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VISIEM Laikrakstu Laikrakstu 
«Ogres Vēstis Visiem»«Ogres Vēstis Visiem»

AUGUSTAMAUGUSTAM, , 
varat abonēt līdzvarat abonēt līdz  

27.JŪLIJAM27.JŪLIJAM  !!

Kad Latvijai 
atnāks labklājība?

2. lpp.

Kā novērtēt situācijas 
smagumu? 
Konsultē psihiatre

8. lpp.

LOGI
DURVIS

Ogrē, Upes pr. 18a
Darba dienās 9.00–18.00
Tālr. 27015466, 65020308

ogre@glasteks.lv 

PVC 6 kameru logiem 
5 kameru cena

Montāža konsultācijas
uzmērīšana

lodžiju iestiklošana
aiļu apdare

Vairāk nekā 
10 gadus Ogrē.

18.jūlijā Lielbritānijas gal-
vaspilsētā Londonā no-
tiekošajā pasaules čem-
pionātā vieglatlētikā 
paralimpiešiem diska meša-
nā startēja Latvijas titulētā-
kais sportists Aigars Apinis, 
kurš par četriem centimet-
riem uzlaboja savu rekordu 
(21,95 m).

Diemžēl birzgalietim neizde-
vās nosargāt savu pirms diviem 
gadiem Dohā izcīnīto pasaules 
čempiona titulu, jo pēc viņa star-
tējušais brazīlietis Andrē Roša 
burtiski «izšāva» otrās sērijas 
pirmajā mēģinājumā, izcīnīdams 
uzvaru ar jaunu pasaules rekor-
du – 23,80 m. Aigaram Apinim 
šoreiz sudraba medaļa un vice-
čempiona tituls. 

Birzgalietim Apinim pasaules čempionāta sudrabs
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Birzgalietis Aigars Apinis savu iespaidīgo medaļu kolekciju Londonā 
papildināja ar pasaules čempionāta sudrabu.

Ogres «Impulsam» Koru olimpiādē divas zelta Ogres «Impulsam» Koru olimpiādē divas zelta 
medaļas, Ķeguma «Linam» – sudraba diplomsmedaļas, Ķeguma «Linam» – sudraba diploms
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ONKC jauniešu korim «Impulss» Koru olimpiādē divas zelta medaļas!

MARTA POGA
Rīgā notiekošajā «Nāciju Grand Prix 
Rīga 2017» un 3.Eiropas koru olim-
piādē trešdien, 19.jūnijā, paziņoti 
pirmie uzvarētāji konkursa piecās ka-
tegorijās. Nāciju Lielās balvas izcīņā, 
kurā piedalās augstākā līmeņa kori no 
visas pasaules, pieaugušo koru konku-
rencē zelt a medaļas ieguvis Ogres no-
vada Kultūras centra (ONKC) jauniešu 
koris «Impulss» ar diriģentēm Gunitu 

Bičuli un Dainu Čudari un Rīgas Lat-
viešu biedrības sieviešu koris «Aus-
ma» ar diriģentu, Ogres Goda pilsoni 
Jāni Zirni. Savukārt atklātajā konkur-
sā sudraba diplomu izcīnījis Ķeguma 
jauktais koris «Lins» ar diriģenti Mairu 
Līdumu. 

«Noguris, bet laimīgs – tā dzied grupa 
«Pienvedēja Piedzīvojumi». Tieši tā mēs šo-
brīd jūtamies. Ir jau nakts, nakts, pēc kuras 
nesekos rīts ar mēģinājumu. Protams, tas ir 

patīkami, bet reizē arī savādi, jo tas nozīmē 
vien to, ka viens varens notikums ir kļuvis 
par kopīgo ONKC jauniešu kora «Impulss» 
pagātni. Ar lepnumu un prieku sakām, ka 
esam teicami noslēguši sezonu, jo no Eiropas 
koru olimpiādes mājās esam pārveduši trīs 
zelta diplomus un divas zelta medaļas jaukto 
koru kategorijā,» savos iespaidos dalās jau-
niešu kora «Impulss» dalībnieki. 
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Sludinājumi unun reklāmareklāma

... kamēr cieņā nebūs
godavīrs un godaprāts

– Kuras problēmas Latvijā jārisina vispirms – ekonomiskās vai morālās?

Kristofers Makls, ciemos Ogrē:
– Morālās. Jāsāk ar skolām, bet visā 

pasaulē, lielākoties, sāk ar ekonomis-
kajām. Apvienotajā karalistē cilvēki, 
kas apzog tautu, tiek kaunināti pub-
liski, arestēti, tiesāti un likti cietumā. 
Visur tā nav.

Liesma Sulojeva no Ogres:
– Grūti pateikt. Visa pamats jau ir 

ekonomika, bet bez morāles arī nekas 
nav atrisināms. Tas vienlaikus jārisina. 
Ja nebūs attīstīta ekonomika, tad jau 
nevarēsim ne izglītību, ne mākslu, ne 
kultūru attīstīt tālāk…

Anete Ozola no Ogres:
– Es domāju, ka morālās. Tāpēc, ka 

latviešu tautas cilvēkiem pašvērtē-
jums ir ļoti zems. Viņi netic, ka viņiem 
ir kādas iespējas, un netic saviem spē-
kiem. Valstij kā institūcijai vajadzētu 
palīdzēt celt tautas pašapziņu!

 
 
Velta Maklere, ciemos Ogrē:
– Laikam jau jāsaka – morālās. Sko-

lās māca labas lietas, bet kā mēs to 
visu pieņemam… Katrs savādāk. Arī 
ģimenei ir sava vieta. Vi ens otrs domā, 
ka tikai skola lai māca, bet vecāki paši 
neko nedara.

IELU INTERVIJA
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MOZULE 

CITI RAKSTA
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Melisa, 
Meldra, Meldris

Sestdien, 22.jūlijā

Marija, Marika, 
Marina

Svētdien, 23.jūlijā

Magda, Magone,
Mērija, Magdalēna

Pirmdien, 24.jūlijā

Kristīne, Kristīna, 
Krista, Kristiāna, 
Kristiāns

Arvien atceries: 
zem trūcīga mēteļa 
var slēpties bagāta sirds!

PĀVILS BRŪVERS, 
SPECIĀLI «KODOLAM»

Labklājība atnāks, ja mīlēsim Latviju

Latvijas Zinātņu akadēmijā 
maija beigās tika sasaukts 
ekspertu konsīlijs, kas 
sprieda par iespējām mūsu 
tautai piedzīvot vēl kādu 
atmodu. Šai augstā līmeņa 
diskusijai bija dots nosau-
kums «Vai ceturtā atmoda ir 
iespējama?».

Noteiktu atbildi konsīlijs ne-
deva, vien uzskaitīja labi zinā-
mās problēmas – negatīvisms, 
bezcerība daļā tautas, inertums, 
noturīgu garīgo vērtību trūkums 
utt., bet attiecībā uz risinājumu 
«šķiet» viss atdūrās pret jebkāda 
spēka trūkumu, kas varētu tautu 
motivēt, vadīt, dot tai jaunu spa-
ru, jaunas cerības.

Reiz jautāju kādai sveštautie-
tei, kura visu mūžu pavadījusi 
Latvijā, pieredzējusi gan pirmo 
Latvijas neatkarību, gan okupā-
cijas gadus, gan Atmodas laiku, 
kā viņa vērtē latviešus, kādas, vi-
ņasprāt, ir mūsu izteiktākās īpa-
šības. Viņa teica, ka latvietis pāri 
visam ir godīgs. Latvietis varot 
daudz ko paciest un pieciest, bet 
ar negodīgu rīcību viņš nespējot 

ilgstoši sadzīvot.
Varbūt tiešām tas negodī-

gums, tā ciniskā bezgodība, kas 
atklājas oligarhu «Rīdzenes» sa-
runās, gan Latvijas Republikas 
Ģenerālprokurora uzspēlētais 
«naivums», kurš neko sodā-
mu nedz šajās sarunās, nedz arī 
viņu rīcībā neesot saskatījis, gan 
arī Valsts prezidenta «labticība», 
ka šie sliktie zēni savu rīcību iz-
vērtēšot paši, – tas viss, šķiet, ir 
piepildījis tautas pacietības mēru. 
Vai 13.jūlija piketi pie prokuratū-
ras un pie prezidenta pils varētu 
būt aizsākums ilgi gaidītajai ce-
turtajai atmodai?

Ja nu piketētāju prasības tie-
šām tiktu ievērotas un notiktu 
patiesa un dziļa šo negodprātīgo 
amatpersonu rīcības izvērtēšana, 
un tā noslēgtos ar konkrētiem re-
zultātiem, tā būtu nozīmīga tau-
tas uzvara, bet vai tas atrisinātu 
pašu problēmu saknē? Vai varam 
būt droši, ka viņu vietā nāks god-
prātīgi un uzticami ļaudis, kam 
pirmajā vietā nebūs sava kabata, 
bet gan savas valsts, savas tautas 
labklājība?

Optimismu šajā ziņā nopiet-
ni mazina SKDS nesen veiktās 
aptaujas rezultāti, kurā Latvijas 
iedzīvotāji lūgti atbildēt uz jau-
tājumu, kuras problēmas – eko-
nomiskās vai morālās – Latvijas 
sabiedrībā būtu risināmas vis-
pirms? Absolūtais vairākums – 
81 procents – izteica pārliecību, 
ka svarīgāk vispirms risināt eko-
nomiskās problēmas, proti – nau-
da pa priekšu, morāle pēc tam! 
Šāda attieksme varētu izskaidrot 
to absurdo situāciju, ka aizvien 
no jauna gan Saeimas, gan paš-
valdību vēlēšanās, gan nozīmīgu 
amatpersonu vēlēšanās tiek ievē-
lētas partijas un personas, kas ar 

savu agrāko rīcību pierādījušas, 
ka darbojas nevis tautas, bet gan 
savās personīgajās interesēs. Par 
viņu zemo morāles līmeni, šķiet, 
neviens nešaubās, un, iespējams, 
neviens nešaubās arī par to, ka 
kāds no viņiem pelnījis cietu-
mu... Un tomēr – viņiem taču 
ir nauda! Viņiem ir tas, ko 81 
procents iedzīvotāju uzskata par 
svarīgāku nekā morāle! Turklāt 
viņi ar šo naudu devīgi dalās, lai 
panāktu sev labvēlīgos balsoju-
mus, sev labvēlīgos lēmumus gan 
pašvaldībās, gan Saeimā! Tātad 
šāda rīcība pilnībā atbilst tam, ko 
vairākums sagaida.

Pieminētajā Zinātņu akadē-
mijas rīkotajā diskusijā aizvien 
izskanēja pārliecība, ka nevis 
nauda, bet tieši morāle ir tā, kas 
vai nu ceļ, vai arī grauj tautas 
labklājību. Negodīgi iegūtie labu-
mi bremzē un saēd ne vien tau-
tas izaugsmi, bet tie saēd arī šajā 
darījumu ķēdē iesaistīto negodī-
go ļaužu sirdi, viņu dvēseli. Pra-
vietis Jesaja teicis: «Bēdas tiem, 
kas izdod netaisnus likumus, un 
tiem, kas raksta smagus tiesiskus 
noteikumus, lai grozītu tiesu na-
bagiem un laupītu tiesības manas 
tautas cietējiem,» bet gudrais Sa-
lamans norāda uz šādas rīcības 
sekām: «Kas netaisnību sēj, tas 
bēdas pļaus un ies bojā no savas 
blēdības rīkstes.» Minētajā Zināt-
ņu akadēmijas diskusijā pavisam 
vienkārši un patiesi to formulē-
ja LU Latvijas vēstures institūta 
direktors Guntis Zemītis: «Saka, 
kad būs labklājība, mēs mīlēsim 
Latviju. Bet atcerēsimies: «Iesā-
kumā bija Vārds!» Labklājība at-
nāks tad, ja mēs mīlēsim Latviju! 
Mīlēt nozīmē nezagt, neapkrāpt 
valsti, nenoniecināt to un nepa-
mest grūtā brīdī.» 

Man piezvanīja bijusī kolēģe – 
rīdziniece. Iesāka ar vaicājumu: «Vai 
atceries to gruzīnu fi lmu par Sta-
ļinu, kurā veca sieviete simboliski 
jautāja: «Kas tas par ceļu, kurš ne-
ved uz baznīcu?» Atceros, protams. 
Tālāk – pārdomas par to, ka viņai 
galvaspilsētā bieži sanāk braukt 
ar autobusiem, kuru galapunkts ir 
Abrenes iela, bet tā atrodas līdzās 
tiesu namam. «Tad jau, kā smejies, 
mums visi ceļi ved uz tiesām! Vai arī 
tas nav simboliski?»

Aizdomājos. Šovasar lasīju in-
terviju ar uzņēmējdarbībā tik pie-
redzējušo Raimondu Gerkenu. Viņš 
pauda vilšanos mūsu darījumu vidē 
un cilvēkos. Pat Gerkenam, kurš pa-
zīst drēbi, gadoties tikt uzmestam. 
«Nu nepatīk man visu līdz pēdējam 
sīkumam paredzēt līgumā,» tā uz-
ņēmējs. Vai citiem vārdiem – negri-
bas domāt, ka tas otrs ir tāds sūda 
brālis. Diemžēl darījumos, salīdzi-
not ar pirmās neatkarīgās Latvijas 
laiku, pietrūkst godavīru un goda-
prāta, kad viens otram paskatījās 
acīs, paspieda roku un zināja, ka arī 
tā ir uzticēšanās zīme, viņš atzina.

Tāda ir šā laika dzīves īstenība. 
Līdz ar to viss iespējami smalki jāiz-
sapņo līgumā. Ja iznomājam zemi, 
jāparedz, kas būs tad, ja nomnieka 
lopi izbradās mūsu dārzu vai uzraks 
pagalmu... Un tā joprojām. Jūs teik-
sit – ko nu par tādiem niekiem, ir 
dzirdētas daudz prāvākas uzmeša-
nas. Arī tepat, Ogrē.

Ja sarunas aci pret aci nevedas, 
paliek tikai viena iespēja – tiesāties. 
Bet, ja «papīri» nav līdz pēdējai vīlī-
tei sakārtoti? Diemžēl ir pietiekami 
daudz iemeslu, kālab zemes tiesa 
patieso taisnīgumu nespēj atgriezt 
un atliek paļauties uz Dieva tiesu. 
Tā ir un būs tikmēr, kamēr mūsu 
sabiedrībā netaps cienīts godavīrs 
un godaprāts. Arī Rīdzenes sarunās 
redzams klajš inteliģences un go-
daprāta trūkums.

Varbūt godavīru atdzimšanai va-
jadzētu sarīkot īpašu sumināšanu, 
līdzīgi kā «Latvijas lepnumam»? Arī 
uzmetējiem varētu būt savi «svētki», 
vien jāatceras – viņi parasti ir juri-
diski teicami nodrošinājušies...

Peldvietā Lielvārdē konstatē piesārņojumu

Pēc Veselības inspekcijas saņem-
tajiem pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā insti-
tūta «BIOR» analīžu rezultātiem no-
lemts izsludināt aizliegumu peldē-
ties Daugavā pie Lielvārdes novada 

atpūtas vietas «Austriņu ceļš», infor-
mē Lielvārdes novada pašvaldība.

BIOR 17.jūlijā veiktie testēšanas 
pārskati par peldvietu ūdens kva-
litāti uzrāda, ka konkrētajā vietā 
konstatēts mikrobioloģiskais piesār-

ņojums. Lēmums par aizlieguma at-
celšanu tiks pieņemts pēc atkārtotu 
analīžu veikšanas un apmierinošu 
rezultātu fi ksēšanas.

Savukārt Lielvārdes novada at-
pūtas vietu «Daugavas iela» un 
«Rītupīte» peldvietās ir atļauts pel-
dēties.

No 13. līdz 20.jūlijam aizsaulē 
devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, 
Ķeguma un Lielvārdes dzimtsaraks-
tu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā
Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē
Gunvaldis Pīķis (1948),
Emīlija Leimane (1944),
Lauberē
Berta Ābola (1918).
Ikšķiles novadā
Edmunds Mozgis (1969).
Ķeguma novadā
Ķegumā
Inita Grundule (1969).
Lielvārdes novadā
Lielvārdē
Ilga Vītoliņa (1940).

No 13. līdz 20.jūlijam pasaulē 
nākuši (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, 
Ķeguma un Lielvārdes dzimtsaraks-
tu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā
Elza Elizabete, Andrejs, Emīls, 
Jānis, Hugo, Anna, Edvards.
Ikšķiles novadā
Sergejs, Justs.
Ķeguma novadā
Tomē
Sofi ja.
Lielvārdes novadā
Lielvārdē
Rebeka,
Lēdmanē
Elizabete.
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Turpinās ceļa Ogre – Tīnūži rekonstrukcijas darbi
MARTA POGA 
Turpinās valsts reģionālā 
autoceļa P5 Ulbroka – Ogre 
(20,54. – 25. kilometrs) re-
konstrukcija. Šobrīd satiks-
me šajā ceļa posmā ir slēgta, 
to atjaunot plānots tikai au-
gusta vidū.

A/S «Ceļu pārvalde» pārstāvis, 
darbu vadītājs Juris Sestulis in-
formē, ka šobrīd visā rekonstruē-
jamā ceļa posmā turpinās purva 
izstrāde – kūdras norakšana. Šie 
darbi paveikti 80 procentu apjo-
mā. Paralēli notiek arī ceļa klāt-
nes drenējošās kārtas un šķembu 
apakškārtas izbūve.

«Bijām plānojuši, ka nepiecie-
šamos darbus, lai varētu atjaunot 
satiksmi, pabeigsim līdz 20. jūli-
jam, bet lietavu un ceļa materiāla 

piegādes kavēšanās dēļ progno-
zējam, ka ceļu satiksmei varēsim 
atvērt tikai augusta vidū,» skaid-
ro J.Sestulis, piebilstot, ka ceļu 
no Ogres līdz pagriezienam uz 
Kalnājiem plānots atvērt nedaudz 
ātrāk – augusta sākumā.

Pēc ceļa atvēršanas uzņēmums 
veiks atlikušos darbus – šķembu 
virskārtas, asfalta apakškārtas un 
virskārtas uzklāšanu.

Apbraucamais ceļš no Ogres ir 
organizēts maršrutā Tīnūžu iela 
–Brīvības iela –Turkalnes iela – 
autoceļš P80 (Tīnūži –Koknese) 
– Tīnūži. Apbraucamais ceļš ir 
organizēts ar ceļa zīmēm un pla-
kātiem pēc saskaņotās shēmas. 

J.Sestulis vērš uzmanību, ka iz-
ņēmuma kārtā (bēru ceremoniju 
laikā) ceļu no Ogres līdz Smiltāju 

kapiem ir iespēja mērot pa ieras-
to maršrutu. Ja tiek organizēta 
bēru ceremonija Smiltāju kapos, 
trīs stundas iepriekš jāsazinās ar 
būvnieku pārstāvi no A/S «Ceļu 
pārvalde» (Juris, tālr. 29232165), 
lai vienotos par laiku, kad nepie-
ciešams šķērsot pārbūvējamo ceļa 
posmu. «Vismaz reizi nedēļā ie-
dzīvotāji interesējas par šādu ie-
spēju,» piebilst J.Sestulis.

Ikdienā no Ogres līdz Smil-
tāju kapiem var nokļūt, mērojot 
ceļu līdz Ikšķilei, kur jābrauc pa 
Skolas ielu, jāšķērso dzelzceļš, 
iepretim veikalam «Dainas» jā-
nogriežas pa labi uz Ezera ielu 
un, braucot pa to uz priekšu, 
gar Dubkalnu karjera ūdenskrā-
tuvi var aizbraukt līdz Smiltāju 
kapiem. 

AGATE GAVARE
19.jūlijā spēkā stājas grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā, kas paredz ka-
ravīriem pozitīvas izmaiņas vairākos likuma pantos.

Būtiski grozījumi Zemessardzes likumā

Turpmāk rezerves karavī-
riem, iestājoties Zemessardzē, 
zemessarga izdienā ieskaitīs 
dienesta laiku aktīvajā dienestā. 
Līdz šim likums paredzēja, ka 
zemessarga izdienas stāžā ie-
skaitīja tikai dienesta laiku Ze-
messardzē. Vēl viena izmaiņa – 
turpmāk arī zemessargiem, kuri, 
pildot profesionālā dienesta ka-
ravīra amata pienākumus, kas 
saistīti ar paaugstinātu risku ve-
selībai, piemēram, veiks nesprā-
gušās munīcijas neitralizēšanu, 
varēs piemērot piemaksu par 
tādu dienesta uzdevumu izpildi, 
kas saistīti ar paaugstinātu risku 
veselībai vai dzīvībai.

Likuma jaunajā redakcijā no-
teikts arī tas, ka par zemessargu 
nevar būt persona, kura sodīta 
par tīša noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu, par valsts noslēpu-
ma izpaušanu aiz neuzmanības, 
nonāvēšanu aiz neuzmanības, 
miesas bojājumu nodarīšanu 
aiz neuzmanības vai militārā 
dienesta mantas iznīcināšanu 
vai bojāšanu aiz neuzmanības, 
– neatkarīgi no sodāmības dzē-
šanas vai noņemšanas. Tādējādi 
paplašināts personu loks, kas 
var kļūt par zemessargiem. Ie-
priekš Zemessardzē neuzņēma 
personas, kuras ir sodītas par 
jebkura noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanu, neatkarīgi no perso-
nas vainas pakāpes.

Zemessardzē uzņem Latvi-
jas Republikas pilsoņus, kuri 
sasnieguši 18 gadu vecumu, 
bet nav vecāki par 55 gadiem, 
un vēlas dienēt Zemessardzē. 
Lai iestātos Zemessardzē, jā-
sazinās ar dzīvesvietai tuvā-
ko Zemessardzes bataljonu un 
jāsaņem tālākie norādījumi. 
Informācija par prasībām uz-
ņemšanai Zemessardzē atroda-
ma Zemessardzes mājas lapas 
www.zs.mil.lv sadaļā Prasības 
uzņemšanai Zemessardzē. Tur 
atrodama arī Zemessardzes ba-
taljonu kontaktinformācija. 

Apbalvojumam «Gada novadnieks» divi laureāti

Lielvārdes novada svētkos tiks 
pasniegts apbalvojums «Gada no-
vadnieks», ko piešķir par nesavtī-
gu darbu un aktivitātēm pagājušā 
gada laikā, kas veicinājušas novada 
attīstību un atpazīstamību ārpus 
tā robežām. Šoreiz apbalvojumam 
izvirzīti divi laureāti – sporta kluba 
«Lielvārde» vīriešu Virslīgas koman-

da, kas 2016.gadā kļuva par Latvijas 
čempioni, kā arī ieguva otro vietu 
EuroFloorball kausa izcīņas turnīrā, 
un lielvārdiete Janīna Elksnīte, kura 
aizvadītajā gadā aktīvi līdzdarbojās 
apkārtējās vides labiekārtošanā un 
nesavtīgi piedalījās Lielvārdes pil-
sētas sabiedriskajā dzīvē.

Apbalvojums tiks pasniegts jau 

vienpadsmito reizi, šo gadu laikā 
to saņēmuši jau 89 novadnieki. 
Šogad Apbalvojumu konsultatīva-
jai padomei apbalvojumam «Gada 
novadnieks» bija iesniegti astoņi 
pieteikumi.

Lielvārdes novada pašvaldība 
aicina sveikt apbalvojuma saņēmē-
jus Lielvārdes novada svētkos – 28. 
jūlijā pulksten 20.00 pie Andreja 
Pumpura Lielvārdes muzeja. 

Ķeguma novada pašvaldības ēkās ierīkoti liftu pacēlāji 

Ķeguma novada domes pašval-
dība mērķtiecīgi strādā, lai izpil-
dītu Attīstības programmas 2013. 
– 2019.gadam rīcību plānā ietver-
tos investīciju projektus, to skaitā 
«Pacēlājs un kondicionieri Birzga-
les ambulancei» un «Lifta izbūve 
Ķeguma novada bibliotēkā». Tādēļ 
dome pieņēma lēmumu piedalīties 
projektu konkursā ar mērķi uzlabot 
publisko ēku pieejamību un reali-
zēja investīciju projektu «Pacēlāja 

izbūve Ķeguma ambulancē». 
Kā informē Ķeguma novada do-

mes projektu koordinatore Dace 
Soboļeva, šo investīciju projektu 
ietvaros ir izbūvēti lifti/pacēlāji pie 
Birzgales un Ķeguma ambulances 
ēkām un automātiskās ārdurvis un 
lifts/pacēlājs Ķeguma novada bib-
liotēkā, kas dos iespēju cilvēkiem ar 
invaliditāti, kustību traucējumiem, 
jaunajām ģimenēm/māmiņām ar 
bērniem ratiņos, vecāka gadagāju-

ma cilvēkiem apmeklēt ārstu klā-
tienē, piedalīties Ķeguma novada 
bibliotēkas rīkotajos pasākumos.

Būvniecības darbi Birzgales 
ambulancē un Ķeguma novada 
bibliotēkā tika veikti Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) projekta ietvaros, un to ko-
pējās izmaksas ir 55530,52 eiro, tajā 
skaitā ELFLA fi nansējums – 9000 
eiro, realizācijas termiņš – šā gada 
1.oktobris.

Nozog somiņu
16.jūlijā O. autobusa pieturvietā Ogrē, Zinību ielā, konstatēja, ka vi-

ņam nozagta somiņa, kurā atradās dažādas mantas, tostarp mobilais 
tālrunis «SAMSUNG GALAXY S8», bankas kartes un darba apliecība. 
Konstatēts arī, ka Ogres dzelzceļa stacijā, Ogrē, Skolas ielā, no mugur-
somas kādai personai nozagts telefons «SONY». Abos gadījumos uz-
sākts kriminālprocess. 

Apzog auto 
17.jūlijā konstatēts, ka pie slēpošanas trases Ogres Zilo kalnu star-

ta laukumā no automašīnas «VW» nozagti elektroinstrumenti, tostarp 
motorzāģis, urbjmašīna, elektroģenerators un slīpmašīna. Uzsākts kri-
minālprocess. 

Sakož suns, nokož suni 
16.jūlijā R. kādā privātmāja Ķeipenes pagastā labajā kājā iekoda 

suns. Zēnam Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Rīgā sniegta pirmā 
medicīniskā palīdzība. Savukārt 17.jūlijā kāds suns Ogrē, Brīvības ielā, 
nokoda citu suni, kurš bija bez pavadas. Uzsākta administratīvā lietve-
dība. 

Nesaņem pasūtīto preci 
Saņemta informācija, ka  ogrēnietis D. pagājušā gada 2.novembrī 

interneta veikalā pasūtīja preci, taču to nesaņēma. Uzsākts krimināl-
process. Savukārt tīnūžnieks S. interneta veikalā pasūtīto preci saņē-
ma, taču tās kvalitāte viņu neapmierināja. Policija noskaidro notikušā 
apstākļus. 

Pārdozē narkotikas 
18.jūlijā no Mālkalnes prospekta Ogrē Ogres slimnīcā ar narkotisko 

vai psihotropo vielu pārdozēšanas pazīmēm nogādāts vīrietis. Policija 
noskaidro notikušā apstākļus. 

Nozog velosipēdus
16.jūlijā konstatēts: kādās mājās Meņģelē nozagts velosipēds 

«AEST». Policija noskaidro notikušā apstākļus. 19.jūlijā konstatēts, ka 
Ogrē, Mednieku ielā, brīvi piekļūstot, no kāpņu telpas nozagts bērnu 
velosipēds «SCOTT». 

Konfl iktē par servitūta ceļu 
Uzsākta administratīvā lietvedība sakarā ar 3.jūnijā Ciemupē kādā 

īpašumā notikušo konfl iktu par servitūta ceļu. 

Piekauj vīrs 
18.jūlijā no Tīnūžu ielas Ogrē Ogres slimnīcā nogādāta 1988.gadā 

dzimusī I., kurai konstatēts smadzeņu satricinājums. Sievieti piekāvis 
vīrs. Policija noskaidro notikušā apstākļus. 

Uzbrauc gājējai un riteņbraucējai 
19.jūlijā no Upes prospekta Ogrē Ogres slimnīcā nogādāta 2003.g. 

dzimusī A., kurai konstatēts labā augšdelma un labās pēdas kaula lū-
zums. Nepilngadīgā jauniete bija šķērsojusi brauktuvi un nebija pama-
nījusi 1950.g. dzimušā J. vadītā auto «VOLVO» tuvošanos, tāpēc noti-
ka sadursme. Uzsākts kriminālprocess. 1942.gadā dzimušais E. Ogrē, 
Rīgas ielā, vadīja automašīnu «OPEL», nepalaida velosipēdisti, kura 
šķērsoja brauktuvi pāri apzīmētai gājēju pārejai, un notika sadursme. 
Sastādīts CSN reģistrācijas protokols. 

Uzbrauc pieturai
19.jūlijā 1952.g. dzimušais V. Madlienas pagastā, autoceļa Augšlī-

gatne – Skrīveri 45,8.kilometrā, vadīja auto «MAN» un, lai izvairītos no 
sadursmes ar meža dzīvnieku, nobrauca no brauktuves un uzbrauca 
autobusa pieturai, radot tai bojājumus. Sastādīts CSN reģistrācijas pro-
tokols. 

Nobrauc no brauktuves 
19.jūlijā 1990.gadā dzimusī L. Rembates pagastā, autoceļa Inciems 

– Sigulda – Ķegums 61,8.kilometrā, vadīja auto «OPEL», netika galā ar 
transportlīdzekļa vadību, nobrauca no brauktuves un apgāzās. Vadītāja 
negadījumā guva virspusēju galvas sasitumu un stresa reakciju. Sievie-
te no hospitalizācijas atteicās, bet Bērnu klīniskas universitātes slim-
nīcā Rīgā, iespējams, ar galvas smadzeņu satricinājumu tika nogādāts 
2016.g. dzimušais A. Sastādīts CSN reģistrācijas protokols.

Mēģina labprātīgi šķirties no dzīves 
19.jūlijā no Krapes Ogres slimnīcā ar grieztām brūcēm kreisajā 

apakšdelmā un psihiskiem uzvedības traucējumiem alkoholisko dzē-
rienu lietošanas dēļ nogādāts 1984.g. dzimušais M. Iespējams, vīrietis 
šādā veidā bija mēģinājis labprātīgi šķirties no dzīves. 

Veic darījumus ar svešu karti 
Saņemta informācija, ka, 1986.g. dzimušajai I. nezinot, Ogrē, Ausek-

ļa prospektā, veikti darījumi ar viņas bankas karti. 
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«Auseklītis» telpās, veikts kos-
mētiskais remonts, nomainīts 
jumta segums, arī logi un elek-
troinstalācija.

Vairs nav aiz kalniem jaunā 
mācību gada maratons. Tauru-
pes pamatskolas Meņģeles fi liāles 
audzēkņi apgūst zināšanas, pras-
mes un iemaņas kapitāli nosilti-
nātā skolā un veselību stiprino-
šas fi ziskās nodarbības aizvada 
tikpat labiekārtotā sporta zālē. 
Vasaras brīvlaika atlikušajās ne-
dēļās mācību iestādes divos klašu 
kabinetos plānots ieklāt lamināta 
grīdu un, protams, veikt kosmē-
tiskos remontdarbus telpās, kur 
tie ir nepieciešami.

Šobrīd no Meņģeles centra 
līdz Zvirgzdiņiem ar valsts un 
Eiropas Savienības fi nansiālo at-
balstu tiek atjaunots ceļa segums 
septiņu kilometru garumā. Dar-
bus veic «Saldus ceļinieks». Lī-
gumā paredzēts izpildes termiņš 
– uz decembra sākumu. Savas 
korekcijas var ieviest mainīgie, 
neparedzamie laika apstākļi. 

Meņģelieši, viņu viesi un citi 
ieinteresētie sen gaida un ir pel-
nījuši kvalitatīvu melnā seguma 
klājumu ceļa posmā Aderkaši-
Meņģele. Šogad gan, domājams, 
pilnībā ieceri neizdosies realizēt. 

Iespēju robežās tiek uzturētas 

pašvaldībai piederošās grants se-
guma brauktuves 52 kilometru 
kopgarumā – veikta greiderē-
šana, «lāpītas» bedrītes, pļautas 
ceļmalas un izzāģēti krūmi. Sa-
vus darba uzdevumus veiks Lat-
vijas valsts ceļu uzturētāja Ķeipe-
nes nodaļas pārstāvji. 

Jaunajai apkures sezonai no-
derēs kurināmā krājumi, kas sa-
glabājušies no pērnā gada, bet 
ir jau izdarīts iepirkums kārtējo 
malkas kravu piegādei. 

I.Jermacāne neslēpj gandarī-
jumu par sava pagasta iedzīvo-
tāju iniciatīvu, mērķtiecīgajām 
ierosmēm un paveikto plašas 
sabiedrības labā. Ogres novada 
pašvaldības konkursa «Veidojam 
vidi ap mums» ietvaros biedrī-
ba «MĒS attīstībai» īstenojusi 
projektu «Info stends Meņģe-
lē». Meņģeles makšķernieku 
biedrība (MMB) sava ilgspējīgā 
projekta «Pagasta ūdenstilpnes 
– mūsu unikālā bagātība 3» gai-
tā labiekārtojusi Zvanu un Lejas 
ezeru, kuri atrodas pagasta cen-
trā. Savukārt jaunāko aktivitāšu 
rezultāts būs 1905.gada cīnītā-
ju piemiņas vietas sakārtošana 
(projekta pieteicējs, darba grupa 
«Tiesaskalns») un Meņģeles pie-
turvietas atjaunošana (biedrība 
«MĒS attīstībai»). 

ULDIS PRANCĀNS
Par jaunākajiem veikumiem 
Meņģeles saimniecībā un 
tuvākajiem darba plāniem 
informē Meņģeles pagas-
ta pārvaldes vadītāja Ieva 
Jermacāne. 

Vispirms neliels ieskats ie-
priekš izdarītajā. Attālajā Ogres 

novada pagastā salīdzinoši ne-
sen īstenoti nozīmīgi pasākumi 
vietējās infrastruktūras attīstībā, 
sabiedrisko iestāžu, kā arī ob-
jektu remontdarbos un labiekār-
tošanā. Vietējie ļaudis atzinīgi 
novērtē veiksmīgo noslēgumu 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) projektā «Ūdens-

saimniecības attīstība Ogres 
novada Meņģeles pagasta Meņ-
ģeles ciemā». Ir izbūvētas no-
tekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas 
ietaises, veikta ūdensvada tīklu 
renovācija un kanalizācijas tīklu 
atjaunošana. Novadnieka Sudra-
bu Edžus memoriālajās istabās, 
kas iekārtotas bijušā bērnudārza 

Ogres novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam ļauj apvienot amatus
DZINTRA DZENE 
Ogres novada pašvaldības 
domes 13.jūlija ārkārtas 
sēdē deputāti izskatīja do-
mes priekšsēdētāja vietnie-
ka Ginta Sīviņa iesniegumu 
ar lūgumu atļaut viņam 
savienot domes priekšsē-
dētāja vietnieka amatu ar 
SIA «SB Solutions» valdes 
locekļa amatu un serti fi cēta 
maksātnespējas procesa ad-
ministratora amatu.

Saskaņā ar likumu «Par paš-
valdībām» un Ogres novada paš-
valdības nolikumu G.Sīviņa kā 
domes priekšsēdētāja vietnieka 
amata pienākumos ietilpst aiz-
vietot domes priekšsēdētāju viņa 
prombūtnes laikā, kā arī pildīt 
pienākumus, ko uzdevis domes 
priekšsēdētājs, vai kas noteikti 

attiecīgās pašvaldības noliku-
mā. Tāpat vietnieka pienāku-
mos ietilpst pildīt priekšsēdētāja 
pienākumus, ja viņš ir atlaists 
vai atkāpies no amata pienāku-
mu pildīšanas līdz jauna domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanai. Priekš-
sēdētāja vietnieka pienākums ir 
arī patstāvīgi koordinēt domes 
deputātu un pašvaldības darbī-
bu komunālo, apsaimniekoša-
nas, izglītības, kultūras un sporta 
jomā, pašvaldības vārdā parakstīt 
līgumus un citus juridiskos do-
kumentus pašvaldības nolikumā 
noteiktajā kārtībā, izdot ar paš-
valdības funkciju izpildi saistošus 
rīkojumus pašvaldības izpilddi-
rektoram un viņa vietniekam, 
pašvaldības iestāžu un aģentūru 
vadītājiem, izskatīt jautājumus 
un organizēt pašvaldības darbī-

bu uzņēmējdarbības veicināša-
nas jomā, izskatīt jautājumus un 
organizēt pašvaldības sadarbību 
ar sabiedriskā labuma, nevalstis-
kajām organizācijām un citiem 
sadarbības partneriem, ierosi-
nāt jautājumu izskatīšanu domē, 
komitejās, komisijās un darba 
grupās un piedalīties šo jautāju-
mu apspriešanā. Gadījumos, kad 
vienlaikus attaisnotā prombūtnē 
atrodas izpilddirektors un izpild-
direktora vietnieks, izdot rīkoju-
mu par izpilddirektora un izpild-
direktora vietnieka aizvietošanu, 
kā arī savās darbības jomās bez 
īpaša pilnvarojuma pārstāvēt paš-
valdību tiesā.

Saskaņā ar Interešu konfl ikta 
likumu gan pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks, gan 
maksātnespējas administrators ir 

valsts amatpersona, kurai ir sais-
toši likumā valsts amatpersonai 
noteiktie pienākumi, ierobežoju-
mi un aizliegumi. Savukārt, iz-
vērtējot Interešu konfl ikta likuma 
7.pantā noteikto, dome secinā-
jusi, ka ne domes priekšsēdētāja 
vietniekam, ne maksātnespējas 
administratoram nav paredzēti 
speciāli valsts amatpersonas ama-
ta savienošanas ierobežojumi.

Izvērtējot Maksātnespējas li-
kuma 26. pantā minētās maksāt-
nespējas administratora funkcijas 

Gints Sīviņš.

DZINTRA DZENE 
Ogres novada pašvaldības 
domes 20.jūlija sēdē depu-
tāti nolēma atbalstīt bied-
rību «Latvijas Sarkanais 
Krusts», nododot tai bez-
atlīdzības lietošanā telpas 
Meža prospektā 9. 

Ogres novada pašvaldībā šī 
gada aprīlī tika saņemts biedrī-
bas «Latvijas Sarkanais Krusts» 
(LSK) Ogres komitejas iesnie-
gums, kurā biedrība lūdz pašval-
dību nodot tai telpas Meža pros-
pektā 9 bezatlīdzības lietošanā 
līdz 2020.gadam, kamēr Latvijā 

plānots īstenot Eiropas Savienī-
bas (ES) Atbalsta fonda projek-
tu. Projekta ietvaros trūcīgiem 
un krīzes situācijā nonākušiem 
cilvēkiem tiek izsniegti ES atbal-
sta komplekti. Meža prospektā 9 
ierīkots šo paku izdales punkts. 
Iesniegumā norādīts, ka mēne-

Mājīgā, labiekārtotā Meņģeles skola nākamgad atskatīsies uz apaļiem 150 pastāvēšanas gaismas 
gadiem...

kopsakarā ar G.Sīviņa kā pašval-
dības domes priekšsēdētāja viet-
nieka pienākumiem, dome seci-
nājusi, ka maksātnespējas admi-
nistratora amata savienošana ar 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieka amatu interešu konfl ik-
tu nerada, kā arī nav pretrunā 
ar valsts amatpersonai saistošām 
ētikas normām un nekaitēs valsts 
amatpersonas tiešo pienākumu 
pildīšanai. Interešu konfl iktu ne-
rada arī domes priekšsēdētāja 
vietnieka amata savienošana ar 
SIA «SB Solutions» valdes locek-
ļa amatu.

Izvērtējot visus iepriekš mi-
nētos apstākļus, dome nolēma 
atļaut G.Sīviņam domes priekš-
sēdētāja vietnieka amatu savienot 
ar maksātnespējas administratora 
amatu un SIA «SB Solutions» 
valdes locekļa amatu, bet laikā, 
kad G. Sīviņš normatīvajos ak-
tos paredzētajos gadījumos pilda 
Ogres novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja amata pienāku-
mus, amatu savienošana pieļauja-
ma ne ilgāk par 18 mēnešiem. 

Pašvaldība atbalsta biedrības 
«Latvijas Sarkanais Krusts» (LSK) Ogres komiteju

sī izdales punktā pārtikas pakas 
saņem vairāk nekā 200 cilvēki, 
apmēram 30 nepilngadīgas per-
sonas saņem higiēnas komplek-
tu un gada laikā vairāk nekā 50 
skolēni no trūcīgām vai krīzes 
situācijā nonākušām ģimenēm 
saņem mācību piederumu kom-
plektus un skolas somas. Turklāt 
šogad īstenota jaunu atbalsta 
komplektu izsniegšana – pārtikas 
un higiēnas pakas bērniem līdz 
divu gadu vecumam.

LSK Ogres komitejas piedāvā-
tie pakalpojumi un palīdzība ir 
pieejama ne tikai Ogres novada 
iedzīvotājiem, bet arī Ikšķiles un 
Lielvārdes novada iedzīvotājiem, 
turklāt tos plānots sniegt arī Aiz-
kraukles novadā.

Sēdē tika nolemts atbalstīt 
biedrības lūgumu un piešķirt 
biedrībai nepieciešamās tel-
pas Meža prospektā 9 bezat-
līdzības lietošanā uz noteiktu 
periodu. 

Meņģeles saimniecībā iespētais
un perspektīvie uzdevumi
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ĪSZIŅAS

Sākums 1.lpp.

ZIŅAS

«Impulss» koristi saka paldies 
Ogres novada Kultūras centram 
par māju funkciju veikšanu, Lat-
vijas Kultūras akadēmijai – par 
savu durvju vēršanu, kora lie-
liskajam šoferītim Iļjam, koristu 
saprotošajiem darba devējiem, 
pacietīgajiem mīļajiem un, pro-
tams, paši sev, bet vislielāko pa-
teicību kora dalībnieki velta diri-
ģentēm Gunitai Bičulei un Dai-
nai Čudarei: «Viņas kārtējo reizi 
pierādīja, ka ir kaut kas krietni 
vairāk par cilvēkiem.»

Jāpiebilst, ka «Impulss» šoru-
den, 14.oktobrī, svinēs savu pie-
cu gadu jubileju. 

Savukārt ar jauktā kora «Lins» 
panākumiem lepojas ne vien ķe-
gumieši, bet arī ikšķilieši, jo di-
riģente Maira Līduma ir Ikšķiles 
vidusskolas mūzikas skolotāja. 

Koru olimpiāde Rīgā turpi-
nāsies līdz nedēļas beigām. Otrā 
apbalvošanas ceremonija, kurā 
arī tiks sumināti labākie kori 
piecās kategorijās – bērnu kori, 
kamerkori/ansambļi, sakrālā mū-
zika a cappella, folklora ar pava-
dījumu un džezs, pops un šovu 
kori – «Arēnā Rīga» notiks svēt-
dien, 23.jūlijā. 

«Impulsam» Koru olimpiādē divas zelta 
medaļas, «Linam» – sudraba diploms

Ķeguma jauktajam korim «Lins» Koru olimpiādē sudraba diploms.
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Ogres Mūzikas skolas 
direktora vieta 
kļuvusi vakanta 
Ogres novada domes 20.jūlija 

sēdē deputāti akceptēja lēmum-
projektu, kurš tika sagatavots, 
pamatojoties uz Artūra Manguļa 
iesniegumu par viņa atbrīvošanu 
no Ogres Mūzikas skolas direktora 
amata. 

2014. gada 15. aprīlī pēc Ogres 
novada pašvaldības domes vadī-
bas maiņas, Artūrs Mangulis, kurš 
tobrīd vadīja Ogres Mūzikas sko-
lu, tika ievēlēts par Ogres novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāju. 
2014. gada 15. maija ārkārtas do-
mes sēdē tika pieņemts lēmums at-
brīvot A.Manguli no Ogres Mūzikas 
skolas direktora amata ar 5.maiju, 
bet saglabājot šo amata vietu uz 
laiku, kamēr viņš pilda Ogres nova-
da pašvaldības priekšsēdētāja pie-
nākumus. 

Pēc šā gada 3.jūnija pašvaldību 
vēlēšanām Ogres novada pašval-
dības domē mainījās vadība, un 
A.Mangulis tika ievēlēts par Izglītī-
bas, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas priekšsēdētāju.

22.jūnijā pašvaldībā tika reģis-
trēts A.Manguļa iesniegums ar lū-
gumu atbrīvot viņu no Ogres Mū-
zikas skolas direktora amata, sākot 
ar šā gada 21.jūliju, sakarā ar jaunā 
amata ieņemšanu.

Deputāti nolēma akceptēt šo 
lēmumprojektu, līdz ar ko Ogres 
novada pašvaldība ir izsludinājusi 
konkursu uz vakanto Ogres Mūzi-
kas skolas direktora amatu.

Ķegumieši veido 
savu novadu skaistu 
un sakoptu
Ķeguma novada pašvaldība iz-

sludinājusi konkursu «Veidosim 
skaistu un sakoptu savu novadu». 
Šī gada tēma – «Rudens košums 
manā sētā». Interesentu pieteikumi 
tiks gaidīti vēl līdz 28.jūlijam.

Sētas konkursam var pieteikt 
Ķeguma novada pagastu pārvaldēs 
un Ķeguma tautas namā, vai sūtot 
pieteikumu elektroniski uz e-pas-
ta adresi: tautasnams@kegums.lv. 
Pieteikumā jānorāda nominētā īpa-
šuma adrese, saimnieka kontakttāl-
runis un iesūtītāja kontaktinformā-
cija. Konkursa laureāti tiks sveikti 
Latvijas Republikas neatkarības pa-
sludināšanas svētku koncertā. Vai-
rāk informācijas, zvanot pa tālruni 
22010300.

Konkursa vērtēšana notiek pun-
ktu sistēmā un šādās grupās:

* Lauku saimniecība – vērtēs 
Ķeguma novada lauku teritorijā 
esošas saimniecības, kas veic lauk-
saimniecisko darbību;

* Lauku sēta – Ķeguma novada 
lauku teritorijā esošas lauku viensē-
tas un lauku tūrisma mītnes;

* Individuālā apbūve – Ķeguma 
novada apdzīvoto vietu vai Ķegu-
ma pilsētā esošas individuālās ap-
būves;

* Mūsu mājas – vērtē Ķeguma 
novada apdzīvoto vietu vai Ķegu-
ma pilsētā esošas daudzdzīvokļu 
mājas un to teritorijas;

* Darbavieta – vērtē Ķeguma 
novada apdzīvoto vietu vai Ķegu-
ma pilsētā esošas iestādes un uz-
ņēmumus.

Trīs pirmo vietu ieguvējiem kat-
rā grupā paredzēts balvu fonds.

Ķeguma novada kārtības sargiem 
jauns operatīvais transporta līdzeklis

Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors izrāda jau-
no dienesta automašīnu domes priekšsēdētājam Ilmāram Zemniekam.
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RINALDS LIEPIŅŠ, ĶEGUMA NO-
VADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS VECĀKAIS 
INSPEKTORS

Lai Ķeguma novada paš-
valdības policija varētu 
pilnvērtīgi pildīt kārtības 
nodrošināšanas funkcijas, 
Ķeguma novada pašvaldība 
tās vajadzībām iegādājās 
jaunu dienesta automašīnu.

Šomēnes vietējo kārtības sar-
gu rīcībā nodotajai 2013.gadā 
ražotajai dienesta automašīnai 
«Nissan NV200» ir operatīvā 
transportlīdzekļa krāsojums – 
valsts standarta LVS 63:2009 
(balts), paredzētais trafarējums 
ar novada simboliku, kā arī 
speciālais aprīkojums – bāk-

ugunis, stroboskopi, sānu pro-
žektori, skaņas signāls (sirēna) 
un nodalījums aizturēto trans-
portēšanai. Auto pilnīgi atbilst 
darba drošības prasībām, pie-
mēram, transportējot aizturē-
to, policijas darbinieks var būt 
drošs, ka tas neuzbruks un viņu 
neapdraudēs. Automašīna po-
licistu rīcībā nonāca pagājuša-
jā nedēļā, līdz aizvakardienai, 
19.jūlijam, nevienai aizturētai 
personai vēl nebija tas gods tikt 
transportētai speciālajā noda-
lījumā. Tas tika izmantots tikai 
divu klaiņojošu suņu vešanai 
– viens no tiem tika nogādāts 
dzīvnieku patversmē, bet otrs 
aiztransportēts pie saimnieces. 
Vakar, 20.jūlijā, jau no paša rīta 
jaunajā mašīnā tika vests pir-
mais cilvēks – sieviete, 1985.
gadā dzimusi lielvārdiete, kura 
Ķegumā, būdama ievērojamā al-
koholisko dzērienu iespaidā, kā 
gājēja pārkāpa Ceļu satiksmes 
noteikumus. 

DZINTRA DZENE 
Lai varētu nodrošināt pie-
kļuvi Ogres 1.vidusskolas 
stadionam no Krasta ielas, 
Ogres novada pašvaldības 
20.jūlija domes sēdē depu-
tāti akceptēja lēmumpro-
jektu, kas paredz pašvaldī-
bas īpašumā pārņemt valstij 
piederoša īpašuma daļu 
Ogrē, Krasta ielā 11.

Ogres novada pašvaldība šā 
gada maijā ar iesniegumu vērsās 
Valsts akciju sabiedrībā «Valsts 
nekustamie īpašumi» (VNĪ), lū-
dzot izskatīt iespēju atdalīt Lat-
vijas valstij Finanšu ministrijas 
personā piederošas zemes vie-
nības daļu (1870 kvadrātmetru 
platībā) Ogrē, Krasta ielā 11, un 
pārņemt to pašvaldības īpašumā, 
lai nodrošinātu piekļuvi Ogres 

Risina jautājumu par piekļuvi 
Ogres 1.vidusskolas stadionam

1.vidusskolas stadionam no 
Krasta ielas. 

20.jūnijā pašvaldība saņē-
ma VNĪ atbildi, ka pašvaldī-
bas priekšlikums izskatīts VNĪ 
Īpašumu izvērtēšanas komisijas 
8.jūnija sēdē, kurā nolemts atbal-
stīt zemesgabala sadali par Ogres 
novada pašvaldības līdzekļiem, 
atdalot nepieciešamo zemes vie-
nības daļu ar nosacījumu, ka pēc 
zemesgabala sadales pašvaldī-
ba veiks teritorijas nožogojuma 
atjaunošanu, jo īpašumu lieto 
Ogres rajona prokuratūra un 
drošības apsvērumu dēļ nepie-
ciešams ierobežot personu brīvu 

pārvietošanos pa šo teritoriju.
Šis jautājums tika izskatīts gan 

Ogres novada pašvaldības do-
mes Tautsaimniecības komitejas 
13.jūlija sēdē, gan arī 20.jūlija 
domes sēdē, kur tika nolemts 
lūgt valstij nodot Ogres nova-
da pašvaldības īpašumā Latvijas 
valstij piederošā nekustamā īpa-
šuma Krasta ielā 11 esošās ze-
mes vienības daļu aptuveni 1870 
kvadrātmetru platībā. Lēmums 
paredz, ka visi izdevumi, kas 
saistīti ar nekustamā īpašuma 
reālās sadales veikšanu, tiks segti 
no Ogres novada pašvaldības bu-
džeta. 
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Jumpravā ieskandināti Lielvārdes 
novada svētki «Zīmju ceļš Laimas zīmē»

DACE NIKOLAISONE, 
LIELVĀRDES NOVADA SVĒTKU RADOŠĀS 
DARBA GRUPAS VADĪTĀJA

15.jūlijā aizvadījām skais-
tu, saules apmirdzētu un 
smiekliem piepildītu Liel-
vārdes novada svētku 2017 
«Zīmju ceļš Laimas zīmē» 
svētku dienu Jumpravā.

Dienas pirmā daļa bija veltī-
ta sportiskajām aktivitātēm, ko 
sarūpēja sporta darba organiza-
tors Reinis Otisons un veloko-
mandas «Jumprava-Dendrārijs» 
pārstāvis Pēteris Beķeris. Vēlāk 
liela piekrišana bija hennas ra-
došajām darbnīcām, Interešu un 
izglītības centra «Lielvārdi» teltij 
(paldies Jānim Lūsim!), jauniešu 
teltij ar dažādiem uzdevumiem, 
ko sagatavoja Lielvārdes novada 
Jauniešu dome un jaunatnes lie-
tu speciāliste Zita Bērziņa. Lud-
boržu dīķī, sadarbībā ar biedrību 
«Dzelmju attīstībai», bija iespēja 
izbraukt ar katamarānu un SUP 
dēli. Kultūras namā atklājām brī-
nišķīgi skaistu izstādi, kurā ska-
tāmi darbi no Ilzes Krūkles, Tat-
janas Maļinovskas, Irinas Uļja-
novas, Diānas Vilcānes un Jura 
Apses radītajām gleznām. 

Pēcpusdienā interesentiem 
bija iespēja nobildēties pašu vei-
dotā foto rāmī (bildes būs ap-
skatāmas 1.septembrī – digitālās 
izstādes atklāšanas svētkos), foto-
grāfs Rolands Kozulis. Pievakarē 
sākās amatnieku tirdziņš – pal-
dies tirgotājiem par atsaucību! 
Uz mazās skatuvītes varēja vērot 
Jumpravas kultūras nama, Jum-
pravas amatierteātra un režisora 
Jāņa Kroņa iestudētu koncertuz-
vedumu «Laimas līkloči Jungern-
hofā». Tajā piedalījās folkloras 
kopa «Liepu laipa» (vadītāja Ruta 
Stepiņa) un jauktais koris «Jum-

Koncertuzveduma «Laimas līkloči Jungernhofā» laimīgais fi nāls – Andris (Andris Seismalietis) velta dzies-
mu savai mīļotajai Lindai (Linda Rozentāle).

prava» (diriģents Austris Kal-
niņš). Koncertuzvedumam seko-
ja skaists akustiskais koncerts ar 
Karīnu Slišāni un Artjomu Sarvi, 
bet vakarā pie lielās skatuves Lai-
mas soļus koncertā «Laimas vīti 
dzīpariņi» izdejoja bērnu deju 
kolektīvs «Rītupīte» (vadītāja Jo-
lanta Kirsanova), jauniešu deju 
kolektīvs «Jumpraviņa» un vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs «Sai-
me» (vadītāja Aija Ērgle). Bija arī 
vieskolektīvi no Skrīveriem un 
Ogres.

Pašā vakarā apmeklētājiem 
svētku uzrunu teica Lielvārdes 
novada domes priekšsēdētāja 
Santa Ločmele, bet pēc viņas uz 
skatuves kāpa latviešu iemīļotā 
grupa «Tumsa». Kad iestājās īstā 
tumsa, visi novada iedzīvotāji un 
svētku viesi varēja jestri izdejo-
ties nakts zaļumballē ar grupu 
«Pirmais kurss» un DJ Anss. 

Sirsnīgs paldies visiem brīv-
prātīgajiem: Dagnijai Lazdiņai, 
Tomasam Kozlovskim, Annijai 
Bojārei, Ingai Ketnerei, Kris-
tiānam Akmeņkalnam, Amandai 
Ļeonovičai, Artai Jurgensonei, 
Dārtai Elzai Ošai, Agnetai Lie-
piņai, kā arī maniem uzticamā-
kajiem palīgiem Judītei Rušķei 
un Ilvai Biķerniecei! Vislielākais 
un sirsnīgākais paldies Jumpra-
vas kultūras nama kolektīvam un 
Jumpravas pagasta pārvaldes ko-
lektīvam, personīgi – Diānai Bo-
rozkinai, Aleksejam Dumbram, 
Dacei Dombrovskai, Gintai Jab-
lonskai, Ivetai Zālītei un Diānai 
Keivišai! Visi iesaistītie operatī-
vi, kvalitatīvi un atbildīgi veica 
gan uzticētos pienākumus, gan 
izrādīja iniciatīvu, lai kopīgiem 
spēkiem veidotu skaistus svēt-
kus. Liels paldies Ceļu policijai, 
pašvaldības policijai un apsar-
dzes fi rmai «Reģionālais drošības 
serviss» par sabiedriskās kārtī-
bas nodrošināšanu svētku laikā! 
Svētki nosvinēti skaisti, saulaini 
un bez starpgadījumiem! Sirsnīgs 
paldies visiem par ieguldījumu, 
paldies brīnišķīgajiem apmeklē-
tājiem par izrādīto aktivitāti! 

Uz tikšanos Jumpravā Lielvār-
des novada svētkos 2018! 
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Kas tie par svētkiem Jumpravā, kur savu dejas soli neatrāda jauniešu deju kolektīvs «Jumpraviņa»?

SPORTS: KAS? KUR? KAD?

* Madlienas «Veselības apļi 
2017», 11.kārta (Madlienas stadio-
nā) – 21.jūlijā pulksten 18.30.

* Latvijas čempionāts futbolā, 
2.līga (Ogres VĢ) – 21.jūlijā pulk-
sten 19.30 «Ogres NSC» - FK «Dina-
mo Ogre/Babīte».

* Pludmales volejbola tur-
nīrs «Vilsons 2017», 3.posms (pie 
Dubkalnu ūdenskrātuves) – 22.jūli-
jā pulksten 10.00.

* Lielvārdes novada svētku 
Lēdmanē sporta sacensības (Lēd-
manes psk.) – 22.jūlijā pulksten 
11.00.

* Ielu basketbola turnīra 
«Ogres Rags», 1.posms (Ogrē, 

Krasta ielas laukumā) – 22.jūlijā 
pulksten 11.00.

* Sacensības ekstrēmajos 
sporta veidos «X-CHILL» (Ikšķi-
les skeitparkā) – 22.jūlijā pulksten 
12.00.

* Birzgales pagasta svētku 
sportiskās aktivitātes («Rūķu» 
parkā) – 22.jūlijā pulksten 13.00.

* Madlienas pagasta svētku 
sportiskās aktivitātes (Madlienas 
centrā) – 22.jūlijā pulksten 14.00.

* Ķeguma «Veselības apļi 
2017», 13.kārta (Ķeguma vsk. sta-
dionā) – 24.jūlijā pulksten 19.00.

* Rembates «Veselības apļi 
2017», 13.kārta (Rembates spor-

ta laukumā) – 26.jūlijā pulksten 
19.00.

* Ogres novada čempionāts 
futbolā 7:7, 10.kārta (Ogres VĢ) 
– 26.jūlijā pulksten 19.00 «Stre-
ka» - «Ikšķile», «Dinamo Ogre» 
- «SK Pārogre»; 19.50 «FK Tīnūži» - 
«Zuši», «FK Fortūna» - «APU»; 20.40 
«OCSK» - «Antidopings».

* Skrējienu seriāls «Veselības 
apļi - Ogre 2017», 8.kārta (Ogres 
stadionā) – 27.jūlijā pulksten 
19.00.

* Ķeguma novada čempionāts 
pludmales volejbolā, 2.posms 
(Ķeguma pludmalē) – 27.jūlijā 
pulksten 19.00.
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AKTUĀLI

Ogres Veselības centrā
Ogrē, Mālkalnes prospektā 3

PROKTOLOGA PIEŅEMŠANA
Otrdien, 8.augustā 

no plkst. 8.00 – 18.00 
pieņems „LĀZERMEDICĪNAS KLĪNIKAS”

ķirurgs, proktologs
                            DR. Med. AIGARS MARTINSONS.

Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta maksas konsultāciju
pa tālruņiem: 67374747, 67315316, 67610217.

Uzreiz jāteic, ka atbildi uz 
šo jautājumu var sniegt vienī-
gi ārsts. Nav tādu nepārprota-
mu kritēriju, kas ļautu cilvēkam 
pašam noteikt sev šo diagnozi, 
tāpēc jebkurš diskomforts, kas 
sais  tas ar anālās atveres apvi-
du, ir pamats, lai apmeklētu ār-
stu. Uz jautājumiem atbild me-
dicīnas zinātņu doktors, docents, 
ķirurgs koloproktologs Aigars 
Mar  nsons 

Kas īs   ir hemoroīdi?
Pastāv dažādas defi nīcijas, 

bet mūsdienīgā traktējumā tas 
ir palielināts asinsvadu pinums 
ap taisno zarnu. Šāds pinums ir 
visiem cilvēkiem, to veido gal-
venokārt maza izmēra vēnas un 
arī nelielas artērijas. Tam ir no-
teikta funkcija – blīves funkcija. 
Ja taisnās zarnas slēdzējmuskuli 
var nosacī   salīdzināt ar ūdens 
krānu, tad asinsvadu pinums ir 
kā blīve, kas nodrošina, ka ūdens 
nepil no aizgrieztā krāna. Diem-
žēl pē  jumi liecina, ka apmēram 
pusei ES iedzīvotāju un aptuveni 
katram trešajam amerikānim šis 
pinums ir palielināts. 

Kādi faktori izraisa hemoro-
īdus?

Te darbojas vesels faktoru ko-
pums. Biežākie hemoroīdu izrai-
sītāji ir ilgstoša sēdēšana, aizcie-
tējumi, mazkus  gs dzīvesveids, 
asi ēdieni, pārēšanās, alkohols, 
smagumu celšana fi ziskā darbā 
vai sporta zālē, arī grūtniecība 
un dzemdības var veicināt he-
moroīdu veidošanos. Varētu sa-
stādīt garu garo sarakstu ar šiem 
faktoriem, bet tam nebūtu lielas 
konstruk  vas jēgas. Tas nav kā, 
piemēram, gadījumā ar smēķē-

šanu, kad iespējams aprēķināt, 
par cik procen  em, to atmetot, 
samazināsies infarkta vai plaušu 
vēža risks. 

Lai nepieļautu hemoroīdu 
veidošanos, mūsdienu cilvēkam  
nāktos atmest  k daudz dažādu 
lietu, ka tas, dzīvojot mūsdienu 
apstākļos, nemaz nebūtu reāli. 

Kādas ir hemoroīdu pazīmes?
Pirms par tām stāstu, gribu 

uzsvērt: cilvēks pats šīs pazīmes 
nevar adekvā   izvērtēt. Princips 
ir ļo   vienkāršs – ja anālās atve-
res apvidū ir jūtams kaut kāds 
diskomforts, ir jāiet pie ārsta. Ja 
pēc vēdera izejas uz tualetes pa-
pīra vai izkārnījumiem ir asinis, 
tad pie ārsta jādodas steidzami. 
Hemoroīdiem ir vairākas stadi-
jas. Sākumā ir neliels vēnu pa-
plašinājums taisnās zarnas iekš-
pusē vai ārpusē, vēlāk tas kļūst 
lielāks, atsevišķi hemoroidālie 
mezgli pēc vēdera izejas var pa-
rādī  es ārpusē un reizēm ievel-
kas atpakaļ paši, bet reizēm jā-
iebīda atpakaļ mehāniski, vēlāk 
 e jau karājas ārā un beigās ir iz-

veidojies liels konglomerāts, kas 
pastāvīgi ir ārā no anālās atve-
res. Cilvēks jūt diskomfortu, bet 
aizcietējumu gadījumā hemoroi-
dālie mezgli spiež,  ek traumē  , 
asiņo, reizēm arī iekaist. 

Šīs pazīmes šķiet diezgan 
skaidras un  piskas. Vai aiz he-
moroīdu maskas var slēp  es 
kādas citas slimības?

Jā, un viena no tām ir vēzis. 
Ir gadījies, ka sievietei pēc bērna 
piedzimšanas parādās šķietami 
hemoroīdu simptomi un māte 
saka: „Jā,  e noteik   ir hemo-
roīdi, man arī tādi bija, nav par 

Hemoroīdi – pusei Eiropas iedzīvotāju.
Vai arī tu esi viens no viņiem?

ko uztrauk  es.” Meita neiet pie 
ārsta, bet, kad beidzot atrod tam 
laiku, izrādās, ka tur ir vēzis ar 
metastāzēm un vairs nav iespē-
jams operēt. Tādi gadījumi nav 
pārāk bieži, taču spilg   paliek 
atmiņā... Var arī gadī  es, ka he-
moroīdi un audzēji kombinējas. 
Jebkurā gadījumā nepieciešama 
profesionāla medicīniska diag-
nos  ka.

Kādēļ tā? Vai tur vainojami 
aizspriedumi pret šo medicīnas 
nozari?

Reizēm tas ir informācijas un 
izpratnes trūkums, reizēm arī 
dažādi maldīgi priekšsta  . Lā-
zermedicīnas klīnikā mūsu mēr-
ķis ir šos aizspriedumus kliedēt, 
padarīt diagnos  ku un ārstēšanu 
pacien  em pieejamu, maksimāli 
komfortablu, varam solīt diskrē-
tu un delikātu a   eksmi. Inteli-
ģen  , atbildīgi un labi informē   
pacien   nāk pārbaudī  es,  klīdz 
rodas pirmās sūdzības, piemē-
ram, par niezi, diskomfortu vai 
svešķermeņa sajūtu anālās atve-
res apvidū.

Kāda ārstēšana ir iespē-
jama un vai tā katrā ziņā ir
operācija?

Atšķirībā no audzējiem he-
moroīdi ir jāoperē tad, kad  e 
traucē, nevis tad, kad tos atrod. 
Daudzos gadījumos iespējama 
konserva  va terapija (aiz svēt-
riņa sizmetam). Galvenais, lai 
diagnoze būtu pierādīta. Daž-
kārt pie  ek iespēju robežās sa-
kārtot savu dzīvesveidu, režīmu 
un diētu, kļūt kus  gākam – un 
simptomi pāriet. Iesakām ievē-
rot vispārējos veselīga uztura 
principus – ēst augļus un dārze-
ņus, uzņemt šķiedrvielas, dzert 
pie  ekami daudz ūdens u.c. 
Svarīgi ir panākt, lai nebūtu aiz-
cietējumu. Nevajag aizrau  es ar 
asiem ēdieniem un alkoholu, jo 

tā ietekmē paplašinās asinsvadi, 
arī  e, kas veido hemoroīdus, 
tādēļ pēc alkohola lietošanas 
mēdz būt slimības paasinājumi. 
Cenšamies pacientam visu iz-
skaidrot, izvērtēt viņa konkrēto 
situāciju un pēc iespējas iz  kt 
bez kategoriskiem aizliegumiem. 
Piemēram, braukšana ar velosi-
pēdu vai nodarbības uz velotre-
nažiera nav īpaši vēlamas, jo tās 
sais  tas ar sēdēšanu, bet dažs 
labs pacients bez sava iemīļotā 
divriteņa varbūt ju  sies sliktāk, 
nekā ciešot no hemoroīdiem. 
Mūsu uzdevums ir palīdzēt pa-
cientam tā, lai viņš var saglabāt 
savu dzīves kvalitā  .

Kādas metodes lietojat, ja 
konserva  va ārstēšana nav ie-
spējama? 

Tā var būt manipula  vā ārstē-
šana, kas ir mazinvazīva, pacien-
tam labi panesama, mazsāpīga 
un ar iespējami ātru rezultātu, 
vai arī ķirurģiskās operācijas, ku-
ras prasa ilgāku laiku, bet kam 
šodien, protams, arī ir tendence 

uz mazāku sāpīgumu un ātrāku 
rehabilitāciju. Pirmajā gadījumā 
anestēzija ir lokāla – ar injek-
cijām, aerosoliem vai gēliem, 
kas satur lidokaīnu vai citas at-
sāpinošas vielas u.c., otrajā ga-
dījumā ir vajadzīga nopietnāka 
atsāpināšana, kas nere   prasa 
arī anesteziologa klātbūtni, ir arī 
zināms pēcoperācijas periods un 
darba nespēja.

Latvijā pieejama lielākā daļa 
hemoroīdu ārstēšanas metožu, 
ko izmanto pasaulē: gumijas li-
gatūras, doplerkontrolētā liģēša-
na, skleroterapija, infrasarkano 
staru koagulācija. Lāzremedicī-
nas klīnika ir pirmā Austrumeiro-
pā, kur  ek lietotas mūsdienīgās 
lāzertehnoloģijas hemoroidālās 
slimības ārstēšanai. 

Ir arī gadījumi, kad vajadzīga 
klasiska operācija. Mūsu uzde-
vums ir piedāvāt cilvēkam visus 
iespējamos risinājumus, kā pa-
nākt, lai palielinātais asinsvadu 
pinums normalizētos, nostātos 
savā vietā un vairs netraucētu. 

!!!

DZINTRA DZENE 
Jau otro nedēļu viesmīlīgajās Ogres Vēstures un mākslas 
muzeja telpās norisinās biedrības «Attīstības un inovāciju 
mācību centrs» un Ogres Jauniešu pašizaugsmes, kompe-
tenču un sociāluzņēmējdarbības centra «O ISTABA» īste-
notais projekts «Kā būt sabiedrībai noderīgam jaunietim», 
kas tiek fi nansēts par Sabiedrības integrācijas fonda no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tajā kopumā piedalās 
60 Ogres novada jaunieši vecumā no 13 līdz 29 gadiem. 
Katru nedēļu četru dienu nodarbībās tiekas jauni 20 foru-
ma dalībnieki, lai pilnveidotu sevi un iemācītos būt sabied-
rībai noderīgiem. 

Ogres novada jaunieši mācās Ogres novada jaunieši mācās 
būt sabiedrībā noderīgibūt sabiedrībā noderīgi

«Nereti nākas saskarties ar to, 
ka pieaugušie jauniešiem neuz-
ticas, neuztver viņus nopietni, 
uzskatot par slinkiem un ne-
pietiekami gudriem. Iespējams, 
jaunieši paši ir provocējuši šādu 
viedokli, bet iespējams arī, ka 
pieaugušie vienkārši izveidojuši 
šādu stereotipu pēc saskarsmes 
ar dažiem indivīdiem, kuri no-
teikti ir mazākumā. Jaunietis ir 
vērā ņemams mūsu sabiedrības 
loceklis. Lai veidotos sadarbība 
un dialogs, tieši tā viņš būtu jā-
uztver,» saka projekta vadītāja 
un mentore Lāsmas Cimere. 

Vasaras foruma laikā tā dalīb-
nieki mācās publiski runāt, argu-

mentēt, aiz stāvēt savu viedokli, 
pamatot idejas, veidot dialogu, 
kā arī darīt labus darbus. Visas 
šīs iemaņas viņi gūst, praktiski 
iesaistoties līdzdalības aktivitā-
tēs formālā un neformālā vei-
dā. L.Cimere stāsta, ka projekta 
mērķis ir izstrādāt izglītojošu 
pasākumu pakalpojumu grozu, 
kas nodrošina jauniešu zināšanu 
pilnveidi tādās pilsoniskās līdz-
dalības tēmās kā demokrātijas 
būtība un nozīme, tiesības un 
pienākumi, pilsoniskās līdzdalī-
bas iespējas un prasmes, brīvprā-
tīgais darbs, sociālā kapitāla (uz-
ticēšanās institūcijām) izaugsme. Kad darbi padarīti...D
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VESELĪBA

ANITA ZEILIŅA
Ir slimības un situācijas, kuru atpazīšanā lieti noder ne tikai 
speciālistu zināšanas, bet arī līdzcilvēku palīdzība. Cik re-
dzoši un palīdzētgriboš i mēs esam?

 Sadūšoties un runāt

Saruna SIA «Ogres rajona 
slimnīca» Ambulatorās nodaļas 
bērnu un pieaugušo psihiatri 
Jutu Cauņu.

– Vai jūlijā sākumā uzsāktais 
ģimenes ārstu streiks ietekmē-
jis jūsu ikdienas darbu?

– Nē, neviens pacients par to 
nav sūdzējies. Manuprāt, cilvēki 
ir ļoti saprotoši. Viņi saprot, ka 
ģimenes ārsti prasa lielāku nau-
diņu. Tā viņi to uztvēruši. Psi-
hiatri ir tiešās pieejamības spe-
ciālisti, un vizīte pie psihiatra ir 
bez maksas. Pie mums nevajag 
nosūtījumu, pacients var nākt 
arī bez tā.

– Kā novērtēt situācijas 
smagumu, jo bieži vien cilvēki 
cenšas slēpt savas un tuvinieku 
problēmas, cik ilgi vien iespē-
jams. Kā zināt, ka vajadzīga 
psihiatra palīdzība?

– Situācijas var būt dažādas. 
Piemēram, ja tā ir depresija, tad 
cilvēks pats var neizprast situā-
cijas nopietnību. Viņš var būt 
savā krīzē vai savās sāpēs tik dzi-
ļi iekšā, ka īsti neredz izeju. Var 
būt, ka viņš neredz citu izeju, kā 
beigt dzīvi pašnāvībā. Šizofrēni-
jas pacientiem ir augstāks risks 
uz pašnāvībām nekā vidēji po-
pulācijā. Nemaz nerunājot par 
depresijām un kādām akūtām 
krīzes reakcijām. Tādā gadījumā 
reizēm līdzcilvēku atbalsts var 
būt izšķirošs un ļoti svarīgs. Tie 
var būt ne tikai ģimenes locekļi, 
bet arī kolēģi, draugi.

– Kas viņiem būtu jāierau-
ga? Kādi ir tie bīstamie simp-
tomi?

– Visvienkāršākais ir ieraudzīt 
kaut kādas izmaiņas uzvedībā. 
Tu redzi, ka cilvēks ir mainījies. 
Var būt pazemināts noskaņo-
jums, var būt krasas garastāvokļa 
maiņas – brīžiem nomākts, brī-
žiem – neproduktīvi pacilāts.

– Varbūt televīzija var ie-
tekmēt garastāvokli? Tikko 
bija viens raidījums – bēdīgs, 
tūlīt sākas nākamais, kur ir 
joki, tad atkal bēdas vai kādas 
katastrofas.

– Nē, ar televīziju tam nav 
nekāda sakara! Vēl viens būtisks 
simptoms varētu būt darba pro-
duktivitātes krišanās, kad cil-
vēks darbā pavada vairāk stundu 
nekā agrāk, bet vēlamā efekta 
un darba rezultāta nav, vai tas 
ir daudz mazāks kā iepriekš. Ja 
darbinieks visu laiku ir gājis mā-
jās pulksten septiņpadsmitos, 
bet tagad sāk aizsēdēties, tas arī 
ir iemesls paskatīties, kas ar viņu 
notiek.

Varētu būt, ka zūd interese 

par saviem agrākajiem vaļas-
priekiem, par ģimenes pasāku-
miem, ka neceļ telefona klausu-
li, ja zvana draugi. Ja kāds kaut 
kur aicina, tiek izdomāti dažā-
di aizbildinājumi, kāpēc nevar 
ierasties. Šīs izmaiņas varētu 
pamanīt draugi un radi, ja viņš 
vairs neapmeklē pasākumus un 
radu saietus.

Var būt, ka cilvēks palicis 
dusmīgāks. Depresivitāte ne 
vienmēr nozīmē nomāktu gara-
stāvokli. Tā var būt arī agresija, 
nervozitāte.

– Varbūt cilvēks vienkārši 
kļuvis patiesāks un uzdrīkstas 
pateikt, ka draugu vai radu rī-
kotie pasākumi ir garlaicīgi un 
tajos nav ko darīt.

– Diez vai tā varētu būt, bet 
tas viss jāskatās kontekstā.

Varētu būt arī miega un ape-
tītes traucējumi. Darbabiedri 
varētu ievērot, ka cilvēks vairs 
neēd pusdienas.

– Te būtu jāskatās, kāda vi-
ņam alga.

– … (Pauze.)
Depresijas var maskēties ar 

galvassāpēm, ar vēdera sāpēm, 
ar muguras sāpēm, ar biežām 
slimošanām vispār, ar biežām 
slimības lapām.

– Kā pacienti pie jums no-

nāk pirmo reizi?
– Bieži vien ģimenes ārsti 

ir pirmie, kas pamana depresi-
jas. Pacienti pie viņiem iet un 
izstāsta dažādas ķermeniskas 
sajūtas. To dēļ viņi tiek izmek-
lēti – uztaisa analīzes, uztaisa 
elektrokardiogrammu, aizsūta uz 
fi brogastroskopiju, uz rentgenu, 
pie neirologa, bet tur nekas ne-
uzrādās. Tad ģimenes ārsti iemi-
nas – varbūt vajadzētu aiziet līdz 
psihiatram.

– Cilvēki tam piekrīt?
– Jā, jo sajūtas var būt ļoti 

mokošas un nekas tā īsti ne-
sniedz atvieglojumu. Pretsāpju 
zāles var palīdzēt uz neilgu laiku, 
bet dažkārt tās pat nepalīdz. Ik-
dienā šādi simptomi ļoti traucē. 
Ir cilvēki, kuriem ļoti sāp galva. 
Ir tādi, kuriem galva reibst. Tad 
ir tā, ka cilvēks vairs nevar strā-
dāt. Nereti tas pieliek punktu, un 
cilvēki vairs nebaidās no psihi-
atriem, jo saprot, ka palīdzība ir 
vajadzīga.

– Ja darbabiedri redz, ka ar 

kolēģi kaut kas varētu nebūt 
kārtībā, kāds ir pareizais pir-
mais solis, kas būtu jādara?

– Līdzcilvēkiem nevajag mes-
ties virsū ar padomiem, kā dzī-
vot. Vienkārši jāizrāda atbalsts.

– Kāds?
– Piemēram, var pasacīt: man 

šķiet, ka pēdējā laikā ar tevi kaut 
kas nav kārtībā. Vai es tev kaut 
kādā veidā varu palīdzēt? Var 
teikt, ka man ir sajūta, ka tevi 
kaut kas nomāc.

Cilvēkam ļoti bieži vajag tikai 
nelielu atbalstu, lai viņš piekristu 
saņemt palīdzību. Arī darbabied-
ri var ieteikt vērsties pie speciā-
lista. Reizēm ģimenes locekļi vai 

labi draugi var ne tikai pierakstīt 
pie ārsta, bet arī atnākt līdzi.

– Kā jūs palīdzat pacientiem, 
kuriem ir depresija?

– Vispirms konkrētais gadī-
jums ir jāizvērtē. Ir reizes, kad 
nekādu terapiju neizrakstu, bet 
iesaku vērsties pie psihologa 
vai psihoterapeita. Izstāstu, kā-
das vēl ir alternatīvas. Teiksim 
– pievērsties fi ziskām aktivitā-
tēm, palietot vitamīnus. Ja stā-
voklis ir nopietnāks – piedāvāju 
antidepresantus.

– Depresija nav lipīga?
– Nē! Par depresiju nav uz-

skatāma situācija, ja cilvēkam 
nomākts garastāvoklis ir dažas 
dienas. Ja nomāktība ilgāka par 
divām nedēļām, tad jāsāk domāt, 
ka palīdzība ir vajadzīga. Es jau 
teicu, ka dramatiskākais iznā-
kums ir suicīds. Pētījumi rāda, 
ka lielākā daļa šo cilvēku tiešā vai 
netiešā veidā iepriekš ir norādī-
juši, ka viņiem vajag palīdzību. 
Piemēram, sēžot pie kafi jas tases, 
sacījuši: «Ziniet, man šķiet, ka 

man nav izejas no šīs situācijas.» 
Vai: «Es nezinu, ko tālāk darīt.» 
Vai: «Man šķiet, ka šeit nav atri-
sinājuma.» Tās ir lietas, kam jā-
pievērš uzmanība.

Vērīgiem jābūt ar tamlīdzīgām 
situācijām pusaudžu vecumā. 
Vienmēr ir svarīgi parādīt, ka 
tu esi ievērojis viņu sacīto. Var-
būt vajag tikai vienu plecu, kas 
palīdz iziet no krīzes situācijas. 
Bet šobrīd cilvēks ir tik tālu, ka 
neredz, ko darīt, lai sev palīdzē-
tu. Ja tu iesaki viņiem aiziet pie 
speciālista, reizēm tas var izglābt 
dzīvību.

– Ja cilvēks izdarījis pašnā-
vību, tā ķēdīte jau turpinās tā-
lāk, jo nu apkārtējie var justies 
vainīgi.

– Līdzcilvēki par to vienmēr 
pārdomā pēc tam. Nereti nāk at-
miņā: «Jā, viņš toreiz tā teica...»

Ja cilvēks ir psiholoģiski sta-
bils, viņš krīzi pārdzīvo vieglāk, 
bet visiem tas neizdodas, jo cil-
vēki nav vienādi.

Problēmas rada ne tikai dep-
resija. Alkohols, narkotikas, 
datoratkarība – tas arī rada uz-
vedības, emociju un personības 
izmaiņas. To var manīt skolā, kad 
krītas sekmes. Šajos gadījumos 
skolotājiem jārunā ar vecākiem: 
«Kas jums mājās notiek? Mēs 
manām, ka jūsu bērns pēdējā 
laikā ir izmainījies.» Bet stāsts 
jau nav par to vien. Pēdējā laikā 
daudz runā par vardarbību ģime-
nē. Arī par bērna asociālu uzve-
dību skolā – ir vardarbīgs, kaujas.

– Pasaule – arī Latvija – 
kļūst aizvien atvērtāka dažādu 
tautību cilvēkiem. Kas vieniem 
ir norma, citu acīs ir ārkārtas 
situācija. Kā pareizi reaģēt uz 
kaut ko sev nepieņemamu? Pie-
mēram, strūklaka Ogres centrā, 
kurā kāpj ne tikai bērni un pus-
audži, bet arī suņi, varētu būt 
kā iecietības pārbaude?

– Ja tu esi pietiekami apmie-
rināts ar dzīvi, ja tev ir pietie-

kami normāls darbs, attiecības 
ģimenē, tad kādu citu cilvēku 
paradumiem nevajadzētu sagādāt 
dramatiskas problēmas. Tu spēj 
saprast, ka ir cilvēki, kuriem nor-
ma ir šāda.

Ja tā strūklaka tā kaitina, var 
uz to neiet. Mums pilsētā ir ļoti 
daudz citu skaistu vietu. Te ir 
runa par līdzāspastāvēšanu. Tu 
jau neesi vientuļa sala, tev apkārt 
ir cilvēki. Ja kāds tevi tik ļoti kai-
tina, jādomā, kas ar tevi notiek?

– Ir kāda taciņa, kā cilvēkam 
vienmēr justies labi?

– Piemēram, sievietes, kas 
cieš no vardarbības ģimenē, ne-
var justies labi. Nevar prasīt, lai 
normāls cilvēks jūtas labi situāci-
jā, kad nemitīgi tiek apdraudēta 
viņa dzīvība vai veselība.

Ja tu no rīta piecelies un 
domā: «Man ir darbs, uz kuru 
jāiet. Mājās visi bērni veseli. Vīrs 
arī gluži normāls, bet es jūtos 
slikti.» Ja es tā slikti jūtos jau pā-
ris nedēļas, tad kaut kas ar mani 
nav kārtībā. Varbūt šī ir reize, 
kad jāaiziet pie psihologa. Ogrē 
mums ir daudz speciālistu.

Citādi ir, ja tu jūties slikti un 
tam ir kāds pamats, piemēram, 
tuva cilvēka zaudējums, fi nan-
siālas problēmas. Laikam ejot, 
situācija var atrisināties.

Nesenais Liepājas stāsts par 
piecgadīgo Ivanu Berladinu cita 
starpā ir arī stāsts par vienaldzī-
bu. Beigās izrādās, ka ir cilvēki, 
kas redzējuši, ka ir cilvēki, kas 
dzirdējuši, ka bērns sauc pēc pa-
līdzības, ka ir šoferis, kurš nav 
pamanījis… Ka ir kaimiņi, kuri 
zinājuši, ka mamma tos bērnus, 
iespējams, sit. Es ticu, ka jebkura 
iejaukšanās no malas pirms tam 
nebūtu novedusi līdz šādam re-
zultātam. Ja tu redzi, ka pa ielu 
viens pats iet mazs bērns, simts 
procenti, ka jāiejaucas!

– Attiecībā uz pieaugušajiem 
iejaukšanos otra dzīvē var uz-
tvert visādi.

– Jā, arī reakcija var būt da-
žāda. Pat tad, ja cilvēks tev rupji 
atcērt, viņš zinās, ka pie tevis var 
vērsties. Tev nav jāapvainojas par 
to, ka tu esi mēģinājis palīdzēt. 
Ja vajag palīdzību, es tepat esmu! 
Reizēm tas var būt izšķirīgi, kad 
kāds uz tavām dusmām atbild 
ļoti iecietīgi. Manuprāt, kopumā 
cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Svarīgi 
vajadzības gadījumā nebaidīties 
lūgt palīdzību.

Ja cilvēks bērnībā ģimenē pie-
dzīvojis vardarbību un neviens 
uz to nav reaģējis, un viņš ir iz-
audzis, bet nav saņēmis pietie-
kami daudz mīlestības un nav 
redzējis, kādas ir mīlestības pil-
nas attiecības, viņam nav no kā 
pasmelties. Cilvēks, kurš audzis 
mīlestības pilnos apstākļos, to 
nevar pazaudēt.

Nedomāju, ka Latvijā pieaug 
vardarbību skaits. Pieaug gadī-
jumi, kad tu sadūšojies par to 
runāt. 

SIA «Ogres rajona slimnīca» Ambulatorās nodaļas bērnu un pieaugu-
šo psihiatre Juta Cauņa aicina nebūt vienaldzīgiem. 
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Ja cilvēks izdarījis pašnāvību, līdzcilvēki 
par to vienmēr pārdomā pēc tam. Nereti nāk 
atmiņā: «Jā, viņš toreiz tā teica...»
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JŪS JAUTĀJAT – MĒS NOSKAIDROJAM

«Izkāpt» ārpus 
savas komforta zonas
Ik nedēļu foruma pirmo die-

nu jaunieši iesāk ar savstarpēju 
iepazīšanos, jo projektā piedalās 
bērni no dažādām Ogres pilsētas 
un novada skolām. Tālāk sākas 
darbs grupās, kur katra no tām 
veido savu «pasi», lai saprastu 
kopējās intereses. Tas ir svarīgi, 
lai rastos savstarpējā sadarbī-
ba. Grupām tiek dots uzdevums 
veidot stilizētas brilles, lai pa-
raudzītos uz līdzdalības veidu 
simulācijām. Projektā piedalās 
arī «O Istabas» jaunieši, kuri kā 
mentora asistenti piepalīdz ko-
mandām izpildīt uzdevumus, it 
īpaši pēcpusdienā, kad daudziem 
«jāizkāpj» no savas komforta 
zonas – jaunieši dodas pilsētas 
ielās, lai uzrunātu ogrēniešus 
un noskaidrotu, ko pozitīvu viņi 
saskata savā pilsētā un kādas ir 
problēmas. Kā atzīst foruma da-
lībnieki, kopumā ogrēnieši savas 
pilsētas attīstību vērtē pozitīvi, 
minot gan izaugsmi, gan dabas 
parka «Ogres Zilie kalni» attīs-
tību, gan ielu un ceļu remontus, 
gan to, ka tiek risinātas daudzas 
gadiem milzušas problēmas. 

«Tiesa gan, pieaugušo atsau-
cība ir ļoti dažāda, un tā parāda 
arī atsevišķu vecāka gada gājuma 

cilvēku attieksmi pret jaunie-
šiem. Piemēram, kāda pēc skata 
inteliģenta kundze, kuru pieklā-
jīgi uzrunāja viens no projektā 
iesaistītajiem jauniešiem, uz viņa 
uzdoto jautājumu atbildēja īsi 
un lakoniski: «Atšujies...» Kad šo 
pašu kundzi mēģināja uzrunāt 
mentora asistentes, viņas saņēma 
atbildi: «Vai esat slimas?». Skum-
ji par šādu attieksmi, bet arī tā 
ir sava veida pieredze,» saka 
L.Cimere. Dienas noslēgumā 
grupu uzdevums ir veidot iegu-
vumu kubu un dalīties iespaidos 
par gūto pieredzi. 

Nākamais rīts sākas ar sasvei-
cināšanos un dalībnieku publis-
ku uzstāšanos jeb mājas darba 
«atrādīšanu» – pieci pirksti vie-
nai rokai – pieci pienākumi un 
piecas tiesību normas. Nodar-
bības turpinās ar diskusiju «Kas 
nepieciešams man kā jaunietim 
21.gadsimtā?». Mentora vadībā 
atraktīvā veidā tiek izspēlētas arī 
dažādas situācijas un burtiska 
«iekāpšana svešās kurpēs», pēc 
tam pārspriežot, kādas sajūtas tas 
radījis, arī kontekstā ar iepriekšē-
jā dienā piedzīvoto. Atgriežoties 
telpās, jaunieši turpina diskusijas 
par iespējām līdzdarboties, veic 
dažādu līdzdarbības veidu simu-
lāciju, kā arī pārrunā brīvprātīgā 
darba principus. Dienas otrajā 

pusē viņi «dodas pasaulē», lai īs-
tenotu kādu lietderīgu iniciatīvu, 
ko paši pirms tam «prāta vētras» 
laikā radījuši. 

Iesaistās 
brīvprātīgo darbā
«Projekta sadarbības partne-

ri ir Ogres Centrālā bibliotēka, 
pirmsskolas izglītības iestāde 
«Saulīte», Ogres novada Kultū-
ras centrs, Ogres pansionāts un 
Ogres Vēstures un mākslas mu-
zejs. Jauniešiem tiek doti atslēgas 
vārdi, piemēram, «bērni», «kul-
tūra», «grāmata», «veci cilvēki», 
un viņiem pašiem jāizsecina, kur 
šie vārdi vislabāk atklājas. Tālāk 
katra grupa saņem kontaktin-
formāciju, paši sarunā tikšanos 
un dodas ciemos, lai noskaid-
rotu, ko konkrētajā vietā varētu 
palīdzēt, kāds būtu brīvprātīgā 
darbs, lai viņi varētu būt sabied-
rībā noderīgi. Trešās foruma die-
nas pirmajā pusē bērni dodas uz 
šīm vietām veikt labos darbus. 
Pagājušajā nedēļā jaunieši Ogres 
novada Kultūras centra otrā pusē 
pie rezerves ieejas nokrāsoja fa-
sādi, pirmsskolas izglītības iestā-
dē sakārtoja grupas telpas pēc re-
monta, bet šonedēļ iesaistījās ro-
taļās ar bērnudārza audzēkņiem. 
Savukārt bibliotēkā viņi izpētīja 
bibliobusus, kopā ar meistaru 

Ogres novada jaunieši mācās 
būt sabiedrībā noderīgi

mācījās, kā labot grāmatas un 
veidot origami putnus. Visemo-
cionālākais bija Ogres pansionāta 
apmeklējums, kur jaunieši ve-
cajiem cilvēkiem lasīja grāmatas 
un uzklausīja viņu dzīvesstāstus 
gan par Sibīrijā aizvadītajiem ga-
diem, gan Latvijas kā brīvvalsts 
veidošanos. Viena no meitenēm 
pēc pansionāta apmeklējuma pat 
raudāja – tik dziļi viņu bija aiz-
kustinājusi šī tikšanās. Pagājušajā 
nedēļā mēs rīkojām arī akciju, 
kuras laikā jaunieši ziedoja spil-
venus, segas un palagus, ko no-
gādājām Ogres slimnīcā. 

Mūsu sadarbības partneri bēr-
nu līdzdarbošanos novērtēja ļoti 
atzinīgi,» stāsta L.Cimere. 

Pirmās nedēļas trešās dienas 
noslēgumā jauniešiem bija ie-
spēja apgūt projektu rakstīšanu, 
ģenerēt dažādas idejas un izzināt 
pilsoniskās aktivitātes līdzdalības 
veidus. Savukārt šonedēļ foruma 
dalībnieki aci pret aci tikās ar 
Ogres novada domes vadību un 
deputātiem, lai piedalītos struk-
turētajā dialogā. 

Noslēdzošā, ceturtā, foruma 
diena tiek veltīta savas grupas 
iniciatīvu apkopošanai, izanali-
zējot gan stiprās, gan vājās pu-
ses, kā arī nākotnes iespējas un 
draudus. 

Vēl jaunieši devās arī ekskur-
sijā pa muzeju un, noklausoties 
darbinieka stāstīto, meklēja atbil-
des muzeja ekspozīcijās.

Mēģina apzināt 
arī problēmas 
Paralēli citām aktivitātēm, fo-

ruma dalībnieku uzdevums ir 

apzināt problēmas Ogrē un no-
vadā, kurām būtu nepieciešams 
risinājums. Tā, piemēram, kāds 
bija pamanījis, ka daudzviet 
mežā atrodamas nelielas kapu 
kopiņas, kur saimnieki apglabā-
juši savus četrkājainos mīluļus. 
Tas nozīmē, ka trūkst kādas no-
teiktas vietas, kur to varētu darīt. 
Jauniešu uzmanību piesaistīja arī 
bēdīgais Jaunogres vidusskolas 
stadiona stāvoklis, māju sienu 
apzīmēšana, publisko tualešu 
trūkums, nojumju neesamī-
ba dažās autobusa pieturvietās, 
sporta laukums pie Ogres bas-
ketbola skolas, kur ir jauni grozi, 
bet starp betona plāksnēm aug 
zāle. Tāpat nekopts ir arī sporta 
laukums Ogresgalā, un jopro-
jām nav tapis savulaik solītais 
skeitparks. 

«Visas šīs problēmas ir iemū-
žinātas fotogrāfi jās, kuras foru-
ma noslēgumā ar pavadvēstuli 
iesniegsim Ogres novada paš-
valdībai, lai meklētu tām risinā-
jumu. Mūsu mērķis ir saprast, 
kā jaunieši varētu būt noderīgi 
sabiedrībai un kādas varētu būt 
jauniešu organizāciju sadarbī-
bas formas ar pašvaldību,» saka 
L.Cimere. 

Nākamnedēļ nu jau citi 20 
jaunieši mācīsies būt noderīgi 
sabiedrībai. Tie, kuru dalība fo-
rumā jau noslēgusies, ir vienis-
prātis – šīs bijušas neaizmirsta-
mas un pieredzes bagātas četras 
dienas. Jāpiebilst, ka dalība foru-
mā ir bez maksas un jaunieši ik 
dienu tiek nodrošināti ar siltām 
un gardām pusdienām kafejnīcā 
«Ilze». 

AKTUĀLI

Autobusa pieturas nojume nav 
pamesta – tai tiks rasts pielietojums

DZINTRA DZENE 
Pārogres pusē dzīvojošie 
ievērojuši, ka jau kādu lai-
ku iežogotā teritorijā Ogrē, 
Daugavpils ielā 18, ir novie-
tota autobusa pieturvietas 
nojume – identiska tām, 
kādas atrodas uz autoceļa 
Rīga – Dauga vpils. «Pieturas 
nojume ir nedaudz aprūsē-
jusi, bet citādi tai nav ne vai-
nas – visi stikli veseli. Kāpēc 
tā te atrodas, kam pieder šī 
teritorija un vai nav iespējas 
šo nojumi izmantot lietderī-
gāk?» jautā Pārogrē dzīvojo-
šā Maijas kundze. 

Šo jautājumu «OVV» uzde-
va P/A «Ogres namsaimnieks» 
Ceļu un pilsētvides nodaļas va-
dītajam Pēterim Bužeram, kurš 
skaidro, ka minētā pieturvietas 
nojume nebūt nav aizmirsta un 
pamesta. «Teritorija Ogrē, Dau-
gavpils ielā 18, ir P/A «Ogres 
namsaimnieka» pārziņā, un tur 
atrodas sūknētava. Minētā pietu-
ras nojume šurp tika atvesta no 
Brīvības ielas, no Kartonfabrikas 
rajona, kur to demontēja sakarā 
ar Brīvības ielas rekonstrukcijas 
darbiem. Demontēto nojumi uz 
laiku novietojām iežogotā teri-

torijā, līdz tiks izlemts, kur to 
atkal varētu izmantot. Diemžēl 
neapzinīgas personas nožogoju-
mu vietām jau pabojājušas, un, 
iespējams, nojume tiek izmantota 
ne tam mērķim, kam tā domāta. 
Aicināsim Ogres novada pašval-
dības policijas darbiniekus, pat-
rulējot pilsētā, biežāk aizbraukt 
un pārliecināties, vai P/A «Ogres 
namsaimnieks» teritorijā neatro-
das nepiederošas personas. Kas 
attiecas uz pašu pieturas nojumi, 
šobrīd budžetā nav paredzēti lī-
dzekļi tās uzstādīšanai citviet, 
taču šis jautājums tiks risināts. 
Protams, vispirms jāizlemj, kur 
turpmāk šo nojumi vislietderīgāk 
novietot, jo Brīvības ielā tā vairs 
neatgriezīsies. Tur tiks uzstādītas 
citas, plašākas pieturvietas no-
jumes, kas jau ir pasūtītas, jo šī 
ietilpības ziņā bija par mazu kon-
krētajai pieturvietai, kuru izman-
to liels skaits iedzīvotāju. Pietur-
vieta Brīvības ielā tika demontēta 
ļoti saudzīgi un tikpat saudzīgi 
nogādāta Daugavpils ielā, tāpēc 
varu tikai aicināt iedzīvotājus 
neradīt šai nojumei bojājumus, 
lai to ar laiku atkal varētu izman-
tot,» saka P.Bužers. 

Brīvības ielā demontētā un P/A «Ogres namsaimnieks» teritorijā Ogrē, Daugavpils ielā 18, uz laiku novie-
totā pieturas nojume nebūt nav aizmirsta un pamesta.

D
zi

nt
ra

s D
ze

ne
s f

ot
o

D
zi

nt
ra

s D
ze

ne
s f

ot
o



10 Piektdiena,  2017.gada 21.jūlijs

w w w. o g r e s v e s t i s v i s i e m . l vw w w. o g r e s v e s t i s v i s i e m . l v

KRUSTVĀRDU MĪKLA

14.jūlija krustvārdu mīklas atminējums

Horizontāli: 1. Fitness. 6. Dītriha. 10. Ināra. 11. Sabulis. 12. Balasts. 
13. Elīda. 16. Eilers. 18. Kazaks. 19. Saistības. 20. Soso. 23. Ļaut. 25. Zeta. 
26. Loze. 27. Veto. 28. Koda. 29. Loto. 30. Cila. 31. Īsts. 35. Suta. 38. Feld-
bergs. 40. Ampīrs. 41. Ieraža. 42. Atnes. 45. Nosūnot. 46. Igalula. 47. Izdot. 
48. Sasists. 49. Analogs.

Vertikāli: 1. Forsters. 2. Tabulas. 3. Eklērs. 4. Sise. 5. Kālī. 6. Daba. 
7. Telpas. 8. Izskaņa. 9. Apsusēt. 14. Laso. 15. Dzīt. 17. Sastatnes. 18. Ka-
rolingi. 21. Okers. 22. Ozols. 23. Ļekas. 24. Uzdot. 31. Īpatnis. 32. Tupesis. 
33. Adīt.  34. Nere. 36. Unamuno. 37. Atamans. 38. Franks. 39. Sevana. 42. Atis. 
43. Nida. 44. Sita. 

KULTŪRA: KAS? KUR? KAD?

Izīrējam kravas autobusu 
Tālr. 29178786 

Izīrējam pasažieru autobusu 
(15 sēdvietas).
Tālr. 29178786 

IZĪRĒ

Jauna, 
nocenota 
sadzīves 
tehnika no 
Vācijas.
Garantija.  Kredīts.

Ogre, Skolas iela 18.
Tālr. 29149315; 

2959355929593559; 
65022177

DAŽĀDI

Vajadzīgi APKOPĒJI 
darbam Fazer, Ogrē. 

Viena vakance - 7.00   -13.00 
darba dienas, 

otra vakance - 17.00   -21.00 
darba dienas.

Piedāvājam stabilu atalgojumu 
un sociālās garantijas.

Sīkāku informāciju var saņemt, 
zvanot uz tālruni 25720181.

nepieciešami mežstrādnieki 
agrotehniskiem kopšanas 
darbiem (Jumpravas pagastā). 
1ha/70-100 eur. 
Tālr. 29330397 

Aicinām darbā NAMDARUS
un GALDNIEKUS. 

Darbs koka karkasa māju 
ražotnē. 

Ražotne atrodas Lielvārdē.  

Prasības: 
• Prast lasīt rasējumus. 
• Spēja strādāt komandā, kā arī 
  patstāvīgi organizēt savu darbu. 
• Darbs jāveic precīzi un kvalitatīvi. 
• Jāpārzin latviešu un krievu valoda. 
• Nepieciešama pieredze koka
  karkasa māju ražošanā. 

Lūgums zvanīt tālr. 28631140 
vai sūtīt CV uz e-pasta adresi: 

arturs.spiss@gmail.com 

V.GILE
Horizontāli: 1. Deviņu pakalnu pilsēta Kurzemē, novada centrs. 

3. Pagasta centrs Kuldīgas novadā. 6. Zivs kauls. 11. Dāvana Latvijai 100.
dzimšanas dienā. 12. Smalcināt. 13. Žurnāls Latvijā. 14. Paziņojuma vai 
sludinājuma lapa. 16. Elektroniskais surogātpasts. 18. Izžuvuši. 21. Zema, 
gredzenveidīga koraļļu sala. 23. Z.Liepiņa rokopera. 26. Just skābekļa 
trūkumu. 27. Pārliecība. 28. Valsts iekārta, kurā augstākā vara pieder vē-
lētiem valsts varas orgāniem. 29. Izturēšanās, ģērbšanās veids, maniere. 
31. Slikts dzēriens. 33. Dziļa cieņa, godbijība. 34. Studentu pilsēta Igau-
nijā. 35. Amariļļu dzimtas augs ar gaļīgām, dzeloņainām lapām. 37. Vie-
doklis kādas parādības apskatīšanā. 40. Franču pedagogs, kurš 1829.gadā 
izgudroja reljefrakstu neredzīgajiem. 41. Atklāta vai segta mājas piebūve. 
42. Pagasta centrs Ogres novadā. 43. Fizikas nozare, kas pēta gaismas pa-
rādības. 44. Sporta sacīkšu sākuma moments. 

Vertikāli: 1. Asins sarecējums asinsvados. 2. Vēsas. 4. Laikraksts Latvi-
jā. 5. Ūdens agregātstāvoklis. 7. Saplēst, sadauzīt. 8. Bedre upes gultnē. 
9. Kaila cilvēka ķermeņa attēlojums mākslā (dsk.). 10. Sens strinkšķinā-
mais stīgu instruments. 15. Ierīce vielu attīrīšanai no piemaisījumiem. 
17. Kosmētikā – ārstniecisko vielu kārta, ko uzziež uz sejas (dsk.). 19. Kal-
nu sistēma, kas atdala Eiropu no Āzijas. 20. Sargāt, nepieļaut izzust, pa-
zust. 22. Dzeltenīgi vai sarkanīgi brūna dabiska minerālkrāsa. 24. Ame-
rikāņu kinoaktieris, režisors (1889 - 1977), izveidojis pastāvīgu komiķa 
masku «mazais cilvēks». 25. Bišu saimei dalīties. 30. G.Merķeļa ievērojams 
darbs. 32. Valsts Viduseiropā. 34. U.Marhilēviča un M.Zālītes kopdarbs. 
36. Spilgts iespaids. 37. Slimība, kurai raksturīgs lēkmjveidīgs elpas trū-
kums. 38. Latviešu baletdejotāja (1952). 39. Skatuves deja ar kāju piesi-
tieniem.

1-ist. dzīvokli Ogrē, Lapu ielā, 
pēc eiroremonta. 
Tālr. 29432237 

KRAPES KAPOS 
KAPU SVĒTKI
13.AUGUSTĀ 
PLKST. 14:00

Предприятие приглашает 
на работу водителя 
для перевозки живого 
крупного рогатого скота 
по Латвии. Требования: 
наличие прав категории 
CE; ответственность; 
порядочность; опыт в 
подобной сфере перевозок 
приветствуется. Звоните для 
подробной информации. 
Uzņēmums aicina darbā 
autovadītāju dzīvu liellopu 
pārvadāšanai. 
Prasības: CE kategorijas 
vadītāja apliecība. 
Tālr. 27857137

!!!

DARBA PIEDĀVĀJUMI
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Ogres novadā
Madlienā – pagasta svētki:
22.jūlijā no pulksten 6 pie pa-

gastmājas – ziedu instalācijas.
22.jūlijā pulksten 10 pie pagast-

mājas – svētku atklāšanas kon-
certs «Ai, vasara».

22.jūlijā pulksten 11 Madlienas 
baznīcā – svētbrīdis, Kaspara Ze-
mīša un Ilzes Sprances koncerts.

22.jūlijā no pulksten 12 pie 
Madlienas kultūras nama – rado-
šās darbnīcas, lielie ziepju burbuļi, 
atrakcijas bērniem.

22.jūlijā pulksten 13 pie Madlie-
nas kultūras nama – kopīgas svēt-
ku pusdienas.

22.jūlijā pulksten 14 pie Madlie-
nas kultūras nama – orientēšanās 
aktivitātes.

22.jūlijā pulksten 19 Madlienas 
Kultūras un jaunrades centrā «O 
divi» – Madlienas pūtēju orķestra 
60 gadu jubilejas koncerts.

22.jūlijā pulksten 22 pie Madlie-
nas Kultūras nama – disko balle.

Taurupē
23.jūlijā pulksten 13 Aderkašu 

kapos – katoļu draudzes kapus-
vētki.

Ikšķiles novadā
Ikšķilē
23.jūlijā pulksten 12 Lazdukal-

na kapos – luterāņu draudzes ka-
pusvētki.

23.jūlijā pulksten 14 Ikšķiles 
kapos – luterāņu draudzes kapus-
vētki.

Ķeguma novadā
Birzgalē
22.jūlijā Birzgales pagasta svēt-

ki «Birzgalei 450».
22.jūlijā pulksten 11 Birzga-

les kapelā – svētku dievkalpo-
jums. Pēc dievkalpojuma proce-
sija līdz Vecā Stendera pieminek-
lim, piemiņas brīdis un svētku 
atklāšana. 

22.jūlijā pulksten 12.30 pie 
Stendera pieminekļa – pūtēju or-
ķestra «Birzgale» koncerts.

22.jūlijā no pulksten 13 Rūķu 
parkā – radošas un sportiskas ak-
tivitātes.

22.jūlijā no pulksten 13 muzejā 
«Rūķi» – Valda Brūvera gleznu iz-
stāde.

22.jūlijā pulksten 19 – svētku 
gājiens no Birzgales tautas nama 
uz «Rūķu» parku. Pēc gājiena kon-
certs «Senās rudzu vārpas stāsts».

22.jūlijā pulksten 22 – zaļum-
balle ar grupu «Prozit».

22.jūlijā pulksten 23 – pirmizrā-
de fi lmai «Ar sirdi un dvēseli Birz-
galē». Pēc tam – svētku salūts.

Lielvārde novadā
Lēdmanē
22.jūlijā pulksten 12 pie tirdz-

niecības centra – svētku koncerts 
«Laimas takas skandinot».

22.jūlijā pulksten 13 Lēdmanes 
Pētera un Pāvila katoļu baznīcā – 
svētku dievkalpojums. Pēc dievkal-
pojuma dokumentālās fi lmas «Lie-
cības par Lēdmanes dievnamu» un 
«Sarunas ar novadniekiem».

22.jūlijā pulksten 14 pie tirdz-
niecības centra – izrāde bērniem 
«Medus rausis».

22.jūlijā pulksten 15 pie tirdz-
niecības centra – koncerts «Ej, Lai-
miņa, tu pa priekšu».

22.jūlijā pulksten 16.30 pie 
tirdzniecības centra – Lielvārdes 
novada mūzikas un mākslas skolas 
bērnu un pieaugušo neformālās 
izglītības studijas darbu izstāde 
«Ar Laimiņas gudru ziņu» atklāša-
na.

22.jūlijā pulksten 18.30 pie 
tirdzniecības centra – Romualda 
Zarembo autorkoncerts «Es apjozu 
Laimas jostu».

22.jūlijā pulksten 20.30 pie 
tirdzniecības centra – rokgrupas 
«Melns uz balta» koncerts.

22.jūlijā pulksten 23 pie tirdz-
niecības centra – zaļumballe ar 
grupu «Apvedceļš».

SMEJIES VESELS!

Neviens nebrauc tik uzmanīgi 
kā cilvēks, kurš mājās ir aizmirsis 
tiesības un tehnisko pasi.

*
– Ak, Dievs, kā tu esi notievējusi! 

Kas par diētu?
– Kartupeļi, burkāni, kāposti, 

rutki...
– Izsautēti vai izcepti?
– Izravēti, mīļā, izravēti!
*
Vīrietis ir cilvēks, kurš puķes 

iedala divās grupās: rozes un «kā 
sauc šitās?».
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SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus, 

jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.

T: 28761515

!!!

REKLĀMA UN SLUDINĀJUMI

Par iesniegto sludinājumu 
un reklāmu patiesumu 

un saturu 
redakcija neatbild.

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

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

€=

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

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

Tālr. 25928648 

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

PĀRDOD

zemi vai remontējamu māju 
Ogrē (tuvu centram). Izskatīšu 
visus variantus. Tālr. 29154401

IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBA

IGAUNIJAS UZŅĒMUMS 
“REINPAUL”

IEPĒRK ŠĶELDU 
UN ŠĶELDOJAMO 

MATERIĀLU
(ZARUS, ŠĀĻUS, MALKU)

TĀLR. 28665585

LIELĀKĀ MALKAS IZVĒLE 
OGRES RAJONĀ 
(visa veida malka ar piegādi). 
Tālr. 29277856 

sausus bērzu klucīšus 
maisos (grilam).
Tālr. 29277856 

3-istabu dzīvokli Ogrē, 
Mālkalnes prospektā 
(3.stāvs).
Tālr. 29140183 

mazlietotu izvelkamo dīvānu; 
lietotu, ietilpīgu, 
gaišu vitrīnsekciju; 50. gadu 
ozolkoka drēbju skapi. 
Tālr. 29140183 

SIA „Skalavas” iepērk
  mājlopus un 

bioloģiski audzētus 
jaunlopus. 

Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 29424426 

ASENIZĀCIJAS 
PAKALPOJUMI.
Tālr. 27081667, 27014423

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

Piedāvājam kravas mašīnas ar 
manipulatoru pakalpojumus. 
Tālr. 29178786 

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

Pļauju zāli ar trimmeri, 
griežu dzīvžogus, 
zāģēju bīstamos kokus, zarus. 
Tālr. 26278788 

Trešdien, 26.jūlijā,
z/s “Gračuļi” pārdos dažādu krāsu 

jaunputnus (4,5- 6 mēn.), dējējvistas, 
gaiļus (arī maina). 

Pēc pieteikuma mājas cāļi.
Krapē ........... 8.00
Lēdmanē ..... 8.15
Jumpravā ..... 8.35
Dzelmēs ...... 8.45
Kaibalā ...... 8.55
Lielvārdē ..... 9.05
Rembatē ...... 9.25
Ķegumā ....... 9.40
Ciemupē ...... 10.00
Ikšķilē .......... 10.20

Tīnūžos ........ 10.40
Ogresgalā .... 10.55
Glāžšķūnī ..... 11.10
Suntažos .... 11.30
Lauberē ....... 11.50
Madlienā ..... 12.05
Ķeipenē ....... 12.15
Taurupē ....... 12.30
Līčupē .......... 12.40
Meņģelē ....... 13.00

Tālr. 29186065; 25272041

MEDICĪNA

zemi apbūvei Ikšķilē 
(6300 m2, 1 km no stacijas, 
blakus asfaltētai ielai). 
Tālr. 29219657 

pusi mājas un zemi (350 m2) 
Ciemupē (blakus centram). 
Orientējošā cena Eur 20000. 
Iespējama vienošanās 
par cenu. 
Tālr. 27198296 

Svētdien, 23.jūlijā,
Tirgos jaunputnus. 

Iepērk nolietotus akumulatorus, 
elektromotorus.

Ikšķilē .......... 9.00
Tīnūžos ........ 9.15
Ogresgalā .... 9.30
Ogrē .............. 9.45
Ķegumā ....... 10.00
Lielvārdē ..... 10.15
Lēdmanē ..... 10.40

Lauberē ....... 11.00
Suntažos ..... 11.20
Ķeipenē ....... 11.40
Taurupē ....... 12.00
Meņģelē ....... 12.20

Tālr. 29119933

Izgatavoju koka durvis. 
Tālr. 29421666

Veterinārārste Ogrē. 
Ārstēšana, vakcinācija, 

mikročips. 
Izbraucu mājas vizītēs. 

Tālr. 29357699

IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBA

Izmantojiet iespēju sakopt savu tuvinieku atdusas vietas.

Svētdien, 23.jūlijā,
Pārdos un uzstādīs kapu apmalītes, pieņems pasūtījumus 

kapu pieminekļu, plāksnīšu, soliņu un sētiņu izgatavošanai.

  9.00 Birzgales kapos
10.00 Tomes kapos
10.30 Ciemupes kapos
11.00 Ķeguma kapos
11.30 Lielvārdes kapos
12.00 Lāčplēša kapos 
12.30 Jumpravas kapos
13.00 Krapes kapos

 14.00 Madlienas kapos
 15.00 Meņģeles kapos
 15.30 Aderkašu kapos
 16.00 Līčkalniņa kapos
 17.00 Pareizticīgo kapos
 17.30 Suntažu kapos
 18.00 Ogresgala kapos
 18.30 Lazdukalna kapos

Tālr. 
26526910

www.kapudarbi.lv • kapudarbi@inbox.lv

PAKALPOJUMI
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SPORTS
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EDGARS SILIŅŠ, ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS SPORTA PASĀKUMU ORGANI-
ZATORS

15.jūlijā notika tradicionālās Rembates pagasta Sporta 
spēles. Sportiskā pasākuma dalībnieki sacentās pludmales 
volejbolā, ielu basketbolā un futbolā, kā arī individuāla-
jos sporta veidos. Komandu kopvērtējumā par uzvarētāju 
kļuva lielvārdiešu un ķegumiešu apvienotā vienība «Kāda 
starpība».

Rembates Sporta spēlēs uzvar «Kāda starpība»Rembates Sporta spēlēs uzvar «Kāda starpība»

Ķegumiešu un lielvārdiešu apvienotā komanda «Kāda starpība» – Rembates Sporta spēļu uzvarētāja.Ki
nt

ija
s S

pa
rā

ne
s f
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o

Pludmales volejbols: 1.vietā 
«Hayduk» (Jurģis Birznieks un 
Raivis Šaraks), 2.vietā «Zemā 
plaukta karaļi» (Oskars Dūdens 
un Agris Veļiks), 3.vietā «Kāda 
starpība» (Deivids Strazdiņš un 
Ronalds Strauss).

Ielu basketbols: 1.vietā 
«V.K.Būvē» (Vladislavs Kozlov-
skis, Elvis Ermanovskis, Aigars 
Delvers un Kristaps Šaka), 2.vie-
tā «Zemā plaukta karaļi» (Ervīns 
Torsters, Oskars Gūte un Aigars 
Liepiņš), 3.vietā «Kāda starpība» 
(Artūrs Pokšāns, Tomass Spa-
rāns, Gatis Štelmahers un Mār-

tiņš Peltmanis).
Futbols (6:6): 1.vietā «Kāda 

starpība» (Miks Bērziņš, Ma-
tīss Bērziņš, Aivis Jonikāns, Ed-
gars Dārznieks, Kristaps Deks-
nis un Igors Ushopovs), 2.vietā 
«Zemā plaukta karaļi» (Kaspars 
Mudelis, Oskars Gūte, Oskars 
Dūdens, Agris Veļiks, Romāns 
Loss, Dainis Eižvertiņš, Er-
vīns Torsters un Aigars Lie-
piņš), 3.vietā «V.K.Būvē» (Vla-
dislavs Kozlovskis, Niks Bu-
raks, Aigars Delvers, Kristaps 
Šaka, Mikus Valpēters un Toms 
Akmeņlauks).

Dārzabols: 1.vietā Nauris Iva-
novs, 2.vietā Jāzeps Vītols, 3.vie-
tā Artūrs Linde.

Pievilkšanās: 1.vietā Gatis 
Loss, 2.vietā Nauris Ivanovs, 
3.vietā Kristaps Vavčenkovs.

Basketbola brīvmetieni: 

1.vietā Mārtiņš Peltmanis, 2.vietā 
Tomass Sparāns, 3.vietā Artūrs 
Vīgentis.

Šautriņas: 1.vietā Oskars 
Gūte, 2.vietā Ronalds Strauss, 
3.vietā Raivis Šaraks.

Sporta spēļu kopvērtējumā 

par uzvarētāju kļuva lielvārdiešu 
un ķegumiešu komanda «Kāda 
starpība», otrajā vietā ierindo-
jās mājinieku «Zemā plauk-
ta karaļi», bet godpilno trešo 
vietu izcīnīja «V.K.Būvē» no 
Lielvārdes. 

AIVARS PURIŅŠ, OGRES NOVADA VIEGLATLĒTIKAS SENIORU KOMANDAS 
PĀRSTĀVIS 
15. un 16.jūlijā Valkā/Valgā notika Latvijas Sporta vete-
rānu – senioru savienības 54. sporta spēles vieglatlētikā, 
kurās piedalījās 40 pilsētu un novadu komandas no visas 
Latvijas. Sīvā konkurencē augsto septīto vietu komandu 
vērtējumā izcīnīja Ogres novada veterāni, kuriem 35 dažā-
da kaluma medaļas individuāli (12 zelta, 11 sudraba un 11 
bronzas), kā arī viena zelta medaļa stafetē.

Ogres novada senioriem 35 medaļas Valkā

Ogres novada komandu pār-
stāvēja 20 vieglatlētikas sporta 
veterāni (četras dāmas un 16 
kungi). Komandu vērtējumā uz-
varēja Gulbenes novads ar mak-
simāli iespējamajiem 405 punk-
tiem. Otrajā vietā Līvānu novada 
komanda ar 403 punktiem un 
trešajā vietā Daugavpils koman-
da ar 402 punktiem. Līdz 6.vietai 
komandu vērtējumā Ogres nova-
da komandai (393) pietrūka tikai 
viens punkts. 

Ritai Žuravļovai D60+ grupā 
trīs zelta medaļas: 3000 m skrie-
šanā (15:57,70 min.), 3000 m so-
ļošanā (19:00,33 min.) un 5000 m 
soļošanā (32:14,98 min.).

Ivetai Caunei D35+ grupā di-
vas zelta medaļas: 200 m sprintā 
(30,17 s) un 3000 m skriešanā 
(11:57,53 min.).

Andrim Alksnim K40+ grupā 
divas zelta medaļas: 3000 m soļo-
šanā (14:00,00 min.) un 5000 m 
soļošanā (24:48,64 min.).

Uldim Velikam K50+ grupā 
zelta medaļa diska mešanā (39,54 
m) un sudraba medaļa vesera 
mešanā (31,06 m).

Jānim Mežielam K55+ gru-
pā zelta medaļa 800 m skriešanā 
(2:32,20 min.) un sudraba me-

daļa 5000 m skriešanā (19:36,51 
min.).

Zigfrīdam Rudzātam K70+ 
grupā zelta medaļa vesera meša-
nā (32,06 m) un sudraba medaļa 
lodes grūšanā (10,32 m).

Armandam Bušam K35+ gru-
pā zelta medaļa 1500 m skriešanā 
(4:23,17 min.) un sudraba meda-
ļa 400 m skriešanā (56,97 s).

Artūram Pauļukēvičam K35+ 
grupā zelta medaļa 400 m skrie-
šanā (54,77 s).

Zigfrīdam Hermanim K75+ 
grupā divas sudraba medaļas: ve-
sera mešanā (26,22 m) un diska 
mešanā (25,02 m). 

Valdim Ņilovam K40+ grupā 
sudraba medaļa 1500 m skrieša-
nā (4:45,25 min.) un divas bron-
zas medaļas: 800 m skriešanā 
(2:18,80 min.) un 5000 m skrie-
šanā (17:41,20 min.).

Aivaram Puriņam K60+ gru-
pā sudraba medaļa 100 m sprintā 
(13,86 s) un bronzas medaļa 200 
m sprintā (28,42 s).

Ingai Zilbertei D40+ grupā 
sudraba medaļa 5000 m soļošanā 
(35:04,69 min.) un bronzas me-
daļa 3000 m soļošanā (21:00,09 
min.).

Jānim Kaprālim K70+ grupā 

sudraba medaļa 5000 m soļošanā 
(33:56,93 min.) un bronzas me-
daļa 3000 m soļošanā (19:55,72 
min.).

Albertam Tropam K70+ gru-
pā sudraba medaļa vesera meša-
nā (28,58 m). Albertam arī 6.vie-
ta lodes grūšanā (9,82 m).

Jānim Kaimiņam K65+ gru-
pā divas bronzas medaļas: 800 m 
skriešanā (3:03,54 min.) un 1500 
m skriešanā (5:55,42 min.).

Gundaram Tipānam K50+ 
grupā divas bronzas medaļas: lo-
des grūšanā (10,45 m) un augst-
lēkšanā (1,45 m).

Initai Bistrovai D50+ grupā 
bronzas medaļa 3000 m skriešanā 
(13:46,49 min.). Initai arī 4.vieta 
800 m skriešanā (3:15,33 min.).

Robertam Ivzānam K50+ 
grupā bronzas medaļa 800 m 
skriešanā (2:36,79 min.). Rober-
tam arī 5.vieta 5000 m skriešanā 
(19:17,14 min.).

Edgaram Rūtiņam K40+ 
grupā 5.vieta 400 m skriešanā 
(1:13,35 min.) un divas 6.vietas: 
800 m skriešanā (2:37,71 min.) 
un 5000 m skriešanā (20:35,78 
min.).

Mūsu komandas dalībnieks 
Armants Pēterkops 800 m skrē-
jienā guva traumu un izstājās. 
Iegūtais muskuļa savainojums lie-
dza Armantam arī otrajā sacensī-
bu dienā piedalīties augstlēkšanas 
sacensībās.

Ogres novada kungu koman-
da (Uldis Veliks, Aivars Puriņš, 
Artūrs Pauļukēvičs un Armands 
Bušs) ar lielisku rezultātu (3:45,57 
min.) sešu komandu konkuren-
cē uzvarēja lielajā zviedru stafetē 
(100 m + 200 m + 400 m + 800 
m). Otrajā vietā esošo Līvānu no-

vada komandu mūsējie pārspē-
ja par gandrīz sešām sekundēm 
(3:51,06 min.). Ogres novada 
komandas rezultāts ir jauns šo 
sacensību rekords. Iepriekšējais 
rekords, kas tika uzstādīts pērn, 
arī piederēja Ogres novada ko-
mandai (3:46,26 min.).

Gribu pateikties visiem mūsu 
komandas dalībniekiem par cī-
ņas sparu, izturību un vienotību! 
Nākamās sacensības mūsu nova-
da vieglatlētikas veterāniem būs 
22.jūlijā Rēzeknē, kur notiks 3. 
Latvijas čempionāts vieglatlēti-
kā veterāniem. Gaidīsim jaunas 
uzvaras un rekordus. Lai mums 
veicas! 

Uz goda pjedestāla zviedru sta-
fetes rekordisti: Artūrs Pauļukē-
vičs (no kreisās), Aivars Puriņš, 
Armands Bušs un Uldis Veliks.
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