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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Ievēlēšana no vienas partijas nenozīmē darbu tikai
šīs partijas un tās atbalstītāju interesēs

No 13. jūnija Ogres novada dome
darbojas jaunā sastāvā. Es vēlreiz gribu pateikties visiem tiem vēlētājiem,
kuri Ogres novada domes vēlēšanās
balsoja par partijas “Ogres novadam”
kandidātu sarakstu.
Vēlēšanās iedzīvotāji izraugās tos
deputātu kandidātu sarakstus un konkrētus deputātu kandidātus, kuriem
viņi tic un uz kuriem paļaujas. Ne reizi
vien nācies dzirdēt iedzīvotāju viedokļus par to, ka nepieciešamas izmaiņas vēlēšanu sistēmā, lai pašvaldību vēlēšanās būtu iespēja balsot
par konkrētiem deputātu kandidātiem, nevis tikai partiju sarakstos iekļautajiem. Taču likumdošanas izmaiņas nav pašvaldību ziņā, likumdošanas vara ir Saeimas rokās, un ikvienam no mums ir jārīkojas tā, kā to nosaka likums, arī vietējās varas jeb
pašvaldības priekšstāvju izraudzīšanā.
Turklāt gribu piebilst, ka deputāts,
neatkarīgi no tā, no kuras partijas ievēlēts domē, ir atbildīgs par pašvaldībai noteikto funkciju un pienākumu
izpildi visā novadā, viņam ir jāstrādā
ar visiem novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, gādājot par visa novada
attīstību un izaugsmi. Ievēlēšana no
vienas partijas nenozīmē darbu tikai
šīs partijas un tās atbalstītāju interesēs – šī patiesība jāapzinās katram
domē ievēlētajam deputātam.
Un darba mums visiem kopā patiešām ir ļoti daudz. Vēlēšanu rezultātā
pašvaldībās var mainīties deputātu
sastāvs, var mainīties domes vadība,
taču nedrīkst apstāties iesāktie darbi,
kā arī tuvākā vai tālākā nākotnē ieplānotie projekti.
Priekšvēlēšanu programmās katra
partija ir formulējusi savu redzējumu,
kas un kā darāms, lai iedzīvotāji novadā justos labi un varētu paļauties gan
uz ievēlētajiem deputātiem, gan izpildvaru. Vienā programmā daiļrunīgi
un vispārīgi, citā lakoniski un konkrēti,
vēl citā – no visa kā pa druskai. Realitāte ir tāda, ka deputātiem tomēr ir
jāspēj vienoties kopīgam darbam atbilstoši pašvaldības rīcībā esošajiem
un pieejamajiem resursiem. Deputātiem var būt un arī ir atšķirīga izpratne
par pašvaldības darbības prioritātēm,
atšķirīga pieeja un metodes pašvaldībai noteikto funkciju izpildē, no
katras partijas saraksta ievēlētajiem
deputātiem ir savs atbalstītāju loks,
tomēr visiem deputātiem vienojošais
faktors ir atbildība par visu novadu
kopumā. Ļoti ceru, ka turpmākajos
četros gados deputāti spēs vienoties
par pamatlietām mūsu pašvaldības
darbā, ka atšķirīgie viedokļi netraucēs
atrast kopsaucēju visam novadam
būtisku jautājumu lemšanā, neradīs
šķēršļus jau iesākto un plānoto darbu
īstenošanā, investīciju piesaistē attīstības projektu realizēšanai. Līdz
šim deputāti ir spējuši vienoties, at-

balstot pašvaldības infrastruktūras
objektu sakārtošanas projektus un
piešķirot šādu projektu realizēšanai
nepieciešamo pašvaldības finansējumu.
Visā Latvijā, un Ogres novads nav
izņēmums, sāpīga problēma ir ceļu
stāvoklis. Šovasar ielu remontdarbi
noris dažās Ogres ielās. Ir pabeigta
Brīvības ielas posma no Kranciema
ielas līdz Suntažu ielai rekonstrukcija. Brīvības ielas rekonstrukcija jau
šogad turpināsies nākamajā posmā –
no Suntažu ielas līdz Rūpnieku ielai,
šī projekta realizēšanai ir gan Eiropas
reģionālās attīstības fonda (ERAF)
piešķirtais finansējums, gan pašvaldības budžeta līdzekļi. Turpinot pagājušajā gadā iesākto ERAF līdzfinansēto Tīnūžu ielas rekonstrukcijas
projektu, šobrīd intensīvi rit darbi satiksmes apļa izbūvē, lai uzlabotu satiksmes drošību valsts autoceļa
Ulbroka – Ogre, Tīnūžu ielas, Mežezera ielas, Zilokalnu prospekta un
Mālkalnes prospekta savienojumā.
Loģiski sasaistīts ar šo projektu ir
pašvaldības ieplānotais Mālkalnes
prospekta brauktuves remonts. Jūlijā
jāveic Kalna prospekta brauktuves
seguma remontdarbi posmā no Bērzu alejas līdz Zinību ielai, kur pēc 10
gadu ilgas kalpošanas asfalts ir sabrucis. Nenoliedzami, remonts nepieciešams arī citās Ogres ielās, taču
minētajās ielās transporta kustība ir
ļoti intensīva, tāpēc arī tieši šo ielu
sakārtošanai dota prioritāte. Šovasar
rit darbi arī J. Čakstes prospektā, kur,
gādājot par visu satiksmes dalībnieku drošību, tiek izbūvēta ietve un veloceliņš, vēlāk sekos šo darbu 2. kārta – ir uzsākta projektēšana.
Šogad ne mazums pārdzīvojumu
un raižu, un arī izdevumu sagādāja
plūdi. Iedzīvotāji ar nepacietību gaida
risinājumu, lai justos pasargāti no
plūdu draudiem turpmāk. Varu informēt, ka pašvaldība šobrīd intensīvi
strādā plūdu novēršanas darbu veikšanai, un primārais ir aizsargdambja
sakārtošana atbilstoši hidrotehnisko
būvju standartiem. Ir sagatavota topogrāfija, jāveic ģeodēziskā izpēte,
lai, izstrādājot aizsargdambja tehnisko projektu, būtu skaidri visi parametri. Lai saņemtu finansējumu no
Latvijas valdības, ir jābūt izstrādātai
tehniskajai dokumentācijai. Eksperti
aizsargdambja rekonstrukcijas izdevumus lēš 1,8 miljoni latu apmērā.
Lai pašvaldība būtu tiesīga veikt
kādus darbus Ogres upes krastos un
upē (aizsargdambja rekonstrukcija,
upes gultnes tīrīšana, sanesumu likvidēšana u.c.), dome jūnija sākumā
ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu lūgt
Ministru kabinetu nodot pašvaldības
valdījumā Ogres upes daļu Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā
– par to tiks lemts tuvākajā valdības
sēdē. Arī par finansējuma piešķiršanu aizsargdambja rekonstrukcijai
valdība sola lemt šajā sēdē. Līdzšinējās sarunās Ministru prezidents
Dombrovska kungs ir solījis atbalstu
plūdu riska mazināšanas darbiem
Ogrē un Ogresgala pagasta teritorijā,
vēl tiek diskutēts par finansējuma
proporcijām – pašvaldības vēlme ir
no valsts budžeta iegūt finansējumu
70% apmērā no aizsargdambja rekonstrukcijai nepieciešamās summas un 30% segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot kredītresursus. Ir skaidrs, ka šogad jāveic
steidzamākie darbi aizsargdambja
posmā Ogres ielas rajonā pie Nor-

upītes ietekas Ogres upē, pēc tam
jāturpina rekonstrukcijas darbi pārējos aizsargdambja posmos.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija ir izstrādājusi ierosinājumus grozījumiem normatīvajos aktos, plūdu risku novērtējumā
paredzot pašvaldībām iespēju veikt
šajās teritorijās esošo nekustamo
īpašumu apmaiņu pret citiem. Arī mūsu pašvaldības juristi piedalījās šo ierosinājumu sagatavošanā.
Iepriekšējā deputātu sasaukumā,
strādājot administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidotajā novadā,
mums izdevās realizēt apjomīgus
projektus ne tikai pilsētā, bet arī pagastos, īpaši tas attiecas uz ūdenssaimniecības attīstības projektiem,
kas ar Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu realizēti Ogrē un ar ERAF finansējumu Ķeipenē, Mazozolos,
Taurupē, kā arī Suntažos un Lauberē, kur pabeigta projekta 1. kārta un
saņemts akcepts darbu turpināšanai
2. kārtā. Ūdenssaimniecības projekts
šogad realizēts Meņģelē. Paldies iepriekšējā sasaukuma deputātiem par
izpratni, lemjot par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu šo un citu
projektu īstenošanai!
Ar gandarījumu varu teikt, ka novadā netiek aizmirsta neviena pašvaldības darbības joma, ka ir saglabātas visas kultūras un izglītības iestādes. Jā, ir notikušas un acīmredzot arī turpmāk notiks reorganizācijas skolās, ņemot vērā bērnu skaita
samazināšanos, dažas skolas pārveidotas par lielāko skolu filiālēm, taču ne jau skolas nosaukums ir svarīgs, bet gan tas, ka bērniem ir nodrošināta iespēja apmeklēt izglītības iestādi viņu dzīvesvietas tuvumā.
Runājot par izglītības iestādēm –
kārtējā domes sēdē 18. jūlijā plānots
piešķirt papildu finansējumu no rezerves fonda līdzekļiem novada skolu kārtējo remontdarbu veikšanai.
Šogad novada pašvaldība piedalās projektu konkursos saistībā ar
pirmsskolas izglītības iestāžu ēku
energoefektivitātes paaugstināšanu,
izmantojot Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansējumu un pašvaldības budžeta līdzfinansējumu.
Mūsu sabiedrībā ir ierasts domāt,
ka katras nākamās vēlēšanas ienesīs straujas un tūlītējas pārmaiņas,
ka darbi ritēs ar plašāku vērienu, ka
pirmsvēlēšanu solījumi itin drīz pārtaps realitātē. Kā zināms, pats no
sevis nekas nerodas – visa pamatā ir
nepārtraukts, sistemātisks un mērķtiecīgs darbs. Nenoliedzami, arī man
kā pašvaldības vadītājam gribētos,
lai attīstība notiktu daudz vērienīgāk
un straujākos tempos, diemžēl nākas
“piezemēties” un pielāgoties tai rocībai, ko atļauj mūsu pašvaldības budžeta iespējas.
Mūsu novadā daudzi labi darbi ir
jau padarīti, daudzi ir iesākti un turpinās, ir plāni un ieceres, kas īstenojami ne tikai pašvaldības infrastruktūras objektu sakārtošanā un pašvaldības iestāžu darba pilnveidošanā, bet arī, piemēram, pašvaldības
sadarbības aktivizēšanā ar novada
uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotājiem, Ogres un apkaimes dabas bagātību – upju, mežu,
dabas parka izmantošanā un citās
darbības jomās. Esmu pārliecināts,
ka nākamajos četros gados būs virzība uz priekšu, uz attīstību.
Edvīns Bartkevičs, Ogres novada
domes priekšsēdētājs

Ir izskanējuši XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, kuros Ogres novadu pārstāvēja 35 amatiermākslas
kolektīvi ar 930 dalībniekiem. Ogres novada domes vārdā pateicos koru un vokālo ansambļu dziedātājiem, dejotājiem,
pūtēju orķestru muzikantiem, diriģentiem un mākslinieciskajiem vadītājiem, lietišķās mākslas un folkloras kopu dalībniekiem un vadītājiem par nenovērtējamo ieguldījumu amatiermākslas tradīciju saglabāšanā un izkopšanā, mūsu novada un
visas valsts kultūrvides veidošanā, apliecinot latviešu tautas tradīciju mūžīgu pastāvēšanu.
Paldies kultūras darba organizatoriem lauku pagastos un pilsētā par neatlaidīgo un pašaizliedzīgo darbu ikdienā un
gatavojoties dziesmu un deju svētkiem. Paldies amatiermākslas kolektīvu dalībnieku ģimenēm par atbalstu, paldies darba
devējiem par iespēju izbrīvēt laiku, lai Ogres novada kolektīvi tik kuplā skaitā varētu piedalītie svētku pasākumos!
Patiesā cieņā, Edvīns Bartkevičs, domes priekšsēdētājs

Bezmaksas

SVEICAM JŪLIJA JUBILĀRUS!
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
98 gadu jubilejā
Serafimu Fridrihsoni
93 gadu jubilejā
Aleksandru
Vinogradovu
Domiceļu Lausku
Jāni Trimalniku
92 gadu jubilejā
Olgu Ļebedevu
Leonoru Binderi
Annu Valteri
91 gada jubilejā
Ausmu Kalniņu
Irmu Rudzīti

90 gadu jubilejā
Zentu Jaunāko
Broņislavu Štrausu
Birutu Orleāni
Feliciju Orenišu
Eriku Luciju Zariņu
85 gadu jubilejā
Ainu Stūrīti
Jefrosiniju Gelžini
Dmitriju Drjašinu
Annu Kalniņu
Laimdotu Sloku
Eleonoru Aizbalti
Emīliju Česnovsku
Lidiju Ļisinu

80 gadu jubilejā
Ivaru Kalniņu
Broņislavu Suravecu
Atvaru Modri Zariņu
Liliju Ozoliņu
Ausmu Skromani
Uldi Norīti
Miervaldi Ķīsīti
Imantu Mietuli
Elfrīdu Valdu Tomsoni
Eleonoru Kuželi
Maritu Koks
Pēteri Zepu
Valiju Liepiņlausku
Jeļenu Macolu
Mariju Krucku
Agitu Vairu Auziņu
Viju Vasiļevski
Zetiņu Elzu Buku

Laika periodā no 7. jūnija līdz 4. jūlijam Ogres novadā reģistrēti
24 jaundzimušie, t.sk. 14 meitenes un 10 zēni.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
jaundzimušo bērniņu vecākus!

Aicinājums uz talku Likteņdārzā
Kā ik gadus, arī šovasar Ogres politiski represēto klubs dosies uz Likteņdārzu
Koknesē, lai piedalītos latviešu tautas piemiņas svētvietas veidošanā.
Aicinu politiski represētos, viņu ģimenes locekļus un tuviniekus, ikvienu,
kuram dārga mūsu tautas piemiņa un ir brīvs laiks, 12. jūlijā pievienoties
talcinieku pulkam un pastrādāt Likteņdārzā. Autobusu nokļūšanai uz talkošanas
vietu un atpakaļ uz Ogri nodrošinās Ogres novada pašvaldība.
Uz Koknesi izbrauksim 12. jūlijā plkst. 9 no laukuma pie Ogres kultūras
centra. Lūgums ņemt līdzi darba cimdus un darba rīkus ravēšanas darbiem.
Pērējiem darbiem nepieciešamie piederumi būs pieejami talkošanas vietā.
Vēlams iepriekš pieteikties, tālrunis 26467700.
Ar cieņu, Ivars Kaļķis, Ogres politiski represēto kluba priekšsēdētājs

Ikgadējais Latvijas politiski represēto salidojums
Ikšķilē notiks 17. augustā.

PATEICĪBA
Izsakām vissirsnīgāko pateicību Latvijas Sarkanā Krusta Ogres komitejas
izpilddirektorei Mudītei Tēraudkalnai un slimnieku kopējai Ingrīdai Vīksniņai
par sniegto palīdzību un morālo atbalstu mūsu mammas Ritas Gžibovskas
kopšanā pēc smagas slimības.
Meitas

INFORMĀCIJA PAR PENSIONĀRU
BIEDRĪBAS EKSKURSIJĀM
24. – 25. jūlijā: Ungurmuiža – Sietiņiezis – Krēslinieku sētas muzejs Kocēnos
– Valmiera – Valka – Valga – Sangastes pils – Hellenurmes ūdensdzirnavas –
Tartu (ekskursija vecpilsētā) – Launakesku (4D kino).
Pieteikšanās ekskursijai 18. jūlijā no plkst. 10 līdz 14 Ogres kultūras centrā,
175. kabinetā.
21. augustā: Igate (baznīca, pils) – sudraba pilsēta Limbaži. Pieteikšanās
ekskursijai 15. augustā no plkst. 10 līdz 14 Ogres kultūras centrā, 175. kabinetā.
Par ekskursiju 25. septembrī lūdzu sekot informācijai kādā no turpmākajiem
“Ogrēnietis” numuriem.
Valde

Dabas koncertzāle Ogres Zilajos kalnos
Dubkalnu karjerā Ogres Zilo kalnu
dabas parka teritorijā 3. augustā
plkst. 18 notiks liels pasākums –
Dabas koncertzāle.
Dabas koncertzāle ir vides izglītības
multimediju unikāls vides projekts,
kas sevī veiksmīgi apvieno zinātni,
mūziku, dzeju un vizuālo mākslu. Šīs
unikālās savienības galvenais mērķis
ir paplašināt cilvēku izpratni par
apkārtējo vidi un dažādajām sugām
tajā, stāstīt par ikdienā nepamanīto un mudināt ikvienu piedalīties bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanā.
“Tas ir lielākais zināmais pasākums Latvijā, kur vienlaikus tik daudz cilvēku
vērojuši savu apkārtējo pasauli caur mikroskopiem. 2012. gada varonis bija
sarkanvēdera ugunskrupis, šogad tie ir priežu meži uz osiem, kas ir mūsu,
Ogres, bagātība! Turklāt Latvijā tādu ir maz. Jāpiebilst, ka Dabas koncertzāle
2012. gadā svinīgā apbalvošanas ceremonijā Berlīnē (Vācijā) ieguva gada
labākās vides kampaņas Eiropas Savienībā titulu. Manuprāt, varam lepoties, ka
šis pasākums šogad notiks dabas parkā Ogres Zilie kalni,” skaidro V. Gaile,
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece un pagaidām arī Ogres un
Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras projektu vadītāja.
Pasākums Ogres Zilajos kalnos pie Dubkalnu karjera 3. augustā sāksies
plkst.18 ar dažādām aizraujošām darbnīcām, savukārt plkst. 21 vai 22 (atkarībā
no tā, kad iestāsies piemēroti laika apstākļi) sāksies īpašs koncerts, kura
mākslinieciskais vadītājs ir Ingus Ulmanis.
Iedzīvotāji aicināti uz pasākumu līdzi ņemt saliekamos soliņus vai segas, kā
arī piknika groziņus, jo pasākums notiks brīvā dabā.
Detalizētākai informācijai par pasākumu lūgums sekot līdzi:
www.ogresnovads.lv, www.latvijascentrs.lv, www.daba.gov.lv/public.
Par Dabas koncertzāli var lasīt www.dabaskoncerts.lv.
Pasākuma ideja pieder Dabas aizsardzības pārvaldei, tā organizēšanā Ogrē
aktīvi iesaistās Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra.
Baiba Trumekalne
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Centīgajiem un talantīgajiem jauniešiem – valdības Goda raksts
Ogres novada vidusskolas šogad
beiguši 279 audzēkņi, to skaitā 199
klātienē un 80 Ogres 1. vidusskolas
vakara un neklātienes nodaļā.
Tie jaunieši, kuri vidusskolu beiguši ar teicamām sekmēm mācībās, kā
arī mācību laikā guvuši atzīstamus rezultātus konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs, saņēma īpašu balvu
– Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valda Dombrovska parakstītu
Goda rakstu.
Valdības vadītājs uzsver, ka izglītoti cilvēki ir Latvijas valsts galvenā
vērtība un lepnums, ka mūsu valsts
nākotne, tautsaimniecības izaugsme
un ekonomiskā attīstība ir talantīgu un
izglītotu jauniešu rokās, kuri ir mūsu
valsts patrioti un ir gatavi saglabāt
Latvijas kultūrvēsturiskās tradīcijas
un aktīvi veicināt Latvijas konkurētspēju pasaulē.
Ministru prezidents atgādina, ka
Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā
pusē ļaus izcelt Latvijas daudzpusīgos sasniegumus dažādās tautsaimniecības jomās, dos iespēju godā celt mūsu kultūru un tradīcijas un
apliecināt sevi kā modernu, radošu un
ilgtermiņā domājošu Eiropas valsti.
“Sekojot līdzi prezidentūras sagata-

vošanas gaitai, daloties savās idejās
un zināšanās ar prezidentūras veidotājiem un iesaistoties sagatavošanās
procesā, Jūs sniegsiet savu ieguldījumu Eiropas Savienības un mūsu
valsts nākotnē,” norāda V. Dombrovskis.
Talantīgajiem un centīgajiem jauniešiem Ministru prezidents vēl: “Lai
Jums ir augsti mērķi un lai Jums izdodas īstenot savus personīgos mērķus saistībā ar mūsu valsts attīstības
prioritātēm!” un aicina turpināt savu
zināšanu pilnveidošanu, iegūt augstāko izglītību un kļūt par augstas raudzes profesionāļiem kādā no jomām,
kas Latvijā rada jaunas inovācijas vietējā un starptautiskajā tirgū!
“Latvijas valstij un tautai ir nepieciešams Jūsu talants, zināšanas un
darbs. Vienmēr atcerieties – Latvija ar
Jums lepojas!” uzsver Ministru prezidents.
Ogres 1. vidusskolu absolvējuši 50
jaunieši, 14 – ar teicamām sekmēm
mācībās: Agate Zepa, Toms Kusiņš,
Ilze Lulle, Gunda Miķelsone, Zane
Hartmane, Alise Stefanoviča, Agnese
Ķinēna, Liene Riekstiņa, Karina Visoveņa, Karīna Laizāne, Linda Leimane, Laura Guseinova, Marija Ķīle,
Ģirts Krastiņš.

Ogres Valsts ģimnāziju šogad absolvējuši 77 jaunieši, 18 no viņiem
skolu beiguši ar teicamām sekmēm:
Liene Irbe, Zane Rasiņa-Rasa, Nadīna Rutka, Rūta Butāne, Toms Liepiņš,
Annija Dimza, Kristaps Dvēselītis,
Kristīne Ēdolfa, Alise Gailāne, Linda
Gulbe, Kelija Leimane, Agita Mieze,
Līga Ornicāne, Monta Laura Rubene,
Toms Širovs, Artis Vasiļjevs, Viktorija
Vorobjova, Sintija Zīriņa.
Jaunogres vidusskolā 12. klasi šogad beidzis 21 jaunietis, to skaitā 3 ar
teicamām sekmēm: Katrīna Jermolova, Irina Korņeva un Tatjana Stepanova.
No Suntažu vidusskolas 18 absolventiem ar teicamām sekmēm vidējo
izglītību ieguvuši 4: Laine Briģe,
Sabīne Damane, Ieva Anda Kalupa,
Linda Ozoliņa.
Madlienas vidusskolu šogad absolvējuši 22 un Taurupes vidusskolu –
11 jaunieši. Jāpiebilst, ka 22. jūnijā
notikušais vidusskolas izlaidums Taurupes vidusskolā bija savā ziņā vēsturisks, jo, strauji samazinoties skolas
vecuma bērnu skaitam, Taurupes vidusskola beidz pastāvēt un turpmāk
darbosies kā pamatskola.
Nikolajs Sapožņikovs

Skolas gatavojas jaunajam mācību gadam
Visas Ogres novada skolas gatavojas 2013./2014. mācību gadam, un,
lai gan vasara tikai nupat tā pa īstam
sākusies, līdz 1. septembrim arī vairs
nav ilgi jāgaida.
Ogres 1. vidusskola
Direktore Ineta Tamane informē, ka
1. klasē skolā šobrīd jau uzņemti 135
bērni, plānots atvērt 5 pirmās klases.
Skolā šogad licencēta un atvērta
jauna programma vidusskolēniem –
komercnovirziena programma, kurā
jaunieši apgūs tādus priekšmetus kā
mārketings, komerczinības, menedžments, komerctiesības, grāmatvedība
un lietvedība, lietišķā etiķete. Konkursa kārtībā jaunajā programmā uzņemti
26 skolēni, turklāt klase tika nokomplektēta ļoti ātri – divās dienās.
Ogres 1. vidusskolā vidusskolēniem tiek piedāvāts padziļināti apgūt
matemātiku, šī novirziena klasē konkursa kārtībā uzņemti 28 jaunieši. Vispārizglītojošajā klasē mācīsies 21 skolēns. Kopumā 10. klasēs uzņemti 75
jaunieši (pagājušajā gadā 34).
Komercnovirziena klasi šogad audzinās jauna skolotāja no “Iespējamās
misijas” (nacionāla mēroga ierosme,
kas pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā
vērtību Latvijā, palīdzot talantīgiem
augstskolu absolventiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem) – Agnese Slišāne, kura
augstāko izglītību ir ieguvusi Rīgas
Tehniskās universitātes Uzņēmējdarbības fakultātē un ir Ogres 1. vidusskolas absolvente.
Direktore skaidro, ka kosmētiskie
remontdarbi Ogres 1. vidusskolā šovasar plānoti 3. korpusa kāpņutelpā un
vienā gaitenī, kā arī trīs klasēs – sākumskolas klasē, angļu valodas klasē
un speciālā pedagoga kabinetā. Ja
pašvaldības budžetā tiks rasti līdzekļi,
tad skolas 3. korpusā, kur izvietota sākumskola un ir liels bērnu skaits, meiteņu tualešu telpās plānots uzlabot
sanitāri higiēniskos apstākļus.
Ogres Valsts ģimnāzija
Direktore Aina Bērce ir priecīga, ka
šovasar pie skolas stadiona tiks izbūvētas ģērbtuves: “Skolā esošās ģērbtuves bija par šauru visiem sportistiem,
kuri izmantoja stadionu, tādēļ jaunās
ģērbtuves, kurās būs garderobe, sanitārie mezgli, telpas treneriem un tiesnešiem, būs atspaids visiem stadiona
apmeklētājiem.”
Skolā vasaras brīvlaikā tiks veikti
remontdarbi gaiteņos. Plānots atjaunot sienas un iekārt griestus. Direktore atklāj, ka gaiteņos remontdarbi
nav veikti, kopš skola uzcelta, jo visa
uzmanība līdz šim veltīta kabinetu pilnveidošanai. Šie darbi tiks veikti, pateicoties vecāku atbalstam. Savukārt sadarbības rezultātā ar Ogres Valsts tehnikumu skolas gaiteņos līdz Zinību
dienai tiks uzstādīti 50 jauni divus
metrus gari soli, lai skolēni, pedagogi
un skolas apmeklētāji varētu piesēst
un atpūsties. A. Bērce piebilst, ka ar 1.
septembri skolā darbu uzsāks jauna
fizikas skolotāja no “Iespējamās misijas”. Jaunā skolotāja uzņemsies arī 10.
klases (vispārizglītojošās program-

mas) audzinātājas pienākumus.
Ar šī gada septembri Ogres Valsts
ģimnāzijā (OVĢ) vidusskolas posmā
jauniešiem tiks piedāvāta jauna profesionāli orientēta vispārējās izglītības
programma ar mūzikas un skatuves
mākslas virzienu. Par jaunās programmas apgūšanu interesi izrādījuši 9
jaunieši, kuriem ir mūzikas skolas izglītība. Arī šogad, uzsākot mācības
OVĢ vidusskolas posmā, jauniešiem ir
iespēja izvēlēties apgūt humanitāro
izglītības programmu, kurā tiek piedāvāts mācīties franču valodu un pasaules literatūru. Skolas direktore informē, ka šajā programmā jau pieteikušies 9 jaunieši (šī klase vispārizglītojošo priekšmetu apgūšanai tiks
apvienota ar muzikālā novirziena klasi). Savukārt matemātikas un dabaszinātņu programmu izvēlējušies apgūt
38 jaunieši, plānots atvērt divas šīs
programmas klases. Vispārizglītojošo
programmu izvēlējies 21 topošais desmitklasnieks.
Ģimnāzijas 7. klasē uzņemti 97
skolēni ne tikai no Ogres novada, bet
arī no Kokneses, Lielvārdes un Tīnūžiem. Arī septītklasniekus šogad sagaida kāds jauninājums. Ja iepriekš,
iestājoties ģimnāzijā, varēja izvēlēties
padziļināti apgūt matemātiku vai latviešu valodu, tad ar šo gadu var izvēlēties padziļināti apgūt jebkuru mācību
priekšmetu. A. Bērce norāda, ka septītklasnieki vislielāko interesi izrādījuši
par matemātiku, kam seko angļu valoda, informātika un citi priekšmeti.
Jaunogres vidusskola
Jaunogres vidusskolas sporta zālē
visu 2012./2013. mācību gadu notika
kapitālais remonts. Remontdarbi beigušies, sporta zāle izskatās lieliski –
viss gaišās krāsās, apdarei izmantots
koks. Ir izveidotas jaunas tribīnes,
sporta zāles jaunā grīda ir izturīga
un kalpos daudzus gadus. Pagājušajā
mācību gadā sporta stundas Jaunogres vidusskolas skolēniem tika organizētas Ogres basketbola skolā un Ogres novada sporta centrā, vidusskolas
direktore Ludmila Sokolova ir ļoti pateicīga basketbola skolas direktorei Ilgai
Neimanei un sporta centra direktoram
Mārim Kurilovičam par pretimnākšanu
un palīdzību.
Šovasar skolā tiek remontēti 4 mācību kabineti.
Vislielākās pārmaiņas skars Jaunogres vidusskolas sākumskolas ēku.
Sakarā ar to, ka pirmsskolas izglītības
iestādē “Saulīte” vietu skaits bērniem ir
ierobežots, pašvaldība piedalījās projektu konkursā ar projektu “Telpu rekonstrukcija Mālkalnes pr. 43, Ogrē,
VPII “Saulīte” jaunu grupu izveidei”.
Projekta ietvaros Jaunogres sākumskolas ēkā ir paredzēts izveidot 4 telpas sagatavošanas grupām 50 pirmsskolas vecuma bērniem. Tiks veikta
visu telpu siltināšana, izveidoti ieejas
mezgli un jauna fasāde. Telpās būs
pirmsskolas grupām atbilstošs aprīkojums un jaunas mēbeles. Ieeja tiks
ierīkota tā, lai to varētu izmantot bērni
ar kustību traucējumiem.
Pārējās telpas šajā ēkā izmantos

mācību procesa organizēšanai Jaunogres vidusskolas 1. un 2. klasēm. Pagājušā mācību gadā 4. klašu skolēni
jau mācījās “lielās” skolas telpās, jaunajā mācību gadā arī 3. klases no sākumskolas ēkas pārcelsies uz vidusskolas telpām.
Mācībām Jaunogres vidusskolā šobrīd ir pieteikti 72 pirmklasnieki, skolā
būs trīs 1. klases.
Ogres sākumskola
Direktore Māra Banka informē, ka
Ogres sākumskolas 1. klasē jau uzņemti 125 audzēkņi, tiks atvērtas 5
pirmās klases. Bērnu skaits ir liels,
tādēļ trīs telpas Ogres sākumskolas
vajadzībām tiks ierīkotas ģimnāzijas
korpusā – kabinets angļu valodas nodarbībām, logopēda kabinets un kabinets vizuālās mākslas un mājturības
stundām 5. un 6. klases meitenēm. Kur
tas ir nepieciešams, kosmētiskie remontdarbi tiek veikti mācību kabinetos. Astoņās klašu telpās tiek krāsotas
sienas, divām klasēm iegādāti jauni
soli. Jaunizveidotajos kabinetos vēl jāiegādājas projektors un dators.
Ogresgala pamatskola
Šajā vasarā skolā tiks veikti elektroinstalācijas remontdarbi un kosmētiskais remonts atsevišķās klasēs un
koplietošanas telpās. Skolā plānots
nomainīt dažus logus un radiatorus.
Ogresgala pamatskolas 1. klasē
šobrīd uzņemti 17 bērni.
Suntažu vidusskola
Direktores vietnieks Armands Andževs informē, ka skolā notiek pils korpusa koplietošanas telpu remontdarbi,
iepirkumu konkursā uzvarējusi SIA
“Iesi”. Darbus plānots pabeigt līdz
augusta beigām. Direktores vietnieks
skaidro, ka gaiteņos griesti tiks apdarināti ar reģipsi un īpašiem dekoriem,
arī sienas pēc to apdares rotās īpaši
dekoratīvi elementi, grīdas noklās ar
linoleju.
Skolas direktore Astrīda Ārmane
piebilst, ka Suntažu vidusskolas pils
korpuss ir Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, tāpēc visi darbi, kas
tajā plānoti, ir jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un to veikšanai drīkst izmantot tikai
noteiktus materiālus. “Pils gaiteņi remontu nav pieredzējuši ļoti sen.
Prieks, ka bērniem būs gaišāka un estētiskāka vide. Pils korpusā mācās
pirmsskolas un sākumskolas bērni,
šeit bērni nodarbojas ar mūziku un
mākslu,” skaidro A. Ārmane.
Suntažu vidusskolā šovasar plānots ierīkot jaunu kabinetu ārpusklases nodarbībām. Datorklasē tiks veikts
kosmētiskais remonts, uzstādītas jaunas mēbeles un izglītības iestāžu informatizācijas projekta ietvaros saņemtā
datortehnika.
Suntažu vidusskolas pirmsskolas
grupās “Suntiņi”, kas atrodas Suntažu
internātpamatskolā-rehabilitācijas
centrā, maijā uzstādīti boileri, lai bērnu
aprūpē ievērotu visas higiēnas prasības.
Direktore atklāj vēl kādu priecīgu
notikumu. Mācību gada beigās Valsts
prezidents Andris Bērziņš skolai ziedo-

Aktīvi atpūsties var arī ar datorizētu spēli

Ikviens, kurš vēlas jauki un aktīvi atpūsties, ir aicināts apmeklēt elektroniskās
vadības atpūtas laukumu “SmartUs”, kas atrodas Ogres stadionā blakus
skeitparkam.
“SmartUs” ir datorizēta spēle, kas paredzēta izvietošanai brīvā dabā bērniem
no 6 gadu vecuma. To var spēlēt gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie. Visaizraujošākais brīdis ir tad, kad spēlē iesaistās visa ģimene.
“SmartUs” spēles pamatā balstītas uz skriešanu starp kontrolpunktiem,
vienlaikus risinot dažādus uzdevumus, kas var būt gan ļoti vienkārši (pareizo
zīmējumu meklēšana), gan sarežģīti (matemātiski uzdevumi vai atbildes uz
dažādas grūtības pakāpes jautājumiem un loģikas uzdevumi).
Eiropā uzstādītie “SmartUs” laukumi ir guvuši plašu atzinību. Piemēram,
Nīderlandē “SmartUs” tika atzīts par gada labāko jauno produktu izglītības jomā,
savukārt prestižajā Stokholmas balvu ceremonijā iegūta atzinība kategorijā
“Veselība”.
Jāpiebilst, ka Baltijas valstīs Ogre ir vienīgā vieta, kur ir izveidots un darbojas
elektroniskās vadības atpūtas laukums
Lai darbotos “SmartUs” laukumā, nepieciešams iegādāties elektroniskās kartes, kuras var nomāt Jauniešu iniciatīvas centra “Burziņš” darba laikā (stadiona
teritorijā pie skeitparka).
Karšu nomāšanas darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās, piektdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00.
Karšu noma un darbošanās laukumā ir bezmaksas. Nomas kartes neizsniedz
centra “Burziņš” pasākumu, semināru un aktivitāšu laikā.
Papildu iespēju izmantošanu nodrošina personīgā karte, ko var nopirkt
Jauniešu iniciatīvas centrā “Burziņš” (maksa par karti Ls 4.24 + PVN). Kartes
īpašnieks var apmeklēt laukumu un pavadīt tajā brīvo laiku neatkarīgi no centra
“Burziņš” darba laika.
Vairāk par “SmartUs” interesenti var uzzināt internetā: www.smartus.com.
Žanna Kalve, Jauniešu iniciatīvas centra “Burziņš” vadītāja
jis Ls 1500, ko plānots izlietot, lai 5. – 9.
klašu kora dalībniekiem uzšūtu jaunus
tērpus, ar kuriem viņi uzstāsies XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos 2015. gadā. A. Bērziņš
Suntažu skolu apmeklēja 2012. gada
7. decembrī.
Skolā konkursa kārtībā šobrīd uzņemti 12 audzēkņi 10. klasē, mācībām
1. klasē pieteikti 17 bērni. Direktore ir
lepna, ka trīs skolotāji (bioloģijas, informātikas, fizikas) pagājušajā mācību
gadā ir papildinājuši savas zināšanas
un ieguvuši augstāku kvalifikāciju.
Suntažu internātpamatskolarehabilitācijas centrs
Direktore Vineta Āboliņa informē,
ka skolas mācību korpusā šobrīd notiek logu nomaiņa, mācību telpās tiek
krāsotas sienas. Direktore cer, ka vasarā izdosies sakārtot skolas pagalmu
(pagalma seguma nomaiņa – bruģēšana), kas elektroinstalācijas trases izbūves laikā ir pamatīgi sabojāts.
Direktore priecājas par iniciatoru
grupu, kas brīvajā laikā ir apņēmības
pilna bērniem skolā iekārtot atpūtas
telpu, kurā bērni varēs pavadīt brīvo
laiku, rīkot klases vakarus un citus pasākumus. “Bērniem ir apnicīgi visu
laiku uzturēties vienā un tajā pašā telpā, tāpēc atpūtas telpa būs ļoti noderīga. Jaunajā telpā plānots izvietot Holandes sadarbības partneru sūtītos retro krēslus un citas mēbeles,” norāda V.
Āboliņa. Jau pavasarī skolā tika ierīkota spēļu telpa, kur skolēni var spēlēt
galda un citas spēles. Šī mācību gada
beigās skolā ierīkots arī kabinets psiholoģei.
Prieks par īpašo ziedu upi, kas aizvadītajā mācību gadā ierīkota pie skolas: “Pavasarī visi skolēni puķu kastēs
savās klasēs dēstīja puķu sēklas, lai
mācību gada beigās sadīgušos stādiņus lielākie skolēni izstādītu puķu dobēs pie skolas.” 9. klases absolventi
pat izveidojuši jaunu dobi, kas papildina ziedu upi. Tagad skolu rotā jau
paaugušās samtenes, atraitnītes un
lobēlijas.
Šogad skolā iegādāta jauna interaktīvā tāfele, līdz ar to skolā kopumā ir
trīs šādas tāfeles. A. Āboliņa piebilst,
ka sākumskolas klasēm būtu nepieciešams iegādāties projektoru un skolas
ēdnīcā veikt ventilācijas sistēmas sakārtošanu.
Direktore prognozē, ka šajā mācību
gadā Suntažu internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā 1. klasē tiks uzņemti trīs līdz četri bērni, savukārt 9. klasē
mācīsies astoņi.
Madlienas vidusskola
Direktores vietnieks Valdis Kušnirs
informē, ka pašlaik skolā virtuves blokā
tiek izbūvēta ventilācija, notiek direk-

tores un sekretāres kabineta renovācija. Vasarā plānots veikt jaunās skolas
fasādes daļas ieejas mezgla kāpņu
pārbūvi un jumta izbūves darbus. Gatavojoties jaunajam mācību gadam,
kabinetos jāsakārto elektroinstalācija
un jāveic gaismas ķermeņu nomaiņa.
Jūlijā Madlienas vidusskolā darbosies velonometne no Salaspils, bērni
dzīvos skolas internāta telpās.
Madlienas vidusskolā šogad plānots liels pirmklasnieku skaits – ap 25,
savukārt 10. klasē šobrīd uzņemti 14
jaunieši, 12. klasē mācīsies 10.
Madlienas vidusskolas
Krapes filiāle
Krapes pagasta pārvaldes vadītāja
Inese Sandore informē, ka šovasar
Krapes skolas virtuves blokā plānota
ventilācijas sistēmas renovācija un
skolas 3. stāva siltināšana, darbus plānots pabeigt līdz 20. augustam.
Augustā skolas sporta zālē tiks uzņemta Ogres basketbola skolas audzēkņu nometne.
1. klasē skolā šobrīd pieteikti 7 bērni.
Taurupes vidusskola
Direktores vietnieks Ilmārs Bule informē, ka lielākie darbi Taurupes vidusskolā veikti pavasara pusē, jo 8. jūnijā
skolā notika lieli svētki – 75 gadu jubilejas svinības un salidojums. Pirms salidojuma skolā notikuši nopietni remontdarbi skolotāju istabā un multimediju kabinetā, kosmētiskais remonts
veikts sporta zālē, tajā uzstādīti jauni
apgaismes ķermeņi. Vasarā skolas ēdnīcā plānots veikt nelielus kosmētiskos
darbus, vairākās klasēs tiks uzstādīta
siltumregulēšana, sporta zālē apgaismes ķermeņus aprīkos ar aizsargiem.
Taurupes vidusskolas Mazozolu
filiālē un Meņģeles filiālē šovasar
plānoti nelieli kosmētiskie remontdarbi
klašu telpās.
Ķeipenes pamatskola
Skolas direktors Māris Siliņš informē, ka pašlaik kosmētiskie remontdarbi notiek vienā gaitenī un foajē, kā
arī ēdamzālē. Sporta zālē un atsevišķos kabinetos tiek veikta novecojušo
gaismas ķermeņu nomaiņa. Skolā plānots uzņemt 9 pirmklasniekus.
Lauberes pamatskola un
bērnunams
Pagasta pārvaldes vadītājs Andris
Misters skaidro, ka Lauberes pamatskolā vasarā tiks veikti kosmētiskie remontdarbi, kur nepieciešams. Savukārt Lauberes bērnunamā, ja būs pieejami līdzekļi, plānots veikt siltumtrases rekonstrukcijas darbus, lai bērnunama ēku pieslēgtu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.
Baiba Trumekalne
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Ogres Valsts ģimnāzijā varēs apgūt
instrumentālspēli un muzikālo teātri
Ar šī gada septembri Ogres Valsts
ģimnāzijā (OVĢ) vidusskolas posmā
jauniešiem tiks piedāvāta jauna profesionāli orientēta vispārējās izglītības programma ar mūzikas un skatuves mākslas novirzienu.
A. Bērce atklāj, ka ideja par instrumentālspēles un muzikālā teātra programmas atvēršanu skolā virmojusi
jau labu laiku. “Skolā jau kopš tās dibināšanas ir strādājis skolotājs Artūrs
Mangulis, kurš šeit izveidoja vokālo
un ierakstu studiju. Viņa vokālie dziedātāji popularitāti ir ieguvuši ne tikai
pilsētā, bet visā Latvijā un arī ārpus
valsts robežām. Ar skolotāju A. Manguli kopā izveidotā bāze, viņam ieņemot Ogres mūzikas skolas direktora
amatu, skolā palika, turklāt to ir papildinājuši jaunie speciālisti, piemēram,
Atis Ieviņš, kurš skolā pasniedz ģitārspēli. Lai radušos ideju īstenotu, sapratām, ka skolai ar mūzikas skolu ir
jāapvieno spēki (nodarbības pasniegs arī mūzikas skolas pedagogi)
un jauniešiem, kuriem interesē mūzika, deja un skatuves māksla, to jāpie-

dāvā apgūt pie mums, nevis Rīgā vai
citviet. Izglītības un zinātnes ministrijā joprojām ir iespēja vispārizglītojošās skolās atvērt profesionāli orientētās programmas. To izmantojot, izveidojām divus jaunus standartus –
“Instrumentālspēle” un “Muzikālais teātris”, turklāt ar pietiekoši lielu stundu
skaitu – 10. un 11. klasē 3 stundas nedēļā un 12. klasē 4 stundas nedēļā
gan instrumentālspēlei, gan muzikālajam teātrim. Standarti tika apstiprināti, izveidojām programmu, Izglītības un kvalitātes valsts dienestā to licencējām. Nu programma ir juridiski
nostiprināta! Lielu skaitu jauniešu
programmā gan nevaram uzņemt, jo
ir jānodrošina pietiekoši daudz
individuālo nodarbību, lai gan kā
Valsts ģimnāzija mēs drīkstam nodrošināt tik nodarbību, cik atļauj mērķdotācijas,” skaidro A. Bērce. Direktore
piebilst, ka šobrīd jauniešiem vidusskolas posmā tradīcija apmeklēt
skolas korus un deju kolektīvus vairs
neesot tik pieprasīta, kolektīva sevis
pierādīšana vairs nedodot jauniešiem

Labi paradumi jāieaudzina jau bērnībā

cerēto gandarījumu, un estrādes elementi esot tie, kur jaunie cilvēki sevi
var vairāk pierādīt individuāli kā personību un attīstīt savus talantus.
Šobrīd jaunajai programmai pieteikušies 9 jaunieši (no Ogres 1. vidusskolas – 2 , OVĢ – 5, pa vienam
no Lielvārdes pamatskolas un Tīnūžu
pamatskolas), no kuriem 6 izvēlējušies pilnveidot vokālās spējas, 2 apgūs ģitārspēli un viens – bungas. Mācību gada noslēgumā jaunieši, kuri
izvēlējušies apgūt jauno programmu,
sniegs kopīgu muzikāli teatrālu uzvedumu – ieskaiti, kas tiks novērtēts ar
atzīmi. Absolvējot vidusskolu, jaunieši
iegūs vidējo izglītību un sekmju izrakstā būs norādīta profesionāli orientētā
programma ar attiecīgajiem mācību
priekšmetiem.
Skolēni ģimnāzijā var mācīties neatkarīgi no tā, cik tālu ir viņu dzīvesvieta, jo tiek piedāvāta iespēja izmantot OVĢ dienesta viesnīcu, kas
atrodas Suntažu ielā, Ogrē.

Enerģijas dienas ietvaros 27.
jūnijā informatīvi un izglītojoši pasākumi par atkritumu šķirošanu un to
otrreizēju pārstrādi notika jaunākajai
paaudzei Ķeipenē, Lauberē un Madlienā.
Aktivitāte iedzīvotājiem “Šķiro
atkritumus – tas ir vienkārši” sadarbībā ar SIA “Ķilupe” notiek jau otro
gadu. Pasākuma laikā Ogres novada
pašvaldība sadarbībā ar SIA “Ķilupe”
atbildēja uz bērnu, jauniešu, kā arī
māmiņu jautājumiem, izglītoja par
atkritumu šķirošanas nozīmīgumu un atkritumu pārstrādi. Lai iegūtās zināšanas
pielietotu praksē un pārliecinātos par bērnu pareizu izpratni par atkritumu
šķirošanu, bērni tika iesaistīti atraktīvās spēlēs un atjautības uzdevumos (pareizi
sašķirot dažādus atkritumus), par to arī saņemot praktiskas veicināšanas
balvas. Īpašie pasākuma atbalstītāji Ogres meža zvēri Lapsa Viltīgā un Lācis
Mīlīgais pārbaudīja, kā pasākuma dalībnieki paveikuši uzdevumu. Ja kaut kas
nebija pareizi sašķirots, abi meža zvēri pamācīja, ko un kā darīt.
SIA “Ķilupe” valdes locekle Elīna Saulīte uzskata, ka šāda veida pasākumus
būtu nepieciešams organizēt regulāri, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par
atkritumu šķirošanas nozīmīgumu, kā arī otrreizēju resursu izmantošanu. Šādas
aktivitātes noteikti vajadzētu rīkot regulāri arī skolās, lai veidotu izpratni jau no
mazotnes un veicinātu jaunās paaudzes atbildību pret vidi, kurā mēs dzīvojam.
Ogres novada pašvaldība un SIA “Ķilupe” saka paldies par atbalstu Ogres
uzņēmumam “Fazer Latvija”, kā arī “Latvijas Zaļajam punktam”.

Baiba Trumekalne
Ilze Staģīte, Ogres novada attīstības nodaļas projektu vadītāja

Labākās esejas apkopotas grāmatā
Ogres Valsts ģimnāzija (OVĢ) pirmo reizi izdevusi grāmatu, kurā apkopotas konkursam “Dodot divtik gūstu”
iesniegtās labākās esejas.
OVĢ direktore Aina Bērce atminas, ka ideja par šādu eseju konkursa
organizēšanu viņai radusies jau pirms
diviem gadiem, kad skolēni aicināti
rakstīt eseju par tēmu “Gods kalpot
Latvijai”. Iesniegtas aizraujošas un
patriotiskas esejas, kas atrodas skolas muzejā, bet jau šajā mācību gadā
direktore nolēmusi, ka eseju konkursā
iesniegtie labākie darbi jāapkopo grāmatiņā.
“Šajā mācību gada sākumā izsludināju eseju konkursu par tēmu “Dodot divtik gūstu”, kurā brīvprātīgi bija
aicināti piedalīties visi skolēni no 7.
līdz 12. klasei. Decembra sākumā jau
biju saņēmusi ap 200 esejām – katrs
otrais skolēns bija to uzrakstījis. Un
decembra beigās, svētku laikā, 15
labāko darbu autori tika apbalvoti, bet
darbi mācību gada beigās izdoti grāmatiņā. Esejas ilustrētas ar 30 skolēnu zīmējumiem, kurus atlasīja zīmēšanas skolotāja,” ar grāmatiņas vēsturi iepazīstina A. Bērce. Nu grāmatiņa ar labo vēsti aizceļojusi pie vairāk
kā 200 Ogres novada ģimenēm – darbu autoriem un skolas absolventiem,
to plānots izmantot kā dāvanu, turklāt
direktore to iecerējusi pasniegt arī
jaunievēlētajiem domes deputātiem,
lai arī viņi priecātos par jaunajiem cil-

Par ūdensskaitītāju maiņu

ram tā pietrūkst. Un labais dzīvē atgriezīsies. Varbūt būs mirklis, kad arī
tev tiks pasniegta silta tējas tase kā
uzmundrinājums grūtā brīdī.”
.

Adelīna Nikitenko: “Svētkiem nav
jābūt par vienīgajām reizēm, kad ģimenes locekļi pusdieno pie viena galda vienā laikā un dāvā viens otram
mīlestību un labestību.”
.

Laura Rudusāne: “Kad kādam ir
vajadzīga palīdzība, nav nozīmes, vai
tas ir cilvēks vai dzīvnieks, nabags vai
bagātais, nelaimē ir jāpalīdz! Šajā gadījumā ļoti iederīgs ir teiciens: “Ābols
ir un paliek ābols – krāsai nav nozīmes.””
.

vēkiem un viņu darīto ņemtu par paraugu saviem darbiem.
“Grāmatiņā ir fantastiski stāsti –
sākot no tā, kā jaunieši raksta par putnu barošanu aiz loga, dzīvnieku glābšanu no jūrskolas, beidzot ar vēlmi
palīdzēt cilvēkam ar kustību traucējumiem un daudzi citi skaisti darbi un
pārdomas,” stāsta direktore.
Šādu tradīciju direktore plāno turpināt arī nākamos gadus.
Fragmenti no esejām:
Laura Lāce: “Ja nav naudas, tad
var sniegt savu cilvēcisko siltumu un
vismaz iedzert tēju kopā ar kādu, ku-

Aicina izmantot iespēju mācīties Ogres
mūzikas skolas Suntažu filiālē
Tiek organizēta papildu uzņemšana topošajā Ogres mūzikas skolas Suntažu
filiālē. Šajā mācību gadā Suntažos plānots atvērt Ogres mūzikas skolas filiāli un
vecāki aicināti izmantot šo iespēju, piesakot savus bērnus!
28. augustā plkst. 11 (laiku lūgums precizēt) tiks organizēta papildu
uzņemšana. Obligātas konsultācijas pirms iestājpārbaudījuma notiks 20., 22.,
23. un 27. augustā plkst. 9.
Lūdzam interesēties un pieteikties pie skolotājiem:
Inita Andževa, tālrunis 29540448; Andris Ābeltiņš, tālrunis 29455671.

AICINA DARBĀ
ĶEIPENES PAMATSKOLA aicina darbā: psihologu (0.2 slodzes);
logopēdu (0.2 slodzes); sākumskolas skolotāju (pilna slodze).
Pieteikuma dokumentus – motivētu pieteikumu un CV lūgums sūtīt uz
e-pastu: keipenessk@ogresnovads.lv līdz 2013. gada 1. augustam.
Papildu informācija pa tālruni 27862711.
*****
JAUNOGRES VIDUSSKOLA
aicina darbā latviešu valodas un literatūras skolotāju uz pilnu slodzi.
Pretendentus lūdz pieteikties līdz 2013. gada 15. jūlijam.
Adrese: Mālkalnes prospekts 43, Ogre.
Tālrunis informācijai 65049134, e-pasts: jvsk@ogresnovads.lv.
*****
OGRES VPII “SPRĪDĪTIS” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju.
Prasības pretendentei: izglītība, atbilstoša 2000. gada 03.10. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu vkb@inbox.lv līdz 2013. gada 20.
jūlijam. Papildu informācija pa tālruni 29165817.
*****
SUNTAŽU VIDUSSKOLA aicina darbā sociālo pedagogu uz pusslodzi.
Prasības pretendentam/-tei:
• augstākā izglītība attiecīgajā jomā(var būt pēdējā kursa students/-te);
• augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja uzņemties
iniciatīvu;
• datorprasme lietotāja līmenī.
Pieteikuma dokumentus – motivētu pieteikumu, CV lūgums sūtīt uz e-pastu
suntazi_vsk@ogresnovads.lv līdz 2013. gada 20. augustam. Papildu informācija pa tālruni 65037095.

Silga Stabiņa: “Novēlu ikvienam
vismaz reizi mūžā piedzīvot šīs sajūtas, šo sirds siltumu, izdarot jebko
kāda cita labā. Mūsdienās tik ļoti
daudz cilvēku ir kļuvuši augstprātīgi
un egoistiski, ka kļūst žēl, skatoties uz
viņiem un domājot, cik ilgi viņi tā dzīvos. Būsim labestīgi, iejūtīgi un palīdzēsim tiem, kuriem tas ir nepieciešams!”
.

Emīlija Una Geca: “Sniegsim viens
otram tikai to labāko! Tas atver durvis
jaunām izjūtām, emocijām un mīlestībai. Lai gan dzīve nav pārsieta ar
sarkanu lenti, tā tomēr ir dāvana.”
Baiba Trumekalne

PELDVIETĀS
ŪDENS
KVALITĀTE IR
ATBILSTOŠA
Veiktās ūdens kvalitātes analīzes
deviņās Ogres novada peldvietās
apliecina, ka ūdens kvalitāte ir
atbilstoša normatīviem un peldēties
var visās peldvietās: Ogrē – Ogres
vecupē Salas ielā 2; Rīgas HES
ūdenskrātuvē pie J. Alunāna ielas;
Ogres HES ūdenskrātuvē Brīvības
ielā 124/126; Ogresgalā - Ogres upē
pie “Hipodroma”; Madlienas pagastā
– “Vilku” karjerā, baseinā pie skolas,
Plāteres ezerā; Ķeipenes pagastā
Plaužu ezerā; Suntažu pagastā –
Abzas dzirnavdīķī.
Ūdens kvalitāte ir atbilstoša arī
ogrēniešu iecienītajās ūdenstilpēs
Ikšķiles novadā – Dubkalnu karjera
ūdenskrātuvē Ogres Zilajos kalnos un
Mežezerā pie Ogres Valsts tehnikuma.

TARIFU KOMISIJAS
PAZIŅOJUMS
Izskatīšanai Ogres novada pašvaldības tarifu komisijā Lauberes pagasta pārvalde ir iesniegusi apkures
tarifa aprēķinu 2013./2014. gada apkures sezonai.
Plānotais realizācijas tarifs 1 kvadrātmetra platības apkurei ir Ls 1.32 (ar
PVN).
Tarifu komisijas priekšsēdētājs
Vladislavs Vaivods

Pašvaldības aģentūra “Mālkalne” atgādina, ka Ministru kabineta noteikumi
Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu sarakstu” nosaka, ka individuālie ūdensskaitītāji jāmaina vai jāverificē
reizi 4 gados.
Skaitītāji ir iedzīvotāju īpašums, tāpēc sekot līdzi to derīguma termiņiem nav
p/a “Mālkalne” pienākums, arī skaitītāju maiņu aģentūra neveic.
Ja ūdensskaitītāji netiek nomainīti, tie jāanulē un ūdens patēriņš jārēķina pēc
noteiktajām normām. Lai samazinātu anulēšanas gadījumu skaitu, aģentūra
ikmēneša rēķinos raksta brīdinājumus 3 mēnešus pirms skaitītāja derīguma
termiņa beigām. Jāatgādina, ka p/a “Mālkalne” rēķinā minētās firmas nav
vienīgās, kas veic skaitītāju maiņu. Klienti var izvēlēties jebkuru sertificētu firmu.
Vairumam firmu viena skaitītāja maiņas izmaksas ir Ls 5 – 6.
P/a “Mālkalne” nav noslēgusi līgumus ne ar vienu firmu un nesūta reklāmas,
tāpēc atsauce uz “namu pārvaldi” firmu reklāmās ir nekorekta.
Ūdensskaitītāju maiņu piedāvā: SIA “Ogres santehnika”, tālr. 27843087; IK
“AKSNU”, tālr. 28679800; SIA“SANO”, tālr. 67563065, 29955571; SIA “OROLS”,
tālr. 67812123,29457775; SIA “ZNG”, tālr. 26332412, 26086635.
Gundega Deģe, p/a “Mālkalne” sabiedrisko attiecību speciāliste
Ogres evaņģēliski luteriskās draudzes

KAPUSVĒTKI
Ogres kapos 21. jūlijā pl.12.

Informācija par autobusu papildu reisiem
kapusvētku dienā 21. jūlijā
Uz Ogres kapiem
Autoosta (5. platforma)
Kultūras nams (pie Zelta liepas)
Mālkalnes prospekts
Mūzikas skola
Ogres kapi

9.00
9.05
9.15
9.20
9.25

11.00
11.05
11.15
11.20
11.25

12.30
12.33
12.38
12.40
12.45

No Ogres kapiem
Ogres kapi
Bibliotēka
Mālkalnes prospekts
Stacija Ogre (Tunelis)
Autoosta

9.40
9.45
9.50
9.53
9.55

11.40
11.45
11.50
11.53
11.55

13.00
13.05
13.15
13.18
13.20

LĪDZJŪTĪBA
Ogres novada sociālais dienests izsaka visdziļāko līdzjūtību Taurupes
sociālā centra vadītājai Airai Ločmelei, vīru zaudējot.
Aira, skumjās esam ar tevi!

Aizsaulē aizgājuši (07.06.2013. – 04.07.2013.)
Juris Apinis
dz.10.06.1934.
Anna Barnatoviča
dz.02.04.1944.
Māris Blaus
dz.03.12.1956.
Antons Bulis
dz.06.10.1939.
Ēriks Graudiņš
dz.25.06.1936.
Anatolijs Hmeļevskis
dz.30.06.1956.
Ivans Ježkovs
dz.02.08.1926.
Juris Ločmelis
dz.01.04.1951.
Maija Marksa
dz.09.03.1940.
Gunārs Naudiņš
dz.30.04.1966.
Jekaterina Ozoliņa
dz.25.11.1933.

Ilona Peņģerote
dz.20.03.1974.
Guntars Plūme
dz.10.01.1982.
Jānis Poikāns
dz.21.05.1955.
Vilis Rāvis
dz.01.09.1972.
Mārtiņš Riņķis
dz.23.02.1948.
Alfrēds Rogulis
dz.25.08.1942.
Velta Svence
dz.06.04.1933.
Biruta Tolle
dz.15.07.1938.
Ārijs Vītols
dz.15.01.1943.
Jānis Vītols
dz.01.08.1948.
Lība Zauriņa
dz.05.04.1931.

Ogres novada pašvaldība izsaka līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.
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Pārmaiņas jaunajā mācību gadā

Vasara ir laiks, kad izglītības iestādēs notiek intensīva gatavošanās jaunajam mācību gadam. Šobrīd gandrīz
katrai izglītības iestādei ir nepieciešams papildu finansējums ēku un infrastruktūras sakārtošanai, par tā piešķiršanu deputāti lems tuvākajā domes sēdē.
Šogad novadā tiek saglabāts līdzšinējais izglītības iestāžu tīkls, ar 1.
septembri mainīsies Taurupes vidusskolas statuss, taču skola Taurupē
paliek un darbosies kā pamatskola.
Nākamajā gadā izmaiņas acīmredzot skars Lauberes pamatskolu. Likuma noteiktajā kārtībā katrā skolā ik
pēc pieciem gadiem jāveic izglītības
programmu akreditācija. Šā gada
maijā akreditācija tika rīkota Lauberes
pamatskolā, un rezultāts diemžēl nav
labvēlīgs – skola netika akreditēta.
Galvenais iemesls tam bija nespēja
nokomplektēt pedagogus ar atbilstošu kvalifikāciju.

Ņemot vērā akreditācijas rezultātu, pašvaldībai kā izglītības iestādes
dibinātājai ir jārod risinājums, kā turpmāk organizēt mācību procesu šajā
skolā. Jūnijā notika sanāksme, kurā
piedalījās novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes speciālisti,
Suntažu un Lauberes pagasta pārvaldes vadītāji, novada skolu direktori, arodbiedrības pārstāvji. Viens no
ierosinājumiem ir Lauberes pamatskolu pārveidot par Suntažu vidusskolas filiāli. Par izglītības iestādes
reorganizāciju jālemj domei, tāpēc
šobrīd Izglītības un sporta pārvalde
izstrādā lēmumprojektu par Lauberes
pamatskolas reorganizāciju ar 2014.
gada janvāri, pārveidojot to par Suntažu vidusskolas filiāli. Reorganizācijas rezultātā tiktu atrisināts jautājums par atbilstošas kvalifikācijas pedagogu nodrošināšanu pamatizglītības programmas apguves nodrošināšanai Lauberē. Lauberes pamatskolā
mācās arī bērni no Lauberes bērnunama, daļai bērnu ir nepieciešamas
speciālās mācību programmas, tādēļ
paralēli šobrīd vēl tiek precizēts, kādas programmas šiem bērniem var
piedāvāt Suntažu vidusskola un Suntažu sanatorija-rehabilitācijas centrs,
kādi speciālisti būs vajadzīgi un cik
liels finansējums šīm pārmaiņām būs
nepieciešams.
Ar jauno mācību gadu Suntažu vidusskolā plānots realizēt Ogres mūzikas skolas programmu. Līdz šim
Suntažos bērniem bija iespēja papildus apgūt mūziku, bet tā bija tikai interešu izglītības programma, kuru beidzot, nekāds izglītības dokuments
netika izsniegts. Tagad Suntažos būs
iespēja apgūt profesionālās ievirzes
izglītības programmu mūzikā, saņe-

mot par to atbilstošu izglītības dokumentu. Jaunajā programmā jau ir sākusies audzēkņu uzņemšana. Gandarījums par to, ka ir izdevies īstenot
vecāku lūgumu par iespēju apgūt
mūzikas programmu uz vietas pagastā, nemērojot ceļu uz Ogri. Ogres
mākslas skolai jau ir vairāku gadu
veiksmīga pieredze mācību organizēšanai Suntažos, tagad to pārņēmusi arī mūzikas skola.
Līdz 1. jūlijam pretendenti varēja
pieteikties uz pašvaldības izsludināto
konkursu vakantajam Bērnu un jauniešu centra (BJC) vadītāja amatam,
ir saņemti 6 pieteikumi. Kad tiks izraudzīts jaunais vadītājs, kopīgi domāsim par turpmāko centra darba pilnveidošanu un interešu izglītības darba organizēšanu. Novada interešu
izglītības speciālisti uzskata, ka BJC
jābūt kā sava veida vidutājam starp
valsti, Izglītības un zinātnes ministriju,
tās padotībā esošā Valsts izglītības
satura centra un skolu interešu izglītības koordinatoriem, ka centram
turpmāk jāpiedāvā interešu izglītības
pulciņi, kādi nav skolās, jāpaplašina
bērniem un jauniešiem iespējas darboties tehniskās jaunrades pulciņos,
kas šobrīd ir pieprasīti. Pulciņu izvietošanai BJC telpās ir ierobežotas
iespējas, taču telpu jautājumu var
atrisināt, sadarbojoties ar Ogres
Valsts tehnikumu. Perspektīvā BJC
būtu jāorganizē un jākoordinē dažādas nometnes bērniem – vecāki un
izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi
vairākkārt ir akcentējuši nometņu nepieciešamību novadā.
Vita Pūķe,
priekšsēdētāja vietniece izglītības,
kultūras, veselības un sociālo lietu
jautājumos

Latviešu biedrību salidojums Ogrē

Šis gads Ogres novadā saistīts ar
daudz un dažādiem kultūras un sabiedriskās dzīves notikumiem, bet
Ogrē tie virknējas vienā lielā dzijas kamolā, jo pilsēta atzīmē savas pastāvēšanas 85. dzimšanas dienu.
Laikrakstu lappusēs esam saņēmuši ļoti daudz informācijas gan par
pilsētas pirmsākumiem, gan par vēlāko posmu, kas saistījās ar iepriekšējo
varu pastāvēšanu, gan jaunajām tendencēm, kas ievilkušas jaunus vaibstus pilsētas sejā. Taču dzīve ik dienu
nes kaut ko jaunu, mums atliek tikai to
pierakstīt, lai nākamās paaudzes zinātu par notikušo no dokumentālām
piezīmēm.
Pirms 20 gadiem savu darbību atjaunoja Ogres Latviešu biedrība, kuras pirmsākumi varētu būt meklējami
tad, kad Ogrē sāka organizēties dažādu amatu biedrības (amatniecības,
dziedāšanas, ugunsdzēsības u. c.).
Bet!... Atskatoties pagātnē, jādomā
par tagadni. Tāpēc, pavisam drīz – 27.
jūlijā Ogres Latviešu biedrība uzņems
ciemiņus – Latviešu biedrību savienības (LBS) dalīborganizāciju pārstāvjus, kas, turpinot tradīciju, ik gadu pulcējas kādā no Latvijas pilsētām. Iepriekšējā gadā mēs viesojāmies
Ventspilī, pirms tam – Jelgavā, Smiltenē, Lielvārdē, bezalkohola biedrībā
“Ziemeļblāzma”, Aizkrauklē, Daugavpilī, Aucē u.c. Pirms 10 gadiem LBS
salidojums notika Ogrē, kad atskatījāmies uz pirmajos pastāvēšanas ga-

dos paveikto, bet tagad mēs
gribam viesiem parādīt savas
pilsētas izaugsmi un pārmaiņas. Un mums ir, ar ko lepoties!
Pirms pieciem gadiem, kad
Rīgā notika Pasaules Latviešu
biedrību 6. konference, tika izsludināta akcija par grāmatas
“Latviešu biedrības pasaulē”
izdošanu. Bija piedāvājums
sagatavot materiālus par savu
biedrību un iesniegt Rīgas Latviešu biedrībā. Ogres Latviešu
biedrība atsaucās šim ierosinājumam, un tā par mums un
87 pasaules latviešu biedrībām un to darbību var izlasīt
šajā biezos, dekoratīvos vākos izdevniecības “Madris” izdotajā uzziņu krājumā. Kad biju sīkāk iepazinusies ar grāmatas saturu, Ogres Centrālajā
bibliotēkā tika sarīkots grāmatas prezentācijas pasākums.
Domājot par grāmatām un to nozīmi
mūsdienu sabiedrībā, māc skumjas,
ka to nozīme samazinās. Labi daiļdarbi
iegulst bibliotēku plauktos, bet priecē,
ka vairāk tiek lasītas grāmatas par
zināmu personu dzīvi un viņu darbību.
Tā nesen piedalījāmies grāmatnīcas
“Ogres Auseklis” pasākumā, kad tika
prezentēta grāmata “37 stāsti par Kārli”. Priecājos, ka tiekam aicināti uz sadarbību.
Ogres Latviešu biedrības aktivitātes saistās ar latviskās dzīvesziņas
popularizēšanu. Svinam vasaras un
ziemas Saulgriežus, Lieldienas, pārrunājam par valstiski svarīgām lietām,
popularizējam pilsētas kultūras dzīves
aktivitātes un paši tajās piedalāmies
(arī es ilgus gadus spodrinu Ogres kora kultūru – vispirms Tautas korī
“Ogre”, tad jauktajā korī “Grīva”, bet
XXV Dziesmu svētkos piedalījos ar
kori “Atvasara”).
Veiksmīga sadarbība izveidojusies
ar laikraksta “Ogres Vēstis Visiem”
(OVV) radošo grupu, kas neatsaka
mūsu iesniegto materiālu publicēšanu.
Iesaistāmies arī radošajā darbībā, jo
atsaucamies uz laikraksta OVV un
pašvaldības aģentūras “Mālkalne” izsludinātajiem vēstuļu – stāstu konkursiem. Pati esmu iesaistījusies dažādu
aprakstu veidošanā. Šī radošā nodarbe daudziem jau kļuvusi par tradīciju,
attīsta radošo domu, ļauj novirzīt domas no ikdienišķajām rūpēm. Kā teicis
kāds dalībnieks – tas ir rakstītāja dzī-

vesprieka eliksīrs!
Tā kā Ogres latviešu biedrībai nav
konkrētas apmešanās vietas, savas
ierosmes izsakām tur, kur mūs grib
sadzirdēt. Biedru skaits nav liels, taču
saskarsme notiek, organizējam pasākumus un meklējam iespējas savu
gudrību un pieredzi popularizēt nelielās sabiedrības grupās. Piesaistām radošas personības, esam tikušies ar
astrologiem, tostarp ar Akvelīnu
Līvmani.
Vienmēr cenšos biedrus informēt
par pilsētā vai blakus novados notiekošo, lai viņi zinātu, kur ir iespējas
baudīt kultūras norises. Esam braukuši uz Rīgas lielajiem pasākumiem
(“Staro Rīga”, Muzeju dienām, Latvijas
Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un Dabas muzeja rīkotajām ziedu un sēņu
izstādēm) .
Priecājos par Ogres politiski represēto kluba atsaucību, ka viņi neatsaka
ne ekskursiju, ne kāda nopietnāka pasākuma apmeklējumu kluba biedru
kompānijā. Piedalāmies represēto
personu piemiņas pasākumos gan
Ogrē pie piemiņas akmens, gan Lestenē.
Esam tikušies ar grāmatizdevēju,
SIA “Likteņstāsti” vadītāju Anitu Mellupi. Interesanta izvērtās saruna, veltīta J. Čakstes 150 gadu atcerei ar nosaukumu “Godīgi tēvzemei kalpojis”.
Atzīmējām Kārļa Skalbes 130.
dzimšanas dienu ar devīzi “Uz visām
lapām zelta sirds zvīļo / Tās tevi piemin
vēl un mīļo...”. Piekrītot mācītāja
Gunta Kalmes uzaicinājumam, piedalījāmies viņa grāmatas “Durvis uz
mājām” prezentācijā.
Cenšamies doties tuvākos un tālākos ceļojumos. Esam bijuši Rēzeknē,
Šauļos, Sāremā salā u.c. Pēc ekskursijām dalāmies iespaidos par redzēto.
Starpposmā no vienas jubilejas līdz
otrai četras sezonas biju Latvijas Nacionālās operas Draugu pulkā, lai baudītu operu un baletu jauniestudējumus, kas ļāva būt zinošai šajā mūzikas žanrā. Iespaidos dalījos ar tiem,
kam interesē nopietnas lietas.
Mazliet ieskicējuši interesantākās
darbības Ogres latviešu biedrībā, dosimies tālāk.
Par salidojumu 27. jūlijā
Ogres mūzikas skolas direktors Artūrs Manguļa kungs mums ir atvēlējis
telpas šī Latviešu biedrības 18. salidojuma norisei, apsolot pat jauku skolas
jauno mākslinieku koncertu. Paldies!

Dzīvosim sakoptā vidē

Pagājis neilgs laiks, kopš esmu ievēlēta domes priekšsēdētāja vietnieces amatā, tāpēc vēl neesmu paguvusi iepazīties ar situāciju visās pašvaldības darbības nozarēs. Nenoliedzami, darbu ir ļoti daudz, ir pamatīgāk jāizzina procesi un norises ne
tikai pilsētā, bet arī visos novada pagastos.
Tā kā līdz šim strādāju Ogres un
Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūrā
“Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības
aģentūra” par projektu vadītāju un
manā vietā šajā amatā vēl nav iecelts
neviens cits, paralēli darbam domē
daļu sava laika veltu iepriekšējiem
darba pienākumiem, lai dabas parkā
“Ogres Zilie kalni” šogad ieplānotie
darbi tiktu paveikti.
Labiekārtojot dabas parka infrastruktūru, vasaras sākumā bērnu rotaļlaukumā tika uzstādīts galda komplekts ar soliem. Dabas parka Ogres
daļā ir nomainīti 5 soli, kas bija nolietojušies, suņu ekskrementu savākšanai Zilokalnu prospekta pusē novietotas trīs jaunas tvertnes. Atpūtas
soli un atkritumu tvertnes ir uzstādītas
arī Uzziņas takā un pie lapenes. Savukārt Dubkalnu karjera stāvkrastā ir
ierīkota skatu platforma, galdi ar soliem atpūtai, informatīvais stends apmeklētājiem. Viens no pēdējiem stendiem tika novietots parka dienvidu
pusē Gaismas prospekta galā, savukārt jūlijā informatīvais stends būs
pieejams parka ziemeļu pusē no Tīnūžu ceļa puses. Nu dabas parks būs
aprīkots ar visiem nepieciešamajiem
informatīvajiem stendiem!
Sarūgtina cilvēku attieksme –
diemžēl joprojām iedzīvotāji turpina
postīt parkā uzstādītās piktogrammas.
Ūdenstilpe Dubkalnu karjerā ir ļoti
iecienīta atpūtas vieta visos gadalaikos, vasarā tā ir iemīļota peldvieta
gan Ogres, gan Ikšķiles iedzīvotājiem. Karjera apkārtnes labiekārtošanai pašlaik tiek īstenots projekts
“Skatu tornis un kāpnes “Dubkalnu
ezera meži” Tīnūžu pagastā, Dubkalnu karjerā”. Īstenojot šo projektu,
parka augstākajā punktā tiks uzstādīts 30 metrus augsts skatu tornis
ar piepaceltām kāpnēm. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija parka infrastruktūras attīstībai
ir piešķīrusi Ls 50 000, ko plānojam
izmantot šī torņa izbūvei, savukārt
kāpņu izbūvi finansē Dabas aizsarLai mūsu viesi vairāk uzzinātu par
pilsētas mākslas un vēstures lappusēm, būs tikšanās ar muzeja darbiniekiem un ekspozīcijas apskate. Paldies
par atsaucību muzeja direktorei Ivetai
Ruskulei.
Katram, kam svarīga savu bērnu
nākotne un viņu iekšējās kultūras pilnveidošana, nebūs sveša Ogres mākslas skolas darbība. Audzēkņu veikumu
rādīsim viesiem. Par skolas arhitektonisko pilnveidi un piemērošanu mūsdienu apstākļiem stāstīs skolas direktors Pēteris Aulmanis.
Programmas kuplināšanai esmu
uzrunājusi Ogres literāri radošās apvienības SIRDSDOMA biedrus un ceru
uz jauku literāri muzikālu pusstundu,
kas ienesīs patīkamas vēsmas salidojuma dalībnieku sirdīs un prātos.
Lai parādītu Ogres čaklo rokdarb-

dzības pārvalde. Projekts jāīsteno šogad, dabas vērotāji jau šoruden jauno
būvi varēs izmantot.
Saistībā ar slēpošanas trases izveidi esam secinājuši, ka plānoto darbu apjoms jāsadala trīs kārtās. Nesen
noslēdzās iepirkums visam apjomam, bet piedāvātā summa ir par
augstu, tādēļ katrai kārtai iepirkums
tiks sludināts atsevišķi. 1. kārtā paredzēta celmu frēzēšana, 2. kārtā –
trases malu stiprināšana, 3. kārtā –
elektrības kabeļu ieguldīšana. Domāju, ka šogad izdosies realizēt pirmo
un otro kārtu, trešās kārtas darbus,
visticamāk, atliekot uz nākamo gadu.
Pašlaik tiek izstrādāts slēpošanas
stadiona un autostāvlaukuma izbūves tehniskais projekts.
Kā zināms, Ogres Zilo kalnu dabas
parka teritorijā notiek jauno Ogres
kapu izbūve. Kopumā darbi rit saskaņā ar darbu izpildes grafiku, diemžēl šobrīd problēmas radušās ar ceļa
izbūvi uz jaunizveidoto kapu teritoriju. Daļa ceļa atrodas īpaši aizsargājamo augu zonā. Dabas aizsardzības pārvalde šo ceļa posmu neļauj
paplašināt, tādā gadījumā nebūs iespējams izveidot divvirziena kustību
un ietvi, kā projektā paredzēts. Dabas
eksperti strādā, lai rastu pieņemamu
risinājumu. Ļoti aktuāla šobrīd ir elektroapgādes nodrošināšana jauno
kapu teritorijā, jārīkojas steidzami, jo
jau šoruden plānoti pirmie apbedījumi.
Ogrēnieši un pilsētas viesi vasarā
ir iecienījuši atpūtu pie Ogres vecupes. Šogad pludmales labiekārtošanai ir atvēlēti Ls 10 000. Nolēmām,
ka šajā laikā, kad peldvietu apmeklē
ļoti daudz cilvēku, nebūtu lietderīgi tīrīt upes gultni, tādēļ paredzētais finansējums tiks izlietots bērnu rotaļlaukuma ierīkošanai pludmalē, ir doma uzstādīt arī kādu trenažieri sporta
cienītājiem. Nākotnē jāizskata iespējas trenažierus uzstādīt arī citās pilsētas zaļajās zonās, tā paplašinot aktīvās atpūtas iespējas iedzīvotājiem.
Uzskatu, ka daudz enerģiskāk un
mērķtiecīgāk jāstrādā Ogres novada
avārijas stāvoklī esošu un pamestu
būvju apzināšanas komisijai. Līdz šim
komisijas sēdes notika reizi trijos mēnešos, taču darbam ir jābūt intensīvākam, lai panāktu “taustāmus” rezultātus. Komisija 8. jūlijā devās izbraukuma sēdē, apsekojot objektus
uz vietas. Ir jārīkojas, lai liktu īpašniekiem sakārtot būves, kas nedara
godu pilsētai vai kādai apdzīvotai
vietai pagastos un kuru stāvoklis
nereti apdraud cilvēku drošību un pat
dzīvību. Esmu vērsusies pie pasta
vadības – nedrīkst taču pieļaut, ka
pilsētas centrā atrodas tik ļoti nopluksi ēka, kurai fasādes kosmētiskais remonts nav veikts vismaz 40
gadus! Ceru, ka pasta vadība tomēr
rīkosies, lai ēku sakārtotu.
Aicinu visus novada iedzīvotājus
rūpēties par vidi, kurā dzīvojam, sakopt un uzturēt kārtībā savus īpašumus. Daba mūsu pilsētai un novadam devusi krāšņu rotu, mūsu pienākums ir to saudzēt un kopt.
Valda Gaile, priekšsēdētāja
vietniece tautsaimniecības, sporta
un tūrisma jautājumos
nieču veikumu, kas guvis atzinību daudzās Tautas lietišķās mākslas izstādēs
un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas
muzeja gadatirgos, esmu aicinājusi
izveidot izstādi. Gribu vēl piebilst, ka
izstādītās lietas būs vēl pilnas ar XXV
Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku
pozitīvo enerģiju, jo tikko pārbraukušas mājās no Rīgas lielās izstādes.
Tas iekšējam priekam un tautas rakstu
mūžīgajam skaistumam. To visu mums
rādīs TLMS “Saiva”.
Atliek tikai piebilst, ka pasākums
domāts ikvienam pilsētas iedzīvotājam
vai viesim un mēs jūs visus gaidīsim
2013. gada 27. jūlijā plkst. 11 Ogres
mūzikas skolā.
Svinēsim svētkus kopā!
Rita Auziņa, Ogres Latviešu
biedrības priekšsēdētāja
Tālrunis 29467484
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