 
rakšana apmaiņā pret granti. 

Tālr. 26479689

SIA «AIBI» IEPĒRK

liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus.

PĒRK ARĪ GAĻAS ŠĶIRNES 
JAUNLOPUS EKSPORTAM.

PIEMAKSA 
PAR BIOLOĢISKIEM LOPIEM.

LABAS CENAS.SAMAKSA TŪLĪTĒJA.SVARI.

TĀLR. 26142514, 20238990

SIA "Daugavas mežsaimnieks" 
pārdod skaldītu malku 
Aizkraukles, Jēkabpils, 
Madonas un Ogres rajonā. 
Info: 20039179 
e-pasts: janis@daugavasms.lv

Vācu Brugmann profi la logi 
Augstākā kvalitāte par vislabāko cenu!

“CRAFT WOOD” pērk visa veida 
meža īpašumus visā Latvijā, 
cena no 1000 - 10000 EUR/ha. 
Atjaunojam taksācijas. 
Tālr. 26360308

DAŽĀDI

Izīrējam kravas autobusu 
Tālr. 29178786 

DĀRGI PĒRKU 
Dzintara krelles, 
kulonus u.c., gleznas, 
porcelāna vāzes, 
šķīvjus un figūras, 
grāmatas, foto, 
ordeņus un monētas. 

Tālr. 25928648 

Izīrējam pasažieru autobusu 
(15 sēdvietas).
Tālr. 29178786 

IZĪRĒ

Iepērkam melnos un krāsainos 
metāllūžņus, kā arī sadzīves 
tehniku. Izbraucam pie klienta, 
svēršana un samaksa uz vietas. 
Tel. 25926059

kūtsmēslus. 
Piegāde ar traktoru. 
Lielvārdē. 
Tālr. 29460213 

skaldītu malku - bērzs, alksnis, 
apse. Piegāde. 5 st - 130 eiro. 
Tālr. 26223788

skaldītu malku un sazāģētus 
nomaļus. Piegāde. 
Tālr. 25461711

priedes, egles zāģbaļķus, 
sīkbaļķus, bērza finierklučus, 
papīrmalku, malku - mežā 
pie ceļa. Apmaksa tūlītēja. 
Tālr. 20211442

skaldītu malku Ogrē un Ogres 
novadā. Tālr. 28747156 

Skolotāja vēlas īrēt 
vienistabas dzīvokli 
Meža prospekta rajonā. 
Savlaicīgu apmaksu
un rūpību garantēju. 
Tālr. 27017936

ĪRĒ

kokmateriālus: vagondēļus, 
pirts dēļus, OSB, terases 
dēļus. Bezmaksas piegāde. 
Tālr. 29185682

PĀRDOD

22.jūnijā Ogrē, 
kafejnīcā "Ilze", banketu zālē, 

Brīvības ielā 25, 
no plkst.10:00 - 15:00 

antikvariāts/galerija 
„Livonija” iepirks porcelānu, 

gleznas, dzintara un 
sudraba izstrādājumus, 

monētas, ordeņus 
u.c. senlietas. 

Tālr. 22999000; 
www.livonija.lv

Izmantojiet iespēju sakopt savu tuvinieku atdusas vietas.

LĒTI          Svētdien, 11.jūnijā
Pēdējo reizi par pagājušā gada cenām. Pārdos un uzstādīs 
kapu apmales, pieņems pasūtījumus kapu pieminekļu, 

plāksnīšu, soliņu un sētiņu izgatavošanai.
  9.00 Lazdukalna kapos
10.00 Ogresgala kapos
10.30 Suntažu kapos
11.00 Pareizticīgo kapos
11.30 Līčkalniņa kapos
12.00 Aderkašu kapos 
13.00 Meņģeles kapos
14.00 Madlienas kapos

 15.00 Krapes kapos
 16.00 Jumpravas kapos
 16.30 Lāčplēša kapos
 17.00 Lielvārdes kapos
 18.00 Ķeguma kapos
 18.30 Ciemupes kapos
 19.00 Tomes kapos
 19.30 Birzgales kapos

Tālr. 
26526910

www.kapudarbi.lv • info@kapudarbi.lv

Veckrape ...... 7.30
Lēdmane ...... 7.50
Jumprava ..... 8.10
Dzelmes ....... 8.25
Kaibala ......... 8.40 
Lielvārde ...... 8.55 
Rembate ....... 9.15
Ķegums ........ 9.35
Ciemupe ....... 9.55
Ikšķile ......... 10.20

Tīnūži ......... 10.45
Ogresgals ... 11.05
Glāžšķūnis .. 11.25
Suntaži ....... 11.45
Laubere ...... 12.05
Madliena .... 12.25
Ķeipene ...... 12.35
Taurupe ...... 12.50
Līčupe ........ 13.00
Meņģele ..... 13.25

14.jūnijā 

z/s ”Gračuļi’’ pārdos dažādu krāsu 
jaunputnus (4,5-6 mēn.), baltas 

un brūnas dējējvistas, gaiļus. 
Pēc pieteikuma broileri, šķiroti un mājas 

cāļi, zoslēni, pīlēni, mulardi, tītarēni, 
pērļu vistiņas. 

Tālr. 29186065

MEDICĪNA

a/m „Volkswagen Sharan” 
1999.g., TDI, 1.9 dīzelis. 
Jauna TA. Tālr. 28678817 

ASENIZĀCIJAS 
PAKALPOJUMI.
Tālr. 27081667, 27014423

Zāģēju bīstamos kokus, 
griežu ābelēm zarus, 
kopju aizaugušus dārzus. 
Tālr. 26278788 

Piegādāju šķembas, granti, 
melnzemi, smilti, oļus. 
Tālr. 22339907 

Piegādā kūdru (brūno), 
nomaļus, granti. 
Tālr. 26352051 

Piedāvājam kravas mašīnas ar 
manipulatoru pakalpojumus. 
Tālr. 29178786 

Mežizstrādes pakalpojumi - 
zāģēšana, izvešana, 
transportēšana. Tālr. 20211442

PAKALPOJUMI

Tīra – akas, dziļurbumus. 
Tālr. 26391003Izgatavoju 

koka durvis. 
Tālr. 29421666

Siltinām mājas ar Ekovati. 
Tālr. 27744919

māju vai mājas daļu Ogrē. 
Izskatīšu visus variantus. 
Tālr. 26317342 
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VISIEM

IVETA HOLCMANE, SACENSĪBU ORGANIZATORE

8.jūnija pēcpusdienā Ogres Zilajos kalnos, pie Dubkalnu 
ūdenskrātuves, notika Ogres novada orientēšanās sacen-
sību «Reljefs 2017» 10.kārta. Tagad «Reljefa» dalībnieki jau 
bauda vasaras brīvlaiku, sacensības atsāksies septembrī.

«Reljefam 2017» 
vasaras starpfinišs

Daļa no sacensību «Reljefs 2017» pavasara kopvērtējuma laureātiem: 
Elizabete Neimiševa (no kreisās), Una Neimane, Marita Johansena, 
Volli Kukks un Patrīcija Valaine.
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«Reljefa 2017» pavasara sa-
censību 10.kārtas dalībniekus 
Zilie kalni sveica ar pamatīgu, 
bet siltu lietusgāzi. Orientieristi 
gan ir neatlaidīga tauta, tāpēc lie-
tus viņus nenobiedēja. Daudzās 
vecuma grupās mainījās vietu 
sadalījums kopvērtējumā, jo tie-
šām uzvarēja tie, kuri nenobijās 
no siltās vasaras dušas. Šajā kārtā 
startēja 51 dalībnieks. Cītīgākie 
bija veterāni, kā arī 8, 10 un 12 
gadus vecie sportisti. Kartes au-
tors – Andris Kivlenieks seniors. 
Orientēšanās distances dabā īs-
tenoja treneris Nauris Neimanis. 
Ne lietus, ne ceļu remonti nebie-

dēja Misas jauniešus, kuri savas 
skolotājas un sportistes Ingrīdas 
Vaisjūnes (viņa arī līdere gru-
pā S40) vadībā regulāri ierodas 
«Reljefā» un apgūst orientēšanos.

Vairāk informācijas par uz-
varētājiem citās vecuma grupās, 
kā arī vairāk bilžu varēs atrast 
Orientēšanās kluba «Ogre» mā-
jaslapā. Rudenī, 6.septembrī, 
turpināsim ar īsākām un ātrā-
kām distancēm, kas būs ierīkotas 
tuvāk Ogres pilsētai. Sacensību 
«Reljefs 2017» sezonas noslēgu-
ma pasākums paredzēts 18.ok-
tobrī, tas notiks «Turbās».

Nāciet uz mežu! 

AIVARS GAILĪTIS, SK «REM BATE LEGACY» TRENERIS

Pagājušās nedēļas nogalē sporta klubs «Rembate Legacy» ar labiem panākumiem startēja 
Madonas novada čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus uz reižu skaitu, kas reizē bija 
Latvijas Kausa izcīņas sacensību 10.posms, sīvā cīņā iegūstot pirmo vietu. Aiz sevis remba-
tieši atstāja Madonas un Bauskas komandas.

«Rembate Legacy» 
triumfē Madonas čempionātā

Īpaši gribu izcelt mūsu ko-
mandā nesen ienākušo jaunieti 
no Suntažiem Pēteri Līci, kurš 
pēdējos divos posmos mums 
nodrošinājis divas ļoti svarīgas 
uzvaras. Paldies līdzjutējiem un 
Ķeguma novada pašvaldībai par 
atbalstu!

MŪSU SASNIEGUMI:
Sievietes
Līdz 52 kg: 3.vietā Olita Base-

na (9 reizes).
Līdz 57 kg: 1.vietā Annija 

Roga (30 reizes).
Līdz 72 kg: 1.vietā Agnese 

Roga (34 reizes); 5.vietā Ilze Kat-
rīne Gailīte (14 reizes).

Jaunieši
Līdz 59 kg: 1.vietā Pēteris Lī-

cis jr. (8 reizes).
Juniori
Līdz 66 kg: 2.vietā Armands 

Riža (29 reizes).
Seniori 1
Līdz 74 kg: 2.vietā Pēteris Lī-

cis (21 reize).
Līdz 105 kg: 1.vietā Alvils 

Nelsons (26 reizes).

Rembates atlētu komanda ar Madonā izcīnītajām trofejām.
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Virs 120 kg: 1.vietā Dzintars 
Roga (17 reizes).

Seniori 2
Līdz 74 kg: 1.vietā Ilmārs 

Laksa (6 reizes).
Līdz 93 kg: 1.vietā Uldis Ve-

liks (40 reizes).
Līdz 120 kg: 1.vietā Aivars 

Gailītis (12 reizes).
Seniori 3
Līdz 120 kg: 1.vietā Jānis 

Babris (13 reizes); 2.vietā Volde-
mārs Madalāns (5 reizes).

Vīrieši
Līdz 74 kg: 2.vietā Sergejs 

Cviguns (31 reize). 

ZIGURDS KINCIS, OGRES NSC VIEGLATLĒTIKAS TRENERIS

7.jūnijā Iecavā notikušajā Latvijas čempionātā vieglatlētikā vecuma grupas U14 sportis-
tiem Ogres un Lielvārdes novada sporta centru audzēkņi izcīnīja trīs medaļas. Pagājušās 
nedēļas nogalē Valmierā, kur notika Latvijas čempionāts vieglatlētikas daudzcīņā, Ogres 
NSC sportistiem piecas dažāda kaluma godalgas.

Mūspuses vieglatlētiem 
panākumi Latvijas čempionātos

Ogres novada sporta cen-
tra audzēkne Amanda Umule 
ar personisko rekordu (13.62 s) 
izcīnīja bronzas medaļu 80 m 
barjerskriešanā. Amandai perso-
niskais rekords arī 300 m skrie-
šanā (47.19 s), kas viņai ļāva ie-
ņemt 6.vietu. Indrai Mackevičai 
5.vieta un personiskais rekords 
(3:20.40 min.) 1000 m skrieša-
nā. Abas meitenes trenē Zigurds 
Kincis. Trenera Artūra Priževoi-
ta audzēknis Bruno Spūlis 2000 
m skriešanā ar rezultātu 7:09.25 
min. kļuva par Latvijas vicečem-
pionu. 4x100 m stafetē Ogres 
NSC meiteņu komandai 6.vieta 
ar rezultātu 57.03 s. Komandā 
startēja Indra Mackeviča, Niko-
leta Šleiva, Elīna Trīne Ārgale un 
Amanda Umule. Indras, Elīnas 
un Amandas treneris ir Z.Kincis, 
bet Nikoletu trenē A.Priževoits.

Lielvārdes novada sporta 
centra audzēkne Elīza Lember-
ga kļuva par Latvijas čempionā-

ta bronzas medaļnieci 1000 m 
skriešanā, kurā uzstādīja jaunu 
personisko rekordu – 3:18.41 
min. Personiskais rekords Elīzai 
arī 80 m barjerskriešanā (13.79 
s), kurā viņa ierindojās 7.vietā. 
Elīzas trenere ir Sabīne Damane.

Pagājušās nedēļas nogalē, 3. 
un 4.jūnijā, Valmierā notika Lat-
vijas čempionāts vieglatlētikas 
daudzcīņā, kurā lieliski nostar-
tēja Ogres novada sporta centra 
pārstāvji. Par Latvijas čempioni 
vecuma grupā U18 kļuva Luīze 
Opolā. Artūram Rūtiņam šajā 
pašā vecuma grupā vicečempio-
na tituls, bet Karims Ali izcīnīja 
bronzas medaļu. Vecuma gru-
pā U16 par Latvijas čempionāta 
sudraba medaļnieci kļuva Marta 
Sīviņa. Visus šos medaļniekus 
trenē Artūrs Priževoits. Vīriešu 
konkurencē par valsts vicečem-
pionu kļuva Edmunds Semjo-
novs, kura treneri ir Ināra Ape-
rāne un Edgars Kļaviņš. 

Ogres NSC vieglatlētikas treneris 
Zigurds Kincis un viņa audzēkne 
Amanda Umule pēc bronzas me-
daļas izcīnīšanas Latvijas čempio-
nātā Iecavā.
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