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Ogres novada domē –
sešu partiju pārstāvji
Saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likumu pašvaldības dome tiek ievēlēta
uz četriem gadiem, domes kārtējās
vēlēšanas notiek jūnija pirmajā sestdienā.
Šogad pašvaldību vēlēšanas notika 1. jūnijā. Arī Ogres novada balsstiesīgie vēlētāji devās uz vēlēšanu iecirkņiem, lai izmantotu savas tiesības
vēlēt vietējo varu, uzticot tai novada
vadības grožus nākamajiem četriem
gadiem.
Ogres novada domes vēlēšanām
novada vēlēšanu komisija bija reģistrējusi 8 deputātu kandidātu sarakstus. Vēlētāju izvēles rezultātā Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likumā noteikto 5
procentu barjeru pārvarējuši 6 kandidātu saraksti, savukārt 2 saraksti nav
savākuši pietiekamu balsu skaitu un
to pārstāvji novada domē nav ievēlēti.
Kandidātu saraksti iegūto procen-

tu un deputātu vietu skaita secībā:
• politiskā partija “OGRES NOVADAM” – 32.26 %, 6 deputāti;
• Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” – 28.05 %, 5 deputāti;
• politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs –10.23 %, 2 deputāti;
• Latvijas Zaļā partija – 9.18 %,
2 deputāti;
• partija “VIENOTĪBA” – 6.32%,
1 deputāts;
• APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI –
8.12 %, 1 deputāts;
• Kristīgi demokrātiskā savienība –
2.43%;
• “Reformu partija” – 2.26 %.
*****
OGRES NOVADA DOMĒ
IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI
(ALFABĒTA SECĪBĀ):
1. Edvīns Bartkevičs – politiskā
partija “OGRES NOVADAM”;
2. Andrejs Ceplītis – politiskā

partija “OGRES NOVADAM”;
3. Egīls Dzelzītis – Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai” - “Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;
4. Valda Gaile – partija “VIENOTĪBA”;
5. Egils Helmanis – Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai” - “Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;
6. Raimonds Javoišs – politiskā
partija “OGRES NOVADAM”;
7. Sarmīte Kirhnere – politiskā
partija “OGRES NOVADAM”;
8. Juris Laizāns – politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs”;
9. Māris Legzdiņš – politiskā
partija “OGRES NOVADAM”;
10. Artūrs Mangulis – Latvijas
Zaļā partija;
11. Dzintra Mozule – Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai” - “Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;
12. Jānis Petrovičs – politiskā
partija “OGRES NOVADAM”;
13. Vita Pūķe – Latvijas Zaļā partija;
14. Māris Siliņš – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai” - “Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;
15. Lidija Strelkova – politisko
partiju apvienība “Saskaņas centrs”;
16. Dainis Širovs – Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai” - “Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”;
17. Ilga Vecziediņa – APVIENĪBA
IEDZĪVOTĀJI.

SVEICAM JŪNIJA JUBILĀRUS!
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
96 gadu jubilejā
Veroniku Germu
92 gadu jubilejā
Aleksandru Reisonu
Mariju Kapustu
Ņinu Akermani
91 gada jubilejā
Jāni Jubeli
Annu Ostapenko
90 gadu jubilejā
Jefrosiniju Tarakanovu
Uldi Kociņu
Frici Voldemāru Hāku

Vasiliju Terendjaku
Gaidu Pētersoni
Aleksandru Špaku

Hermani Pudovikovu
Raisu Liasi
Robertu Romanovski
85 gadu jubilejā
Antoņinu Lapiņu
Alfrēdu Gegermani
Pēteri Andžu
Arnoldu Vilni
Mildu Bičevsku
Bedikeru
Ainu Boči
Veltu Levāni
Nikolaju Gavrilovu
Ņinu Kuzņecovu
Mariju Skrauci
Jāni Kučanu
Aleksi Vaļģi
Ausmu Jurgensoni
Mariju Lagzdiņu
Ausmu Jaunzemi
Dainu Ināru Federi
Malvīni Rutku
80 gadu jubilejā
Proskovju Kirzijenoku Aldonu Dūdu
Irinu Grabovsku
Ivaru Milleru

Laika periodā no 14. maija līdz 6. jūnijam
Ogres novadā reģistrēti 19 jaundzimušie,
t.sk. 10 meitenes un 9 zēni.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
jaundzimušo bērniņu vecākus!

14. JŪNIJS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA
UPURU PIEMIŅAS DIENA
Pirms 72 gadiem Latvijas iedzīvotājus
nežēlīgi skāra PSRS staļiniskā režīma
represijas. 1941. gada 14. jūnijā (naktī no
13. uz 14. jūniju) sākās iedzīvotāju masveida izvešana uz koncentrācijas nometnēm vai mūža nometinājumu attālos
PSRS apvidos. Tika arestēti un deportēti
vairāk nekā 15 000 okupētās Latvijas civiliedzīvotāju.
Godinot komunistiskā terora upuru piemiņu, Ogres novada pašvaldība un Ogres
politiski represēto klubs 14. jūnijā rīko piemiņas pasākumu pie Represēto piemiņas
akmens Ogrē, Upes un Meža prospekta
krustojumā.
Pl. 16.50 – pulcēšanās pie Ogres kultūras centra gājienam uz represēto piemiņas vietu.
Pl. 17 – atceres brīdis pie politiski represēto Piemiņas akmens.

Ogres novada vēlēšanu komisija informē, ka pirmā jaunievēlētās domes sēde notiks 2013. gada 13. jūnijā
plkst. 12.00 Ogres kultūras centra Mazajā zālē Brīvības ielā 15, Ogrē

Informācija par vēlēšanu rezultātu aprēķināšanu
Vēlēšanu nodrošināšanai Ogres
novadā darbojās 17 vēlēšanu iecirkņi.
Vēlētāju sarakstos, ko vēlēšanu iecirkņu komisijas saņēma no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes,
sākotnēji bija reģistrēti 27839 vēlētāji,
līdz vēlēšanu dienai no sarakstiem izslēgtas 175 personas, līdz ar to balsstiesīgo personu skaits vēlēšanu dienā
visos novada vēlēšanu iecirkņos bija
27664. Balsošanā piedalījās 11493
vēlētāji, t.i., 41,44 procenti no vēlētāju
kopskaita (2009. gada pašvaldību vēlēšanās aktivitāte bija lielāka – piedalījās 53.64 procenti vēlētāju).
Iepriekšējās balsošanas dienās
visos vēlēšanu iecirkņos nobalsoja
1995 vēlētāji, savukārt vēlēšanu dienā 1. jūnijā – 9250 vēlētāji, no tiem
248 balsoja velētāja atrašanās vietā
(mājās, pansionātā, ārstniecības iestādē).
Vēlēšanas beidzās 1. jūnijā plkst.
22, kad tika slēgti visi vēlēšanu iecirkņi un uzsākta balsu skaitīšana.
Atverot vēlēšanu kastes visos iecirkņos, tajās atrasta 11471 derīga
vēlēšanu aploksne, par nederīgām atzītas 52 aploksnes.
Atverot aploksnes, vēlēšanu iecirkņu komisijas konstatēja, ka 90 aploksnēs vēlētāji ielikuši vairāku deputātu
kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes,
29 aploksnes izrādījās tukšas, 13 aploksnēs ievietotas saplēstas vēlēšanu
zīmes.
Pēc aplokšņu atvēršanas un satura izvērtēšanas par derīgām atzītas
11340 vēlēšanu zīmes, kuras tālāk

tika sašķirotas pa kandidātu sarakstiem grozītās un negrozītās zīmēs,
skaitītas atzīmes “+” un svītrojumi.
Atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes 41. pantam
republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātus aprēķina pēc protokoliem, ko tās saņēmušas no vēlēšanu iecirkņu komisijām. Likums nosaka, ka deputātu vietu sadalē pašvaldībā nepiedalās tie
kandidātu saraksti, kuri attiecīgās
pašvaldības vēlēšanās saņēmuši mazāk nekā piecus procentus no nodoto
balsu kopskaita (Ogres novadā tās ir:
Kristīgi demokrātiskā savienība ar
2.43% un “Reformu partija” ar 2.26 %
balsu).
Par nodoto balsu kopskaitu uzskatāms derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits
(11471). Atbilstoši iedzīvotāju skaitam
novadā Ogres novada domē jāievēl
17 deputāti. Lai sadalītu domes deputātu vietas starp kandidātu sarakstiem, piemēro šādu kārtību:
• nosaka par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju
skaitu;
• par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu dala secīgi
ar 1, 3, 5, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu
skaits ir vienāds ar kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaitu;
• visus iegūtos dalījumus par visiem
kandidātu sarakstiem sanumurē kopējā dilstošā secībā;
• deputātu vietas secīgi saņem tie
kandidātu saraksti, kuriem atbilst lielākie dalījumi.

Katrā kandidātu sarakstā pieteiktie
kandidāti sarindojami pēc saņemto
balsu skaita. Par kandidātu nodoto
balsu skaits ir vienāds ar balsu skaitu,
kas nodots par kandidātu sarakstu,
kurā minēts šis kandidāts, mīnus to
vēlēšanu zīmju skaits, kurās šā kandidāta vārds un uzvārds ir svītrots, plus
to vēlēšanu zīmju skaits, kurās vēlētāji pretī šā kandidāta uzvārdam ir
izdarījuši atzīmi "+". Ja par diviem vai
vairākiem viena kandidātu saraksta
kandidātiem nodots vienāds balsu
skaits, viņi savstarpēji sarindojami
kandidātu saraksta iesniedzēju paredzētajā secībā.
Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu, bet atlikušie
ieskaitāmi kandidātos tādā secībā,
kādā viņi sarindojas atbilstoši par viņiem nodoto balsu skaitam.
Protams, visas ar deputātu vietu
sadali saistītās procedūras tiek veiktas elektroniski, izmantojot Centrālās
vēlēšanu komisijas nodrošināto programmu.
Kā vēlēšanās veicies katram kandidātu sarakstam un katram deputāta
kandidātam, var redzēt tabulās 2. un
3. lappusē.
Vēl jāpiebilst, ka Ogres novadā 9
iecirkņos (visos Ogres pilsētas iecirkņos, kā arī Suntažos un Madlienā)
balsu skaitīšana tika veikta elektroniski.
Ogres novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs
Nikolajs Sapožņikovs
Sekretāre Alīda Anna Čakša

Aizvadīta spraiga peldsezona “Dziednīcā”
Pašvaldības aģentūras “Dziednīca” direktors Jānis Meijers informē, ka
aizvadītā peldsezona bijusi īsākā,
kopš ogrēniešiem tiek piedāvāts šis
pakalpojums, tomēr peldētāju skaits
pieaug. Kā zināms, pagājušā gada
nogalē p/a “Dziednīca” notika Klimatu
pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
līdzfinansētā projekta īstenošana, lai
uzlabotu energoefektivitāti šajā ēkā.
Diemžēl darbi iekavējās, baseinu varēja atvērt tikai 1. decembrī.

Neskatoties uz šiem apstākļiem,
baseinu no decembra līdz maija beigām apmeklējuši vairāk kā 35 000 cilvēku. Janvāris noslodzes ziņā bijis raženākais – 7640 apmeklētāji. Bijuši
pat brīži, kad cilvēki stāvējuši rindā, lai
tiktu baseinā. Ievelkoties remontdarbiem, sākotnēji radusies doma, ka
peldsezonu varētu pagarināt, tomēr
tas nav īstenots, jo apmeklētāju
skaits, tuvojoties vasarai, stipri sarūk.

Turpinājums 2. lpp.

Bezmaksas

PATEICĪBA
Bērnudārza sirdspuksti ir bērni,
Bet bērnudārza stiprums – audzinātāja.
Ja bērnudārzs ir lukturis,
Kas dāvā gaismu,
Tad audzinātāja ir šī luktura liesmiņa.
Ja bērnudārzs ir burvju dzēriens,
Kas dod spēku,
Tad audzinātāja ir šī dzēriena biķeris.
Ja bērnudārzs ir templis,
Kas sniedz mieru,
Tad audzinātāja ir šī tempļa kolonnas.
Tik ilgi būs pasaule šī,
Cik ilgi būs bērnudārzs
Un bērnudārza dvēsele – audzinātāja.
Mīļās 10. grupas skolotājas Diāna Bleija un Lelde Rancāne! Paldies par sirds
dāsnumu, ko dāvājāt mūsu bērniem, par
labestību un sirsnību, ko bērni saņēma ik dienu. Paldies par noslaucīto asaru no
ķipara vaiga, par apmīļošanu un neatlaidību jauno zināšanu uzkrāšanas procesā.
Paldies skolotāju palīdzei Anitai Leitei, kura neatlaidīgi bērniem mācīja, kā jātop
atbildīgākiem un patstāvīgākiem. Paldies sporta skolotājai Zandai Ieviņai un
mūzikas skolotājai Aigai Vīksnei par radošumu stundās.
Un te ir iznākums – šie mazie cilvēki ir gatavi uzsākt skolēna gaitas, lai
sasniegtu arvien jaunas virsotnes, viņi ar nepacietību gaida pirmo skolas dienu, jo
nav apslāpēts pētnieka un kāpēcīša gars.
Mūsu bērniem ir ļoti paveicies, jo viņiem bija iespēja izglītoties tieši PII “Cīrulītis”
– draudzīgajā un sakoptajā pilsētas bērnudārzā. Paldies bērnudārza vadītājai
Valentīnai Dubovskai, metodiķei Sarmītei Jurdžai, medmāsai, apkalpojošajam
personālam par drošas un draudzīgas vides radīšanu. Paldies ēdināšanas
uzņēmumam par garšīgajām un sātīgajām ēdienreizēm, par sagatavotajiem
gardumiem svētku reizēs.
Liels, liels paldies jums par visu!
Ogres novada PII “Cīrulītis” 10. grupas izglītojamo vecāki

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
26. jūnijā – EKSKURSIJA UZ KURZEMI: Kandava, Ēdole, Alsunga, Kuldīga.
Alsungā dzīvo populārā etnogrāfiskā ansambļa Suitu sievas dziedātājas, arī
mums būs iespēja tikties ar enerģiskajām kundzēm un klausīties viņu dziedāšanu, būs arī cienasts ar īstu kurzemnieku gardumu – sklandraušiem, kas
nevienam nesanāk tik gardi kā suitu sievām un citiem īsteniem kurzemniekiem!
Pieteikšanās ekskursijai 20. jūnijā no plkst. 10 līdz 14 Ogres kultūras centrā,
175. kabinetā.
Ekskursijas plānotas vēl 24. – 25. jūlijā, 21. augustā, 25. septembrī. Lūdzu
sekot līdzi informācijai “Ogrēnietī”.
* * *
Veselības grupas vingrošanas nodarbības pašlaik notiek otrdienās un
Valde
ceturtdienās no plkst. 9.30 līdz 10.30 Ogres kultūras centra 193. telpā.
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VĒSTURES LAPPUSES
OGRES PILSĒTAS
85. GADSKĀRTĀ
NO SENĀM AVĪZĒM
“Padomju Ceļš”, 1948. gads.
OGRES SANATORIJAS
Kalnainajos, priežu siliem apaugušajos Ogres upes krastos pie ietekas
Daugavā izplešas Ogre, mūsu apriņķa
pilsēta, kas ir arī vairāku sanatoriju atrašanās vieta.
Katru gadu Ogrē simtiem strādnieku, zemnieku un kultūras darbinieku
smeļ spēkus turpmākajam spraigajam
darbam cīņai par jaunās Staļina piecgades izpildi četros gados. Kopā ar
Padomju Latvijas darbaļaudīm Ogres
sanatorijās atpūšas un ārstējas arī
brālīgo republiku pārstāvji, kas iecienījuši Ogri ne mazāk kā mēs. Ogrē veselību un jaunus spēkus gūst daudzi
slimie bērni.
Nav pasaulē otras zemes, kur piešķirtu tik plašus līdzekļus sanatoriju un
atpūtas namu izveidošanai, kur tā rūpētos par darba tautas veselības aizsardzību, kā pie mums, Padomju Savienībā!
Sanatoriju un atpūtas namu celtniecībā un uzturēšanā valsts izlieto
līdzekļus, ko iedzīvotāji aizdod valstij
aizņēmumu veidā. Tādā kārtā darbaļaužu aizdotā nauda kalpo pašas
tautas labklājībai.
Pateicos biedram Staļinam
Par apstākļiem bērnu kaulu tuberkulozes sanatorijā “Ogre” mums pastāsta mazais slimnieks Juris:
Ilgu laiku slimoju ar kaulu tuberkulozi un tikai ar grūtībām varēju staigāt.
1947. g. septembrī mani ievietoja šajā
sanatorijā. Tagad, pateicoties ārstu
rūpīgai ārstēšanai, mana veselība
tiktāl uzlabojusies, ka drīz atgriezīšos
mājās pilnīgi vesels. Dzīves apstākļi
mums ir ļoti labi. Te mums ir ne vien
rūpīga ārstēšana un labs uzturs, bet
dota iespēja arī mācīties skolā. Es
mācos 4. klasē un pēc aiziešanas no
sanatorijas varēšu turpināt izglītību
tālāk. Gribu izmācīties par inženieri
elektriķi. Mūsu skolā ir 16 teicamnieki.
Esmu pateicīgs biedram Staļinam
par lielo gādību par bērniem, jo man
šeit ir iespēja ārstēties pilnīgi bez maksas.
Bērnu tuberkulozes sanatorija
“Mālkalne”
Sanatorijai ir Vissavienības nozīme; tajā ārstējas ne tikai mūsu republikas bērni, bet te ierodas arī bērni no
Maskavas, Ļeņingradas, Rostovas
pie Donas, Minskas, Brjanskas, Petrozavodskas un citurienes. Vairums to ir
bāreņi, kuru vecāki krituši Lielajā Tēvijas kara frontēs, ar vāju veselību un
tuberkulozes pazīmēm.
Sanatorijā ziemā var ārstēties 100
bērnu, bet vasarā 120.
Valdība un partija radījusi labus apstākļus slimo bērnu ārstēšanai un atpūtai. Ārstēšanai pielieto jaunākos zinātnes sasniegumus. Padomju valsts
piešķir lielus līdzekļus labierīcībām un
nepieciešamo apstākļu iekārtošanai
tuberkulozo bērnu veselības visātrākai uzlabošanai.
Sanatorijas kolektīvs rūpīgi gatavojas 1948. gada pavasara – vasaras
sezonai. Izremontētas ēkas un iekārtoti ārstnieciskie kabineti, papildinot
tos jauniem aparātiem. Kolektīvs saviem spēkiem sagatavojis jaunu bērnu
veļu un virsvalkus, kā arī gultas veļu.
Iekārtota bērnu istaba un lasītava –
bibliotēka. Iegādāts daudz kostīmu
bērnu mākslinieciskajai pašdarbības
priekšnesumiem. Pašdarbības pulciņos izveidojas bērnu talants. Sanatorijas kadri papildināti ar jauniem piedzīvojušiem audzinātājiem.
Sanatorijā bērnu ārstniecības metode šāda: bērnu iespējami ilga uzturēšanās svaigā gaisā, higiēniski – diētiskais režīms, barojošs un vitamīniem
bagāts uzturs un vispārnostiprinošā
terapija.
Pēc sanatorijā “Mālkalne” pavadītā
laika tuberkulozie bērni atgriežas
dzīvē ar ievērojami uzlabotu veselību,
bet daudzos gadījumos pat pilnīgi
izveseļojušies.

Informācija par Ogres novada
pirmsskolas iestāžu darbu vasarā
No jūnija pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) bērnu skaits ir sarucis un
pedagogi ir devušies kolektīvajā atvaļinājumā. PII notiek remontdarbi, lai
rudenī varētu uzsākt jaunu darba gadu un uzņemt bērnus.
Lai nodrošinātu iespēju bērnudārzu vasarā apmeklēt tiem bērniem, kuru
vecākiem nav kur atstāt savas atvases, jūlijā strādās viens no bērnudārziem –
PII “Riekstiņš” Ogrē.
Maijā veikta vecāku aptauja, lai varētu prognozēt iespējamo bērnu skaitu,
kuri apmeklēs “Riekstiņu”. Vecāki tika informēti, ka iepriekš jāveic maksājums
par paredzēto bērnudārza apmeklējuma dienu skaitu jūlijā. Ja bērns saslims
jūlijā, tad pārmaksātā summa uzkrāsies debitora kontā vai tiks ieskaitīta
vecāku norādītajā kontā (vecākiem uzrakstot iesniegumu).
Prognozējamais bērnu skaits, kuriem nepieciešama vieta bērnudārzā
jūlijā, ir 145 audzēkņi.
Inese Ādmine,
Izglītības un sporta pārvaldes pirmsskolas izglītības speciāliste

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
Šā gada 17. jūnijā plkst. 10 Ogres stadionā notiks Ogres invalīdu biedrības
rīkotie SPORTA SVĒTKI. Biedrības biedri aicināti aktīvi piedalīties. Pieteikšanās
līdz 13. jūnijam.
Valde

Bērnu kaulu tuberkulozes
sanatorija “Ogre”
Sanatorija iesāka savu darbību nesen un vēl atrodas organizēšanās stāvoklī. Taču jau tagad sanatorijā
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Turpinājums no 2. lpp.
ārstējas 69 bērni.
Lai bērni gūtu izglītību, pie sanatorijas nodibināta skola; katrs bērns,
cik to atļauj viņa veselības stāvoklis,
mācās piedzīvojušu pedagogu vadībā.
Uzturs sanatorijā labs, produktu
izvēle plaša. Bērnus ēdina četras reizes dienā, vājākos pat piecas reizes.
Vislielāko vērību veltī bērnu ārstēšanai – ģipša pārsējumiem un kalnu
saules pielietošanai. Sanatorijā ir arī
laboratorija, kur iespējams dažādas
analīzes veselības stāvokļa noteikšanai.
Bērni ir pateicīgi padomju varai par
iespēju ārstēties un mācīties, lai pēc
izveseļošanās izietu plašajā dzīvē.

Turpinājums no 1. lpp.

Aizvadīta spraiga peldsezona “Dziednīcā”

TURPINĀS NOVADA STRATĒĢIJAS
SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA
Ogres novada pašvaldība atgādina, ka ar Ogres novada domes 23.05.
2013. lēmumu (protokols Nr. 8, 2. §) sabiedriskajai apspriešanai nodota Ogres
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037. gadam.
Sabiedriskās apspriešanas laiks – no šā gada 3. jūnija līdz 1. jūlijam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes stratēģijas apspriešanai notiks:
• MADLIENĀ – 18. 06. 2013. plkst. 15.00 Madlienas pagasta pārvaldes
ēkas Apaļajā zālē;
• SUNTAŽOS – 19. 06. 2013. plkst. 17.00 Suntažu kultūras nama zālē;
• TAURUPĒ – 18. 06. 2013. plkst. 12.00 Taurupes pagasta pārvaldes
ēkas zālē;
• OGRĒ – 25. 06. 2013. plkst. 17.00 Ogres novada kultūras centra
Mazajā zālē, Brīvības ielā 15 (sākotnēji sanāksme Ogrē tika plānota
20. jūnijā, bet tehnisku iemeslu dēļ pārcelta uz 25. jūniju).
Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka Ogres novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.
Ar Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas materiāliem iespējams
iepazīties Ogres novada pašvaldības mājas lapā internetā
www.ogresnovads.lv, klātienē – Ogres novada attīstības nodaļā, Ogrē, Brīvības ielā 33 (409. kabinetā) un Ogres novada pagastu pārvaldēs.
Priekšlikumi Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.
gadam, labojumi vai papildinājumi iesniedzami rakstveidā no 2013. gada 3. jūnija līdz 2013. gada 1. jūlijam Ogres novada pašvaldībā (Brīvības ielā 33,
Ogre, Ogres novads, LV 5001) vai elektroniski, e-pasts:
uldis.apinis@ogresnovads.lv.

Piemēram, aprīlī baseinu apmeklējuši ap 7000 cilvēku, maijā – vairs tikai
ap 3000. Tādēļ arī baseina sezona
noslēgta 31. maijā, lai jau 1. septembrī uzsāktu nākamo darbības periodu.
Izdevīga abonementu sistēma
J. Meijers norāda, ka pagājušajā
sezonā bijis iespējams nepaaugstināt
cenu par baseina apmeklējumu. Bērniem tā bija Ls 1.80, pieaugušajiem –
Ls 3.20. Cilvēki aktīvi izmantojuši piedāvāto atlaižu sistēmu, iegādājušies
abonementus. “Aktīvi baseinu apmeklēja pensionāri un studenti, kuriem baseina apmeklējums maksā Ls
2.40, tāpat līdz plkst.16 pieaugušajiem maksa ir zemāka – Ls 2.60. Pagājušajā sezonā pārdevām 621
abonementu, cilvēki zina, ka tas ir
izdevīgi. Piemēram, ja bērns apmeklē
baseinu 30 reizes un par katru reizi
maksā atsevišķi, tas maksātu Ls 54,
bet iegādājoties 30 apmeklējumu
abonementu, tas maksā Ls 30,” izdevīgo atlaižu sistēmu raksturo J.
Meijers.
Nodarbības dažādām iedzīvotāju
grupām
P/a “Dziednīca” tiek piedāvātas arī
peldētapmācības nodarbības, strādā
trīs treneri. Aizvadītajā sezonā šo iespēju izmantojuši ap 120 bērnu. Tāpat iecienīts pakalpojums ir Sandras
Hanzenas piedāvātās ūdens aerobikas nodarbības. Sezonas laikā baseinā notikušas divas sacensības
peldēšanā, kuras aktīvi apmeklējuši
jaunieši no visa novada izglītības iestādēm. Visu sezonu baseinā sporta
nodarbības pēc noteikta grafika notiek arī Ogres skolu audzēkņiem. Bijuši arī tādi cilvēki, kuri izmantojuši
iespēju tikai nomazgāties dušā, jo
pašu mājās kādu apstākļu dēļ tas nav
bijis iespējams.
Sabiedrības veselības
veicināšana
J. Meijers ir priecīgs par to, ka
aģentūrā aktīvi darbojas sabiedrības
veselības organizatore Baiba Drone.
Viņa organizē dažādus ar veselīgu,
sportisku dzīvesveidu saistītus pasākumus visdažādākajām iedzīvotāju
grupām – jaunajām māmiņām, bērniem, jauniešiem, senioriem. Tāpat
no februāra aģentūrā tiek piedāvāts
jauns veselības aprūpes pakalpojums bērniem, ko sniedz rehabilitācijas ārste Daiga Onužāne un fizioterapeite Ieva Blodone. Aģentūrai ir
noslēgts līgums ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales filiāli, kas
valsts programmas ietvaros apmaksā
šo speciālistu rehabilitācijas pakalpojumus, kas bērniem līdz 18 gadu
vecumam ir bezmaksas. Ja bērnam
tiek konstatētas saslimšanas, kas
saistītas ar mugurkaula vai kaulu locītavu slimībām (iedzimtas, iegūtas
patoloģijas), ja ir elpošanas ceļu saslimšanas ar komplikācijām, tāpat
jaundzimušajiem ar centrālās nervu
sistēmas bojājumiem pēc sarežģījumiem dzemdībās vai grūtniecības
laikā, vecāki ar ģimenes ārsta vai cita
speciālista nosūtījumu var doties pie
p/a “Dziednīca” speciālistiem un sa-

ņemt nepieciešamos rehabilitācijas
pakalpojumus. Savukārt saskaņā ar
līgumu, kas noslēgts ar Labklājības
ministriju, peldēšanas nodarbības baseinā tiek nodrošinātas vairākiem neredzīgiem cilvēkiem.
Remontdarbi vasarā
Līdz nākamās peldsezonas uzsākšanai p/a “Dziednīca” ēkā plānots
veikt kosmētiskos remontdarbus
ēkas gaiteņos un telpās. Jau šobrīd
izsludināts iepirkums darbu veikšanai. Plānots, ka augusta vidū ēkā būs
atjaunots kāpņu segums, gaiteņu
durvis, grīdas un sienas. Plānots veikt
arī elektroinstalācijas remontdarbus
un baseina ūdens filtrēšanas sistēmas profilakses darbus. Nākamo gadu plānā ir kosmētiskais remonts baseina iekštelpās, šādi darbi tur veikti
pirms sešiem gadiem, šīs telpas ir nolietojušās.
Pozitīvi projekta rezultāti
Runājot par pagājušajā gadā veiktajiem siltināšanas darbiem, J.
Meijers tos vērtē pozitīvi, un iegūti arī
pirmie rezultāti: “Ja salīdzinām šo
sezonu ar pagājušās sezonas 6 mēnešiem no decembra līdz maijam,
esam aprēķinājuši, ka siltuma ekonomija šogad bija Ls 9 500 apmērā.”
Sīkāk par KPFI līdzfinansētā projekta
ietvaros paveikto darbu rezultātiem
skaidro projekta autoruzraugs Tālis
Grauds. Projekta ietvaros ēkā uzstādītas iekārtas, kas ļauj no siltajiem
kanalizācijas ūdeņiem atgūt siltumu,
un iekārtas, kas nodrošina gaisa ventilāciju. Tā kā ēka ir daudzfunkcionāla, sistēma vēl tiek pielāgota, lai
katrā telpā atbilstoši tās funkcijām tiktu nodrošināts nepieciešamais ventilācijas režīms. T. Grauda pētījumi liecina, ka uzstādītās iekārtas ļauj ieekonomēt pat 50 % no iepriekš siltumenerģijai tērētajiem līdzekļiem,
pieaudzis gan elektrības patēriņš. Šobrīd tiek montēta sistēma, lai baseina
ūdens sildīšanai varētu izmantot arī
gaisa sausināšanas rezultātā iegūto
siltumu. Uzstādītās iekārtas jau šobrīd ļauj sasildīt baseina ūdeni, minimāli izmantojot elektroenerģiju. “Visi
siltie kanalizācijas ūdeņi, kas rodas
ēkā, tiek savākti bākās un nonāk siltuma atgūšanas iekārtā. Ja tajā nonāk 30 grādu silts ūdens, tiek atgūti 22
grādi, kas būtu “jāizmet” kanalizācijā.
Ar iekārtas palīdzību tīrais ūdens tiek
uzsildīts līdz 22 grādiem un kanalizācijā nonāk vairs tikai 8 grādi. Mums
ir nepieciešams 55 grādus silts
ūdens. To paveic uz jumta uzstādītie
saules kolektori. Ja saules nav, tikai
tad ūdens nonāk siltummezglā un
siltummainī tiek uzsildīts līdz nepieciešamajai temperatūrai,” sistēmas
darbības principu raksturo projekta
autoruzraugs. T. Grauds norāda, ka
nopietni tiek domāts par to, lai arī
vasarā, kad nestrādā baseins, saules
kolektoru saražotais siltais ūdens tiktu izmantots. Lai to izdarītu, jāizbūvē
sistēma, kas karsto ūdeni novadītu uz
blakus esošo basketbola skolai, kur
vasarā notiek treniņi un spēles un ir
nepieciešamība pēc karstā ūdens.
Baiba Trumekalne

Tuberkulozes sanatorija
“Saulstari”
Sanatorija sāka darbu tūlīt pēc vācu okupantu padzīšanas no mūsu
pilsētas. Sākumā tas bija atpūtas
nams. Tagad te pielieto arī jaunākos
medicīniskos sasniegumus tuberkulozes ārstēšanā. Svarīgu lomu ieņem
uzbarošanas režīms. Darbojas arī
dažādi ārstniecības kabineti, piemēram, terapeitiskais, rentgena procedūru un citi.
Pašreiz sanatorijā ārstējas 96 slimnieki – Latvijas un brālīgo republiku
darbaļaudis. Te uzlabo savu veselību
gan Donbasa, Maskavas un Ļeņingradas strādnieki, gan kolchoznieki, inteliģence un padomju darbinieki, gan arī
Tēvijas kara invalidi.
Vasaras sezonā to skaits pieaugs
līdz 160. Paredzēts iekārtot jaunu korpusu. Tiek uzposta sanatorijas apkārtne, ierīkojot jaunus zālāju laukumus, iedēstot košuma krūmus un iekārtojot strūklakas.

Aizsaulē aizgājuši
(14.05.2013. – 06.06.2013.)
Uldis Atslēdziņš
dz.19.01.1940.
Leons Blimhens
dz.30.03.1924.
Andrejs Bokta
dz.05.06.1943.
Jānis Burijs
dz.04.05.1951.
Velta Celmiņa
dz.22.07.1925.
Alberts Čakšs
dz.10.09.1938.
Biruta Daugule
dz.03.08.1930.
Sofija Filipeņa
dz.12.11.1950.
Solvita Gailīte
dz.03.08.1988.
Regīna Kārklele
dz.25.02.1957.
Kazimirs Lapuška
dz.09.11.1936.
Jānis Lauks
dz.07.06.1929.
Jānis Mārtiņš
dz.07.01.1958.
Dzidra Minate
dz.09.04.1926.
Jānis Naturins
dz.28.12.1959.
Edgars Naudiņš
dz.27.06.1927.
Vasilijs Nikolajevs
dz.02.02.1930.
Olga Odegova
dz.21.06.1928.
Rita Ritere
dz.05.08.1932.
Edijs Silaraups
dz.01.02.1952.
Ņina Silova
dz.10.01.1942.
Jurijs Sokolovs
dz.09.07.1944.
Kārlis Tālvaldis Strazdiņš
dz.22.06.1934.
Silvija Stutāne
dz.28.02.1949.
Arturs Šterns
dz.20.09.1922.
Māris Uškāns
dz.25.03.1949.
Vilma Zariņa
dz.28.05.1925.
Ogres novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.
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Šovasar turpināsies Tīnužu ielas rekonstrukcija
Pagājušajā gadā Tīnūžu ielā –
posmā no Tīnūžu 16 līdz Lapu ielai
un Brīvības ielas posmā no Lapu ielas
līdz Kranciema ielai spraigi ritēja darbi, SIA “Binders” tos pabeidza rudenī.
Šovasar, turpinot projekta “Tīnūžu
un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija”
īstenošanu, ir jau uzsākti pirmie darbi
Tīnūžu ielas un Mālkalnes prospekta
krustojumā.
No 6. jūnija Tīnūžu ielas un Mālkalnes prospekta krustojums ir slēgts
satiksmei no Mālkalnes prospekta, Zilokalnu prospekta un Tīnūžu ielas puses – tiks veikta asfalta seguma frēzēšanas darbi.
Sakarā ar rekonstrukcijas darbiem
no 10. jūnija maršrutu autobusi:
Nr. 8 Jaunogre – D/S “Ogre”,
Nr. 14 Pārogres gatve – Kapi,
Nr. 5416 Ogre – Tīnūži – Ropaži,
Nr. 6094 Ogre – Ceplīši,
Nr. 6095 Ogre – Suntaži (Kastrāne)
no Mālkalnes pr. uz Tīnūžu ielu
kursēs pa Lapu ielu un Meža prospektu.
Norādītajos maršrutos pasažieru
uzņemšana virzienā uz autoostu un
Jaunogri notiks Mālkalnes prospektā
“Pirts” pieturā.
Sakarā ar rekonstrukcijas darbiem, lai samazinātu apbraucamo ceļu noslodzi, Lapu ielā ir atjaunota divvirzienu satiksme.
Darbi tiks veikti projekta “Tīnūžu
un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija”
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) 3.2.1.2. aktivitātes “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”
ietvaros. 1. kārtas darbi (Tīnūžu ielas
un Brīvības ielas posma no valsts I
šķiras autoceļa P5 Ulbroka – Ogre
turpinājuma Ogres pilsētas teritorijā
līdz Brīvības ielas krustojumam ar
Kranciema ielu rekonstrukcija) tika
pabeigti jau pagājušā gada nogalē.
Šogad tika izsludināts iepirkums 2.
kārtas darbiem – Tīnūžu ielas un Mālkalnes prospekta krustojuma rekonstrukcija. Krustojums tiks pārveidots
par lokveida krustojumu ar pieciem
piebraucamajiem ceļiem: Tīnūžu iela,
Mālkalnes prospekts, Zilokalnu prospekts, P5 autoceļš Ulbroka – Ogre un
Mežezera iela.

Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, Ogres novada pašvaldība kopā ar novada
ielu komiteju arī šogad rīko konkursu individuālo dzīvojamo māju teritorijās.

Jau šogad šī krustojuma vietā būs aplis.
Līdz ar lokveida kustības izbūvi ir
paredzēts izbūvēt gājēju ietves un
veloceliņu, lietus ūdens kanalizāciju,
rekonstruēt ūdensapgādes tīklus,
veikt elektrības un vājstrāvas tīklu rekonstrukciju, kā arī ierīkot jaunu apgaismojumu. Būvdarbu beigu daļā
tiks veikta apzaļumošana un iestādīti
krūmi un ziedi.
Rekonstrukcijas darbus veic SIA

“Binders”. Līgums ir noslēgts par Ls
644 999 (bez PVN), līguma termiņš ir
6 mēneši.
Plānots, ka pēc būvdarbu pabeigšanas transporta līdzekļiem samazināsies nepieciešamība apstāties un
šajā krustojumā ar augstu satiksmes
intensitāti kļūs vienmērīgāka transporta plūsma, paaugstināsies krustojuma caurlaidspēju.
Baiba Trumekalne

Konkursa mērķis: veicināt Ogres novada iedzīvotājos vēlmi dzīvot sakoptā
un skaistā vidē, motivēt privātmāju dārzu un pagalmu labiekārtošanu, kā arī
veicināt pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību.
Laiks: līdz 2013. gada 5. augustam.
Dalībnieki: Ogres novada ielu komitejas darbības teritorijas (Ogres pilsēta,
Ogresgala ciems un Ciemupes ciems) individuālo dzīvojamo māju iedzīvotāji.
Pieteikšanās: savu dārzu konkursam piesaka tā īpašnieki, paziņojot par to
sava ielu rajona ielu komitejas pārstāvim.
Vērtēšana: konkursa uzvarētājus noteiks Ogres novada pašvaldības
izveidota komisija.
Konkursa uzvarētājiem novada pašvaldība dāvinās vienas dienas ekskursiju
uz kādu no Latvijas novadiem.
Novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa konkursa rezultātus
atspoguļos laikraksta “Ogrēnietis” speciālizdevumā un pašvaldības portālā
www.ogresnovads.lv.

Piedāvā komerczinību programmu

Satiksmes drošības labā nākas ziedot gan kokus, gan apstādījumus.

Eiro būs izšķirošs solis Latvijai un tās iedzīvotājiem
Eiropas
Komisija
(EK) šonedēļ
publicēja ilgi
gaidīto
ziņojumu par
Latvijas
gatavību
ieviest eiro. Latvija atbilst visiem vienotās valūtas ieviešanas kritērijiem.
Galīgo lēmumu par Latvijas pievienošanos eirozonai ES valstu finanšu
ministri pieņems jūlijā, pēc tam, kad
savu viedokli būs paudis Eiropas
Parlaments un jautājumu 28. un 29.
jūnijā apsprieduši ES valstu līderi.
Taču Komisijas ziņojums ir izšķirošs
solis Latvijas ceļā uz eirozonu.
Mēs apsveicam Latviju un tās iedzīvotājus ar EK pozitīvo lēmumu. Šī
diena ieies Latvijas vēsturē. Kopš krīzes dziļākā punkta 2009. gadā Latvija
spējusi panākt ļoti sarežģītu ekonomikas līdzsvarošanu. Apņēmīgi īstenojot ES un Starptautiskā Valūtas fonda palīdzības programmu, Latvija
spējusi mainīties un atgriezties pie
ekonomikas izaugsmes. Izaicinājumu
joprojām netrūkst – tostarp augsta
sociālā nevienlīdzība un ievērojams
bezdarba līmenis – , taču Latvija bieži
tiek minēta kā paraugs grūtībās nonākušajām eirozonas valstīm. Tas ir
arī mūsu viedoklis – izlēmība un neatlaidīga bieži vien sāpīgu lēmumu
īstenošana ekonomiski padarījušas
Latviju spēcīgāku, nekā tā bija pirms
krīzes.
Mēs esam droši, ka eiro ieviešana
nesīs Latvijai un tās iedzīvotājiem

KONKURSS
“SKAISTĀKAIS PRIVĀTMĀJAS DĀRZS 2013”

virkni ieguvumu. Izzudīs devalvācijas
risks, nebūs jāmaksā par valūtas maiņu, samazināsies darījumu izmaksas,
uzlabosies uzņēmēju iespējas iegūt
finansējumu, patērētāji varēs vieglāk
salīdzināt cenas.
Paredzams, ka samazināsies arī
valsts parāda apkalpošanas izmaksas. Bet, vissvarīgāk – pievienošanās
eirozonai stiprinās Latvijas kā stabilas
un uzticamas, Eiropas kodolā iesaistītas partneres tēlu.
Protams, darbs turpināsies arī pēc
eiro ieviešanas. Izšķiroša nozīme būs
veselīgas makroekonomikas politikas
un strukturālo reformu īstenošanai, lai
stiprinātu tieslietu sistēmu, finanšu
tirgus uzraudzību, Latvijas ekonomikas konkurētspēju.
Nākamajos mēnešos EK cieši sadarbosies ar Latvijas iestādēm, lai
nodrošinātu pietiekamu informāciju
par eiro pārejas praktiskajiem aspektiem. Varas iestādes turpinās regulāras pārbaudes, lai neļautu uzņēmumiem un tirgotājiem eiro ieviešanu
izmantot nepamatotai cenu celšanai.
Latvija var mācīties no Igaunijas, Slovākijas un citu valstu veiksmīgās pieredzes.
Mēs esam pārliecināti, ka rūpīgi
veikti tehniskie darbi, izsvērta un godīga saziņa ar iedzīvotājiem un izaugsmes atgriešanās eirozonā veicinās cilvēku atbalstu eiro. To mēs
esam piedzīvojuši Igaunijā, kur 2010.
gada maijā iedzīvotāju atbalsts eiro
bija 37% – līdzīgi, kā tagad Latvijā.
Šodien Igaunijā eiro atbalsta vairāk
nekā 70% cilvēku.

Mēs esam dzirdējuši Latvijas cilvēku bažas par valsts suverenitātes daļēju zudumu eiro pārejas dēļ. Mūsuprāt, notiks pretējais – pievienojoties
eirozonai, Latvija pirmo reizi piedalīsies būtisku lēmumu pieņemšanā,
kuri to skar jau tagad kā eirozonā dziļi
integrētu ekonomiku. Pirmo reizi Latvijas balss skanēs pie galda, kad
Briselē un Frankfurtē tiek pieņemti
svarīgākie lēmumi. Ņemot vērā Latvijas sarežģīto vēsturi, pievienošanās
eirozonai nostiprinās Latvijas vietu
eiroatlantiskajās struktūrās, neatgriezeniski stiprinot arī nacionālo suverenitāti.
Mēs saprotam nevēlēšanos zaudēt latu, kas tiek uzskatīts par daļu no
nacionālās identitātes. Taču Latvija kā
Eiropas daļa ir bijusi un paliek Latvijas
nacionālās identitātes kodolā. Pievienošanās eirozonai nostiprinās Latvijas vietu Eiropā.
Jūs, Latvijas iedzīvotāji izvēlējāties, lai uz Latvijas eiro monētām būtu
kalts viens no nacionālajiem simboliem – Milda. Tās būs kā turpinājums
laikā Latvijas valstiskās neatkarības
pirmajam posmam, kad tautumeitas
profils rotājās uz iemīļotā sudraba
pieclatnieka. Eiro monētas ar Latvijas
simboliku ceļos pa visu Eiropu un pasaulē, stiprinot Latvijas starptautisko
atpazīstamību un identitāti.
Olli Rēns,
par ekonomikas un monetārajām
lietām un eiro atbildīgais Eiropas
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Andris Piebalgs,
attīstības komisārs

Cienījamie Ogres novada iedzīvotāji!
Paldies tiem vēlētājiem, kuri Ogres novada domes vēlēšanās atbalstīja Latvijas Zaļās partijas deputātu kandidātus.
Paldies par uzticēšanos! Centīsimies jūsu izvēli attaisnot, nākamos četrus gadus strādājot iedzīvotāju labā, gādājot
par zaļu, tīru, veselīgu un laimīgu Ogres novadu.
No Latvijas Zaļās partijas saraksta ievēlētie deputāti
Vita Pūķe un Artūrs Mangulis

OGRES 1. VIDUSSKOLA 2013./2014. mācību gadam uzņem audzēkņus
jaunā izglītības programmā – vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā
virziena programmā ar novirzienu komerczinībās. Izglītības programma tapusi
sadarbībā ar Ogres biznesa un inovācijas centru un Ogres uzņēmēju apvienību.
Mācību programmā bez vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem ir iekļauti
šādi mācību priekšmeti: komercdarbība, menedžments, mārketings,
grāmatvedība un lietvedība, lietišķā etiķete, komerctiesības, biznesa angļu
valoda.
Izglītojamajiem šīs programmas ietvaros 10. un 11. klasē ir paredzēta prakse
kādā no Ogres uzņēmumiem. Mācību procesa ietvaros skolēni gūs zināšanas
un prasmes mikrouzņēmuma izveidošanā.
Programmā uzņem izglītojamos konkursa kārtībā, summējot vērtējumus
pamatizglītības mācību priekšmetos – latviešu valodā, matemātikā, angļu
valodā, sociālajās zinībās.
Dokumentu iesniegšana no 2013. gada 17. jūnija līdz 19. jūnijam.
Informācija pa tālruni 65035930.

Piedāvā mūzikas novirziena programmu

OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA no 2013. gada 1. septembra piedāvā mūzikas
novirziena mācību programmu.
Jaunā programma, kas izveidota sadarbībā ar Ogres mūzikas skolu, apvieno
sevī muzikālā teātra un instrumentspēles klasi.
Paralēli vispārizglītojošajiem priekšmetiem šai programmā audzēkņiem būs
iespēja padziļināti apgūt instrumentspēli un vokālo mākslu kā specialitāti
individuālajās stundās, savukārt grupās varēs apgūt deju, aktiermeistarību un
runas mākslu, kolektīvo muzicēšanu (vokālie un instrumentālie ansambļi,
šovkoris, orķestris u.c.), dažādas mūzikas datorprogrammas, ierakstu studijas
operatora un skaņu režisora iemaņu pamatus, kā arī katra mūziķa izglītībā
neiztrūkstošus elementus – solfedžo, harmoniju, instrumentāciju, aranžēšanu un
savai specialitātei tuvu mūzikas vēsturi un literatūru.
Trīs gadu laikā būs iespēja iepazīt dažādus mūzikas stilus un izvēlēties sev
tīkamāko, lai turpinātu mācības atbilstošā augstskolā.
Skolai ir dienesta viesnīca.
Uzņemšana programmā, sākot ar 14.jūniju, pirms tam pierakstoties pa tālruni
65044552, e-pasts: gimnazija@oic.lv
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