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Ceļu lai rādītu, vajag to zināt. Nepietiek lāpu vien aizdedzināt. /Dz. Rinkule-Zemzare/
Kad Ogre gatavojas pilsētas svētkiem, zināms – jāgatavojas arī skolas gaitām. Jau par tradīciju
mūsu novada centrā kļuvuši svētki jaunā mācību gada ieskaņai, kad visi vēl bez steigas var pabūt
kopā un ģimeniskā noskaņā izbaudīt vasaras priekus.
Kultūras un sporta darba organizatori ir sarūpējuši bagātīgu pilsētas svētku programmu, piedāvājot
daudzveidīgus pasākumus gan pieaugušajiem, gan bērniem. Esmu pārliecināts, ka svētki visiem
sniegs patiesu prieku un gandarījumu. Aicinu visus aktīvi piedalīties!
Visas novada izglītības iestādes ir gatavas jaunajam darba cēlienam, bērnudārzi jau darbojas
ierastajā ritmā, savukārt skolas gaida savus audzēkņus Zinību dienā 2. septembrī. Es vēlu skolēniem,
viņu vecākiem un skolotājiem sekmīgu jauno mācību gadu, visiem mūsu skolu absolventiem vēlu
veiksmīgi iekļauties jaunajās skolās, lai pēc to beigšanas kļūtu par izglītotiem speciālistiem un iegūtās
zināšanas liktu lietā dažādās nozarēs mūsu valstī un novadā.
Domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

Tik pirmo sapņu gaismu man mūžam atstājiet…

Ogrēnietis Jānis Liepiņš 8. augustā atzīmēja
savu 90. dzimšanas dienu. Svētkos jubilāru
sveica madlienieši un tuvākie kaimiņi, ar kuriem
kopā Liepiņa kungs tagad mīt Madlienas pansionātā, un likteņa biedri – Ogres Politiski represēto klubs, kas šai jubilejai par godu nupat izdevis
J. Liepiņa dzejoļu grāmatu “Ar sapni pa svešu
taku”.
J. Liepiņš dzimis 1923. gada 8. augustā Madlienas pagastā. Skolas gaitas uzsāka vietējā skolā, 1942. gadā absolvēja Pļaviņu pilsētas ģimnāziju. Jānis strādāja vecāku saimniecībā, kā arī
Madlienas pagasta valdē par rēķinvedi un par
grāmatvedi Lauberes mežniecībā. Staļiniskā režīma represijas skāra arī Liepiņu ģimeni, 1949.
gada 25. martā izsūtot uz Tomskas apgabala
Teguļdetas rajonu, no kurienes kopā ar tēvu atgriezās 1956. gada 15. oktobrī, kad Jānim bija 33
gadi. Dzimtās mājas bija izpostītas, tāpēc Jānis
apmetās Ogresgalā un strādāja Kokneses un
Ogres mežrūpniecībā par ekonomistu un iekšējā
saimnieciskā aprēķina inženieri. No 1988. gada J.
Liepiņš aktīvi iesaistījies Ogres Politiski represēto
kluba darbībā un ir viens no tā dibinātājiem, līdz
2012. gadam bijis kluba valdes loceklis.
Savu pirmo dzejoli J. Liepiņš uzrakstīja 1939.
gadā, dzejas vārsmu rakstīšana palīdzējusi pārvarēt dzīvi izsūtījumā. Jānis atklāj, ka dzeju sācis
rakstīt brīdī, kad nebijis vairs ko lasīt. “Es rakstīju
par dzīvi, par sapņiem, bet es nekad neesmu
rakstījis, lai apvainotu kādu cilvēku vai tautu. Dzejas rakstīšana man palīdzēja pārvarēt to grūtumu,
kāds bija jāpārcieš izsūtījumā,” atklāj sirmais
kungs. Jānis savās dzejas rindās pauž mīlestību
pret dzimteni, sāpes un ilgas pēc dzimtenes, runā
par sapņiem, skaisto, apjūsmo dabas skaistumu.
J. Liepiņš kopš 2005. gada aktīvi darbojies arī
Ogres novada literārajā apvienībā “Sirdsdoma”,
viņa dzejoļi publicēti “Sirdsdomas” izdotajos dzejas kopkrājumos. Dzimšanas dienā Jāni sveica
arī apvienības vadītāja Ilga Rēdmane (foto), vēlot
jubilāram veselību, mīlestību, labestību un
prieku. I. Rēdmane jubilāram dāvināja “Sirdsdomas” pēdējo, 25. dzejas krājumu, kas veltīts
Ogres pilsētas 85. dzimšanas dienai un kurā
lasāma arī J. Liepiņa dzeja, kā arī I. Rēdmanes
pašas nu jau sesto dzejas krājumiņu. “Tādi cilvēki
kā jūs esat mūsu zemes sāls, un mēs ar tādiem
cilvēkiem lepojamies,” sacīja I. Rēdmane, piebilstot – ja Latvijā būs vairāk tādu vīru kā Jānis,
mūsu tēvzeme ilgi būs stipra.
Ogres Politiski represēto klubs nozīmīgajā
dzīves jubilejā savam likteņa biedram sagādājis
pārsteigumu – viņa dzeja iespiesta grāmatiņā ar
nosaukumu “Ar sapni par svešu taku”, kurā
apkopoti no 1949. līdz 2010. gadam tapušie dzejoļi. “Šā gada sākumā Jānis man iedeva savas
atmiņu vārsmas, ko bija uzrakstījis uz rakstāmmašīnas, un palūdza, lai uz vāciņiem uzlīmējam
uzrakstu “Jānis Liepiņš. Liriskās piezīmes Sibīrijā.” Tā arī izdarījām, bet man radās doma, ka šos
dzejoļus vajadzētu apkopot un izdot dzejoļu

krājumā. Šo ideju atbalstīja un palīdzēja gan
kluba dalībnieki, gan “sirdsdomieši”, un nu ir
izdotas Jāņa Liepiņa liriskās piezīmes “Ar sapni
pa svešu taku”,” priecājas I. Kaļķis, Ogres Politiski
represēto kluba priekšsēdētājs.
Vaicājot jubilāram, kur slēpjas viņa
neizsīkstošais dzīves spēks un enerģija, Jānis
atbild, ka galvenais, ja cilvēkam ir sava dzīves
doma, pie kuras viņš stingri pieturās, un atver
savu dzejoļu grāmatu, citējot šādas savas dzejas
rindas:
Tu, kas dvēseli skāri,
Neaizkvēlo sāpēs,
Dzīves gaišā doma,
Avots kalnā esi,
Pacel mani pāri
Tālu ceļu slāpēs
Dienu smagumam!
Spirgtu spēku nesi!
Šobrīd J. Liepiņam vislielāko prieku sagādājot
pārdomas par līdzcilvēku spēku un izturību. “Man
prieks, ka ir vēl tādi cilvēki pasaulē kā Inta
Jākobsone, kura saimnieko viena pati savās tēva
mājās, prieks par Jāni Kaurātu no “Lukstiņiem”,
kuram ir tik liela ģimene un saimniecība, par ko
rūpēties,” pārdomās dalās J. Liepiņš.
Liktenis lēmis, ka Jānis ir atgriezies savā dzimtajā Madlienā, nepilnu gadu viņa ikdiena aizrit
Madlienas pansionātā. Par dzīvi šeit Jānis saka:
“Nav te slikti, ir maza istabiņa, kurā esmu kopā ar
vēl vienu onkuli. Viņš gan visu laiku guļ, nevaru ar
viņu parunāties. Nesen man bija mazs darbiņš
klubam – apkopoju represēto cilvēku stāstus par
izsūtījumā piedzīvoto… Kad es ieeju savā istabiņā, vienmēr apskatos uz Madlienas baznīcas
stūri, tad domāju, cik man visu mūžu ciešs sakars
bijis ar Madlienu! Esmu te kristīts un iesvētīs, kad
atgriezāmies ar tēvu no Sibīrijas, bijām šai pašā
baznīcā pateikties Dievam par laipnību, ka
varējām atgriezties. Tepat bija arī mana skola,
kuras gan vairs nav…”
Dzimšanas dienas viesu vidū ir arī Jāņa
pieminētā Inta. Abu ģimenes izsūtījuma sūrumu
pārvarējušas, dzīvojot zem viena jumta. “Mūsu
ģimenes nāras atradās istabas vienā pusē, Jāņa
– otrā. Pa vidu bija krāsns. Kādreiz bija arī teliņš
un sivēns. Mammai mēs bijām trīs, ļoti trūcīgi
apstākļi bija, tad Jānis kādreiz kādu konfekti
iedeva, kaut ko vēl. Kas jau viņiem bija. Kad Jāņa
mamma taisīja ēst, šad tad mums arī kaut ko
iedeva, draudzīgi dzīvojām. 1956. gadā mūsu
mammu vēl nelaida mājās, bet es un vecākais
brālis, kurš bija slims, braucām mājās. Mūs palaida, jo Jānis ar tēti arī brauca. Braucām uz
Novosibirsku, bet tur tālākam ceļam uz Maskavu
mums nebija biļetes vienā vagonā. Abi ar brāli
tikām citā, bet tur mūs sāka apvainot. Tad Jānis
lūdza pavadonei, lai mūs tomēr saliek kopā, un tā
viņš mūs līdz Skrīveriem nogādāja. Man tolaik
bija tikai 15 gadi. Bija drošības sajūta, kad Jānis
blakus,” atminas I. Jākobsone.
Savas dzimšanas dienas svinību viesiem
Jānis lasa arī dzeju, kas nav iespiesta grāmatiņā,
bet gan pierakstīta uz kādām sen noglabātām
papīra lapām. Tos lasot, Jāņa augums iztaisnojas
un seja iemirdzas – tā ir gaiša un apgarota, bet
acis, kas brīžam raugās tālumā, atminoties kādu
savas dzīves raibo lappusi, glabā gan neizstāstāmas sāpes un smeldzi, gan prieku. Viņš lasa
“Slavas dziesmu pirmajiem sapņiem”:
Nav ievas ziedējušas tik baltiem ziediem vairs,
Nav cīrul’s tādā priekā pret sauli cēlies vairs,
Nekur tik laimīgs bijis nav noreibušais prāts,
Kā pirmo sapņu ceļos, kad biju aicināts. (..)
Var dzīve mani svaidīt līdz sāpes jāsajūt,
Es zinu kādu malu, kur varu laimīgs būt.
Var baisa tumsa krāties, var maldu taka vest,
Es zinu kādu spēku, ar ko šo nastu nest.
Lai izgaist viss šai dzīvē un aizmirstībā iet,
Tik pirmo sapņu gaismu man mūžam atstājiet.
Baiba Trumekalne

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

OGRES PILSĒTAS SVĒTKI
23., 24., 25. AUGUSTS
Piektdien, 23. augustā plkst. 21.00, pilsētas skvērā MUZIKĀLS VAKARS ĢIMENĒM
VENTSPILS BIGBENDA KONCERTS
Sestdien, 24. augustā visu dienu pilsētas centrā visdažādākās norises lieliem un maziem!
Pilsētas skvērā un Brīvības ielas promenādē
10.00 – 17.00 SĀBRU TIRGUS novada pagastu sētās, amatu meistaru darinājumi, lauku labumi,
dārza un dabas veltes. MEISTARU MĀJAS. Latviešu virtuve katlos. Ziedu dekori. Fazer
dzīvesprieka darbnīca. Gardēžu randiņš pie kafejnīcas Ilze. Radošās darbnīcas: Monotipijas
darbnīca, Māksla cauri gadsimtiem, Ielu mākslinieks, Ziepes ar leģendu, Vilna, Pirtsslotu
noslēpums. Novada bitenieki. Rundāles līnija. Nodarbinātības Valsts aģentūras prezentācija
novada darba devējiem un darba meklētājiem. Kristīgo draudžu programma Brīvības ielā 30
Uz skatuves Brīvības ielā pie pulksteņa
11.00 OFICIĀLA PILSĒTAS SVĒTKU ATKLĀŠANA
•Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča uzruna
•Ogres novada tautas mākslas kolektīvu svētku ieskaņas koncerts: Ogres kultūras centra bērnu
deju kolektīvs Pīlādzītis, mākslinieciskā vadītāja Mārīte Baltā, vidējās paaudzes deju kolektīvs Aija,
mākslinieciskā vadītāja Aija Zepa; Suntažu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis Svīre, mākslinieciskā vadītāja Inita Andževa; Ogres kultūras centra senioru deju grupa Astras, mākslinieciskā
vadītāja Māra Gulbe, folkloras kopa Artava, mākslinieciskais vadītājs Andris Kapusts; Madlienas
kultūras nama pūtēju orķestris Madliena, mākslinieciskais vadītājs Viesturs Lazdiņš
13.30 Kelmes (Lietuva) lauku kapelas muzikāls sveiciens Ogres 85 gadu jubilejā
14.10 Uškānu ģimenes koncerts
Programmu vada un Brīvības ielas notikumus komentē Andris Rupais
19.00 Latvijas čempionāta posms KARAOKE
23.00 SVĒTKU KONCERTS UN BALLE kopā ar grupu No pusvārda, Daini Skuteli, Gunti
Skrastiņu, Dzintaru Čīču, Kasparu Antesu
Uz Lattelecom skatuves Brīvības ielā pie Ogres tipogrāfijas
10.00 – 20.00 Modes skates. Ogres talantu muzikālie sveicieni. Dažādi konkursi ar balvām.
Brīvdabas kino seanss
Pie Kūrmājas 20.00 Gospeļu kora koncerts
Laukumā aiz Ogres kultūras centra
10.00 – 20.00 SVĒTKU PILSĒTIŅA BĒRNIEM ar koncertiem “Dzied un dejo bērni”, atrakcijām,
zoodārzu, radošajām darbnīcām, aktīvu un sportisku programmu “Mazais stiprinieks” un vēl...
10.00 Muzikāla izrāde bērniem “Oliņ, boliņ...”, vokālā studija Svilpastes, vadītāja Ilze Miezere
11.00 Bērnu un jauniešu kolektīvu programma: deju grupa Teixma, vadītāja Teiksma Ziemele;
vokālā studija Svilpastes, vadītāja Ilze Miezere; deju klubs Triumfs, vadītāja Jekaterina Pihtina;
bērnu deju studija Pīlādzītis, vadītājas Mārīte Baltā, Kristīne Romane
16.00 Koncertuzvedums ZILO KALNU MILZIS
Laukumā pie Ogres kultūras centra
15.30 Motoklubs “Rēgi” 10 gadu jubilejas parāde un paraugdemonstrējumi
22.00 Muzikālo strūklaku šovs SATIKŠANĀS PILSĒTĀ
Ogres kultūras centra Mazajā zālē
13.00 Svētku brīdis OGRES CENTRĀLAJAI BIBLIOTĒKAI 85. dzimšanas diena
Bērzu alejā 11.00 - 16.00 MOBILĀ BIBLIOTĒKA – BIBLIOBUSS
SPORTA PROGRAMMA
Sestdien, 24. augustā
Ogres stadionā
9.00 Teniss dāmām – iesācējām, amatierēm (pieteikšanās līdz 23.08. 18.00, t. 29107213)
10.00 Futbols 7:7 (dabīgā zālāja laukums), pieteikšanās līdz 9.45
10.30 Pludmales volejbols 2:2 (sievietēm), pieteikšanās līdz 10.15
13.00 Teniss kungiem – iesācējiem, amatieriem (pieteikšanās līdz 23.08. 18.00, t. 29107213)
11.00 Velo foto orientēšanās sacensības Ogrē (pieteikšanās www.nesedimajas.lv)
11.00 Ložu šaušana (šautuvē), 3 grupas: 16 gadi un jaunāki , 16 gadi un vecāki vīrieši, sievietes
11.00 – 12.00 “Dārza bols’’. 11.00 – 13.00 Svaru bumbu celšana
12.00 Futbols (metāla nožogojumā – aplī) 2:2 (8 gadi un jaunāki)
12.00 – 13.00 Tāllēkšana – “trijos mēģinājumos aizlec kontrolrezultātu!’’
13.00 Šķēpa mešanas paraugdemonstrējumi. Tae-kwon-do paraugdemonstrējumi
13.30 – 14.30 “Noskrien norādītajā kontrollaikā!’’ – 100m
14.00 Pludmales volejbols 2:2 (vīriešiem). Futbols 5:5 (mākslīgajā laukumā), 9 – 12 gadi. Skeiteru
sacensības skate augstlēkšana, inline freestyle, BMX tālākais 180’ lēciens, Jam, Game of skate
Ogres kultūras centra foajē 10.00 sacensības novusā
Svētdien, 25. augustā
Pie un aiz Ogres kultūras centra un Brīvības ielas promenādē
10.30 Florbols 2:2 (pieteikšanās 9.00 – 10.00). Grupas: 2005. g. dz. un jaunāki; 2003.g.dz./
2004.g.dz.; 2001.g.dz./ 2002.g.dz.; 1999. g.dz./ 2000.g.dz.; 1998.g.dz. un vecāki.
10.30 Ielu basketbols 3:3 (pieteikšanās no 9.00 līdz 10.00). Grupas: zēni 2002.g.dz. un jaunāki;
2001. - 2000. g.dz.; vīrieši 1999. g.dz.un vecāki; sievietes 1999. g.dz. un vecākas; 2000. g.dz. un
jaunākas.
10.00 Minihandbalola turnīrs bērniem. 11.00 Ielu vingrotāji: demonstrē un ļauj visiem izmēģināt.
11.30 Skrējiens pa Brīvības ielas promenādi. Sacenšas ģimeņu komandas 3 dalībnieku sastāvā.
12.00 SUMO kopā ar klubu SEN-E. Loka šaušana. Motocikli no motokluba VV MOTORS. Sporta
lāde – sekretariātā dalībnieks izņem dalībnieka karti, veic visus uzdevumus (fixmetis b/b, handbola
metieni, frisbijs mērķī, orientēšanās labirints, novusa spēle, loka šaušana, karatē, sumo).
12.00-15.00 Fotoorientēšanās “Iepazīsti Ogri”. Nāc un iepazīsti savu pilsētu, apgūstot
orientēšanās prasmes! Nāc un iepazīsti nūjošanu! Pašvaldības aģentūra “Dziednīca” aicina
sporta svētku dalībniekus uz nūjošanas prasmju apguvi kopā ar veselības sporta treneri Zigrīdu
Sprukti.
14.00 Balonu sports. 14.10 kluba Ašihara karatē paraugdemonstrējumi. 15.30 Apbalvošana.
16.00 GREENTRIALS BIKE TOUR – 40 minūtes. Vizuāli baudāma ekstrēmā šova programma
plašai skatītāju auditorijai. Šovā uzstājas Baltijas labākie ekstrēmo sporta veidu pārstāvji, veicot
aizraujošus trikus ar velosipēdiem. Šovu vada atraktīvs MC.
FESTIVĀLS JAUNIEŠIEM “CITA VIDE: Mehāniskā pļava” 23. – 25. augustā Ogres salā
Informācija www.citavide.lv
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Ogres Valsts ģimnāzija Meža pr. 14, Ogrē, 2013./2014. mācību gadā

psihologu, fizikas laborantu.

Ne bez sarežģījumiem, attīstība notiek

aicina darbā
Papildu informācijai tālrunis 65044522.

Ogres novada pensionāru, invalīdu un neredzīgo biedrība Zinību ielā 8, Ogrē,

aicina darbā pavāru. Tālrunis informācijai 29479643.
OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
25. septembrī dosimies ekskursijā ZELTA RUDENS SIGULDĀ.
Pieteikšanās ekskursijai 21. septembrī no plkst. 10 līdz 14 Ogres kultūras
centrā, 175. kabinetā.
Valde

INFORMĀCIJA OGRES PILSĒTAS SVĒTKU
APMEKLĒTĀJIEM!
• Savus auto bez maksas varēsiet atstāt apsargājamā autostāvvietā Upes
prospektā 17. Laukumā pie Ogres kultūras centra notiks dažādi svētku
pasākumi, tādēļ gan 24., gan 25. augustā autotransporta novietošanai to nebūs
iespējams izmantot.
• Bērnu pilsētiņā visas atrakcijas būs bez maksas.
Fazer Dzīvesprieka darbnīca
Fazer Dzīvā maize nāk pie cilvēkiem dažādās Latvijas pilsētās, lai rādītu un
stāstītu par dažādu sēklu un graudu nozīmi ikviena cilvēka uzturā. Visās Fazer
Dzīvajās maizēs (Saulespuķu, Sēklu, Pilngraudu, Šķiedrvielu maizē, Sēklu un
Auzu doniņās) ir dažādi graudi un sēklas, kas bagātina mūsu organismu ar
veselīgām uzturvielām. Dzīvā maize ir uzlādēta ar graudu dzīvo enerģiju uzlādē sevi ik dienu!
Pilsētas svētkos 24. augustā Ogres skvērā
INFORMATĪVĀ TELTS:
• nogaršo Fazer maizes, kas bagātinātas ar dažādu graudu un sēklu labumiem,
• aplūko dažādo sēklu un graudu klāstu, kas atrodams mūsu maizītēs,
• uzzini par dažādu graudu un sēklu nozīmi savā uzturā!
FOTO STENDS
Viena no skaistākajām Latvijas ainavām ir mūsu bagātīgās labības druvas.
Aicinām iejusties īsta saimnieka vai saimnieces tēlā un lepni nostāties uz
Latvijas ainavas fona:
• līdzās dažādu graudu un sēklu maisiem un siena ķīpām ieelpo vasaras
smaržu un atceries, ka caur maizi Tu šo saules pielieto lauku labumus uzņemsi
sevī,
• parādi savu Dzīvo spēku, paceļot mūsu graudu maisus kā īsts spēkavīrs (vai
spēkasieva),
• fotografējies ar visu ģimeni – graudu un sēklu spēks nepieciešams gan
maziem, gan lieliem,
• sniedz savai dāmai ziedu uz romantiskās lauku ainavas fona,
• priecājies!
Kas būs Bērnu pilsētiņā?
Atrakcijas LEC UN MINIES: Piepūšamais vilcieniņš. Meitene ar šķēršļiem.
Bumbu vanna.
ANNELS: Jautrais tārps, Kolizejs, Pirātu sala.
Ponicikli. Trušu pilsētiņa.
VISAS ATRAKCIJAS PAR BRĪVU!
Par latviešu virtuvi katlos Ogres pilsētas svētkos
Laukumā Brīvības ielā 28, vietā, kas paredzēta jauna Ogres muzeja
būvniecībai un kurā pagaidām mitinās tikai koka Pēteris Ampelmanis, Kokneses
Miesnieks svētku apmeklētājiem par saprātīgu cenu piedāvās īsti latvisku
svētku maltīti, ēdienu pasniedzot no lieliem, kūpošiem čuguna katliem un radot
patīkamas emocijas svētku apmeklētājiem.
Kristīgo draudžu programma 24. augustā Brīvības ielā 30, Ogrē
Uz skatuves:
12.00 Muzikālā programma
12.30 Sacensības ar gumijām
13.00 Jauniešu teātris
13.30 Muzikālā programma
14.00 Lielā dambrete ar mācītāju
14.30 Jauniešu teātris
15.00 Jauniešu sacensības svarcelšanā
15.30 Muzikālā programma
16.00 Jauniešu teātris
16.30 Sumo cīkstoņi (vai cit.)
17.00 Jauniešu teātris
17.30 Lielā dambrete
18.00 Muzikālā programma
Pie skatuves: 12.00 - 18.00 Kristīgās literatūras galds. Jauniešu novuss
Teltī: 13.00 – 18.00 Domino un kafija ar mācītāju. Aizlūgšanas par vajadzībām. Tēja, kafija. Sadraudzība, jautājumi un atbildes
Ogres Evaņģēliskas draudzes zālē: Ģimenes mākslas filma Ugunsizturīgs

Novuss ir izturīgo spēle
Novuss nav tikai kauliņu bīdīšana. Šai spēlē jābūt šahista domāšanai un
matemātiķa precizitātei. Un spēlētājam jābūt izturīgam, lai varētu uz kājām
nostāvēt un spēlēt apmēram astoņas stundas un pat ilgāk, atslodzei izmantojot
tikai dažas brīvas minūtes starp spēlēm.
Aicinu visus atnākt uz Ogres pilsētas svētkiem un iegriezties arī pie
novusistiem Ogres kultūras centra foajē pie Lielās zāles, kur 24. augustā plkst.
10 varēs spēlēt ikviens, kurš to vēlas un var izturēt lielo slodzi. 25. augustā plkst.
12 aicinu ģimenes un visus interesentus izmēģināt savas spējas novusa spēlē.
Ogres pilsētas aktīvie novusisti cer, ka viņu pulks noteikti papildināsies.
Ivars Endzelis, atbildīgais par novusu Ogrē

Bībeles svētki Ogrē 2013
Tradicionālie Bībeles lasīšanas svētki Ogrē notiks no 27. augusta līdz 1.
septembrim skvērā Brīvības ielā.
27. augusts
19.00 – 21.00 Atklāšana. Mācītāju uzruna. Draudžu slavētāju uzstāšanās
28. augusts
10.00 – 18.00 Bībeles lasīšana
19.00 – 21.00 Koncerts. Liecības. Vārds. Evaņģelizācija
29. augusts
10.00 – 18.00 Bībeles lasīšana
19.00 – 21.00 Koncerts (Zilais krusts). Liecības. Vārds
30. augusts
10.00 – 18.00 Bībeles lasīšana
19.00 – 21.00 Koncerts jauniešiem. Liecības. Vārds
31. augusts. Diena Ģimenei
12.00 – 15.00 Atrakcijas un radošās darbnīcas bērniem. Trušu karaliste
15.00 – 17.00 Konkursi un citas aktivitātes. Ratiņu parāde. Nominācijas
18.00 – 21.00 Koncerts. Klauni
1. septembris. Svētku Dievkalpojums
11.00 – 11.40 slavēšana un pielūgsme
11.40 – 12.40 Mācītāju uzruna. Lūgšana par bērniem
12.40 – 13.00 Svētais Vakarēdiens
13.00 – 14.00 Noslēgums

Arī šovasar Ogrē mērķtiecīgi ir uzsākta un turpinās vairāku infrastruktūras uzlabošanas projektu īstenošana. Būvdarbi notikuši pilsētas centrālajā ielā – Brīvības ielā, notiek satiksmes apļa izbūve Tīnūžu ielas un Mālkalnes prospekta krustojumā, noslēgumam tuvojas jauno kapu izbūves
pirmās kārtas būvdarbi, ir sakopta
daļa Ogres upes krasta, izbūvēts vēl
viens gājēju un veloceliņš, kā arī turpinās vairāki citi darbi.
Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis informē,
ka ir pabeigti rekonstrukcijas darbi
Brīvības ielas posmā no Kranciema
ielas līdz Suntažu ielai. Tuvākajā laikā
darbu izpildītājs, SIA “Ceļdaris”, novērsīs nelielos defektus, paralēli tiek
sagatavota dokumentācija, kas nepieciešama būvniecības objekta nodošanai ekspluatācijā.
Ir noticis arī nākamā Brīvības ielas
posma – no Suntažu ielas līdz Rūpnieku ielai – rekonstrukcijas būvdarbu
iepirkums, šobrīd notiek piedāvājumu
vērtēšana. P. Špakovskis norāda, ka
Brīvības ielas posmu no Rūpnieku ielas līdz pilsētas robežai šogad plānots
salabot ar šķembu un bituma maisījumu, ar šādu metodi pirms ziemas
iestāšanās plānots saremontēt arī
Turkalnes ielas ceļa segumu posmā
no Norupes ielas līdz pilsētas robežai.
Ir pabeigta Kalna prospekta ceļa
seguma atjaunošana posmā no
Bērzu alejas līdz Zinību ielai. Darbu
veicējs, SIA “Ceļdaris”, šajā ceļa posmā vēl pielabo aku vākus.
Šogad bija plānota arī Mālkalnes
prospekta ceļa seguma atjaunošana,
projekts ir sagatavots, tomēr nav
skaidrs, vai šogad to varēs realizēt, jo
radušās papildu izmaksas citos pilsētā īstenotajos projektos. Projekta ietvaros Mālkalnes prospektā plānots
ierīkot papildu lietus drenāžas, pārcelt
vienu sabiedriskā transporta pieturvietu, visā ielas garumā nomainīt asfalta segumu 6 cm biezumā. Ja finansējums šiem darbiem tomēr tiks
rasts, darbus šogad varēs veikt. P.
Špakovskis skaidro, ka, ņemot vērā
iedzīvotāju iebildumus pret projektā
paredzēto kastaņu izciršanu, ir veiktas izmaiņas, un satiksmes drošības
uzlabošanas nolūkos plānots pārcelt
tikai vienu sabiedriskā transporta pieturvietu, pārvietojot to tuvāk satiksmes aplim, tā ievērojami samazinot
plānoto izcērtamo koku skaitu.
Pabeigti ir arī Krasta ielas labā
krasta 1. kārtas būvniecības darbi,
darbu izpildītājs SIA “Jards” gatavo
dokumentāciju objekta nodošanai
ekspluatācijā. Krasta ielas lejas promenāde tiek izbūvēta Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekta
“Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā
tūrisma komponentes attīstība Latvijā
un Igaunijā” (“Riverways”) ietvaros. Ir

izbūvēta noeja uz lejas promenādi no
gājēju tilta puses un lejas promenādes celiņš līdz noejai uz peldošo
platformu pie Ogres upes, betona
kāpnes noejai uz to, teknes lietusūdens savākšanai un novadīšanai
celiņa zonā, ir izbūvēta sauļošanās
tribīne ar kāpnītēm, kas kalpo noejai
uz izbūvējamo celiņu un peldošo platformu, Krasta ielas nogāze apzaļumota ar hidrosējas metodi. Ierobežoto
finanšu resursu dēļ nav iespējams
uzreiz veikt visus projektā paredzētos darbus, tāpēc būvniecības darbi
plānoti vairākās kārtās. Turpmākajā
Krasta ielas posmā plānots izbūvēt
divas sauļošanās tribīnes, trīs skatu
balkonus, izveidot grants seguma
celiņa virskārtu un uzstādīt ietves apmales upes pusē, izbūvēt pandusa
betona bruģa segumu un uzstādīt norobežojošās barjeras, uzstādīt labiekārtojuma elementus – soliņus un
sauļošanās zviļņus, ierīkot stādījumus un zālienu.
Jāņa Čakstes prospektā noslēgumam tuvojas apgaismota gājēju un
veloceliņa izbūves darbi 500 metru
garumā no gājēju tilta līdz bijušajai
sanatorijai “Saulstari”. Ir ieguldīti visi
inženiertīkli, izbūvētas apmales, uzklātas šķembas, atlikuši asfaltēšanas
darbi. Būvdarbus šajā objektā veic
SIA “Līvija un Ko”. Būvdarbu 2. kārtā
paredzēts darbus turpināt līdz Lašupēm, Mazās Ķentes ielas pieslēgumam.
Uz priekšu virzās satiksmes apļa
izbūves darbi Tīnūžu ielas un Mālkalnes prospekta krustojumā. Būvniecības gaitā ir radušies iepriekš neparedzēti apstākļi, kas prasīs papildu
izmaksas – būvniecības gaitā uziets
kūdras slānis, ko turpmāko darbu
veikšanai nepieciešams norakt, atsevišķās vietās parādās pazemes
ūdeņu āderes – ir jāatsūknē ūdens,
dažviet inženierkomunikācijas jāiegulda dziļāk. Būvdarbi šobrīd notiek
apļa zonā, kas pieguļ Mālkalnes prospektam un Tīnūžu ielai. Šajā posmā
tiek ieguldītas komunikācijas, sagatavota pamatne ceļa braucamās daļas
un gājēju un veloceliņa izbūvei.
Šajā nedēļā jāpabeidz būvdarbi
jaunajā kapsētā, kas atrodas zemes
gabalos “Smiltaines” un “Smiltāji” Tīnūžu pagasta Ikšķiles novadā (pie
autoceļa Ogre – Ulbroka, Zilo kalnu
teritorijā). Darbus veic SIA “Līvija un
Ko”. Apbedījumu veikšanai sagatavota teritorija 5,9 ha platībā, to atmežojot un planējot, no tiem 2 ha platībā
veikta teritorijas apzaļumošana, kioska un tualešu izbūve, autostāvvietu
zonas izbūve ar šķembu klājumu, uzstādītas ceļa zīmes, veikta piebraucamā ceļa izbūve, celiņu izbūve starp
kapu sektoriem ar grants segumu.
Uzstādīta sēta, lai teritoriju neizbradātu meža dzīvnieki un nebojātu ap-

zaļumošanai izmantotos stādījumus.
Sagatavota vieta 713 apbedījumiem.
Kad objekts tiks pieņemts ekspluatācijā un kapu teritorijas aizsargjoslas
būs nostiprinātas Zemesgrāmatā, varēs veikt pirmos apbedījumus. Kapsētā turpmāk veicamo darbu sarakstā
prioritāte ir elektrības un ūdensapgādes ierīkošana, kapličas izbūve. Kapu
teritorijas kopplatība ir 31 ha, ko,
atkarībā no pieejamā finansējuma,
plānots apgūt un sakārtot vairākās
būvniecības kārtās.
Turpinās novada pašvaldības
ēkas Brīvības ielā 44 siltināšanas
darbi. Arī šajā objektā būvniecības
darbu gaitā ir radušās papildizmaksas, jo ir nepieciešams veikt iepriekš
neparedzētus darbus – stiprināt ēkas
pamatus. Būvdarbi uzsākti arī Jaunogres vidusskolas sākumskolas ēkā,
kur plānots ierīkot divas PII “Saulīte”
grupas 50 bērniem. Darbus veic “AV
Projekts”. Ēkas korpusā, kurā atradīsies grupiņas, plānots veikt arī energoefektivitātes pasākumus – tiks siltināts jumts, cokols un ārsienas. Telpās
paredzēts veikt remontu, uzstādīt iebūvējamās mēbeles. Ēkā tiks izbūvēta jauna ieeja cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Daļēji tiks nomainītas
sanitārtehniskās iekārtas un pieslēgumi esošajiem iekšējiem tīkliem.
Darbi jāpabeidz līdz šī gada beigām.
Pie Ogres Valsts ģimnāzijas stadiona tiek būvētas ģērbtuves. Darbi
turpināsies arī pēc 1. septembra, taču
mācību procesam tie netraucēs, jo
būvdarbu vieta ir nožogota. Būvdarbi
sekmīgi virzās uz priekšu. Skolas
telpās ģērbtuves sportistiem ir, taču
tās ir par šauru, lai tās varētu izmantot
visi, kas sporto stadionā, tāpēc arī tiek
būvētas jaunas, labiekārtotas ģērbtuves ar dušām un sanitārajiem mezgliem, tostarp tualetēm personām ar
kustību traucējumiem. Jaunajā būvē
būs arī telpas treneriem un sacensību
tiesnešiem.
Lai ogrēniešiem un pilsētas viesiem sagādātu prieku, pilsētas centrā
pagājušajā gadā tika izbūvēta strūklaka. Tās ekspluatācija gan sagādā
ne mazums raižu, dažādu apstākļu
dēļ strūklakas darbība ik pa laikam ir
jāpārtrauc. Rudenī plānots veikt atlikušos remontdarbus un uzlabojumus,
pirms ziemas iestāšanās to plānots
pārklāt. Nākamgad rudenī strūklakai
beigsies garantijas termiņš, tad to apsaimniekošanā pārņems pašvaldības
aģentūra “Mālkalne”.
Gatavojoties pilsētas svētkiem,
tiek sakopts pilsētas centrs – bruģēti
gājēju celiņi un veikti citi sakopšanas
un labiekārtošanas darbi.
“Man prieks, ka, neskatoties uz lielākiem un mazākiem sarežģījumiem,
kas būvniecības gaitā ir neizbēgami,
mēs virzāmies uz priekšu, riskējam un
realizējam projektus, no kuriem citas
pašvaldības atsakās vai nepabeidz,
un visi mūsu uzsāktie projekti tiek arī
pabeigti,” situāciju vērtē P. Špakovskis. “No daudziem draugiem un paziņām, kuri atbrauc ciemos, dzirdu
pozitīvus vārdus, cik mūsu pilsēta ir
skaista un sakopta. Arī pats, izvērtējot
pēdējos piecos gados paveikto,
uzskatu, ka pilsēta attīstās – mums ir
nosiltinātas tik daudzas ēkas, atjaunoti vairāki ceļi. Liels atspaids bija
pieejamie Eiropas Savienības fondu
līdzekļi, kas tuvākos gadus gan vairs
netiks piešķirti. Protams, liels darbs
vēl priekšā, no tā nebaidāmies un savu iespēju robežās noteikti arī paveiksim!” ir pārliecināts izpilddirektors.
Jau tuvākajā laikā plānota pārrautā
dambja būvniecība un sešu novada
bērnudārzu ēku renovācija.
Baiba Trumekalne

Tualete autoostas ēkā darbojas
Ogres autoostā atkal darbojas sabiedriskā tualete. Tās darbība atjaunota augusta sākumā, tūlīt pēc novada pašvaldības vadības un autoostas ēkas īpašnieka pārstāvja sarunām.
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Valda Gaile
atzinīgi vērtē autoostas ēkas īpašnieka pārstāvja (SIA Ektornet Commercial Latvia, kas ir Swedbank Grupas izveidots nekustamo īpašumu
uzņēmums) Jāņa Rudzīša pretimnākošo attieksmi un operatīvo rīcību, lai
atsāktu tualetes darbību.

Sabiedriskā tualete apmeklētājiem ir pieejama autoostas darba laikā
no plkst. 7 līdz 19, tā ir bezmaksas.
VAS “Latvijas Dzelzceļš” (LDz)
pārziņā esošā tualete pie Ogres
dzelzceļa stacijas darbojas, ieeja ir
par maksu, tualetes darba laiks ierobežots. V. Gaile informē, ka notiek sarunas ar LDz dienestiem par iespēju
pagarināt šīs tualetes darba laiku.
Publiski pieejama tualete ir Ogres
kultūras centrā, to var bez maksas izmantot ikviens laikā no plkst. 6 līdz 23.
Tualetes darbības atjaunošana
autoostas ēkā vērtējama pozitīvi, taču
tas ir tikai daļējs risinājums sabied-

risko tualešu pieejamībai Ogrē. Kā
viens no risinājumiem varētu būt pārvietojamo bioloģisko tualešu izvietošana pilsētā. Domes deputāti Egils
Helmanis, Dzintra Mozule un Ilga
Vecziediņa atklātā vēstulē vērsušies
pie domes priekšsēdētāja, prasot atrisināt sabiedrisko tualešu jautājumu
pilsētā, iekļaujot pašvaldības budžetā
finansējumu jaunas tualetes ēkas
būvniecībai. Šobrīd pašvaldības speciālisti veic iespējamo izmaksu aprēķinu jaunu tualešu būvniecībai pilsētas centrā.
Nikolajs Sapožņikovs
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Skolām iegādāsies jaunu sporta inventāru

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA

Šī gada jūlija sākumā Ogres novada pašvaldība noslēdza līgumus ar
Izglītības un zinātnes ministriju par
divu projektu īstenošanu, kuru ietvaros Ogres novada skolām tiks iegādāts sporta inventārs.
Ministrija nodrošinās projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu
50% apmērā no valsts budžeta programmas “Sports”, 50% finansēs Ogres novada pašvaldība.
Projekta “Sporta inventāra iegāde
mācību priekšmeta “Sports” standartu īstenošanai Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs” mērķis ir
iegādāties mācību priekšmeta
“Sports” realizācijai nepieciešamo inventāru Taurupes pamatskolai un tās
filiālēm Meņģelē un Mazozolos, Suntažu vidusskolai, Lauberes pamatskolai un Ogres sākumskolai, tādējādi
sekmējot izglītojamo veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, fizisko
spēju attīstīšanu un pamatprasmes,
sistemātiskas fiziskās aktivitātes un to
nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu
apguvē.
Projekta ietvaros tiks iegādāts inventārs individuālo un grupu aktivitāšu īstenošanai sporta stundās, stājas
korekcijas un rehabilitācijas nodarbībām, kā arī interešu izglītības prog-

rammu sportā īstenošanai. Plānotās
kopējās izmaksas šajā projektā ir Ls
5354.
Līdztekus obligātās izglītības
programmu apguvei Ogres sākumskola realizē speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem, tāpēc projekta ietvaros skola saņems individuālo un grupu nodarbību korekcijas
un rehabilitācijas sporta inventāru.
Taurupes pamatskolā un tās Mazozolu un Meņģeles filiālēs visvairāk ir
nepieciešams inventārs komandu
sporta veidu (volejbols, futbols, florbols), vingrošanas un vieglatlētikas
apguvei.
Ķeipenes un Lauberes pamatskolā sporta inventārs ir praktiski nolietojies, un tajās krasi jūtams ir komandu sporta veidu un vingrošanas aprīkojuma trūkums.
Suntažu vidusskola, kura pēc izglītojamo skaita ir lielākā mācību iestāde
lauku teritorijā, izceļas ar aktivitātēm
un sasniegumiem sportā, īpaši – komandu sporta veidos. Neraugoties uz
katru gadu piešķirto finansējumu
sporta inventāra iegādei, tas nav bijis
pietiekams, lai savlaicīgi un pietiekamā daudzumā atjaunotu nolietoto
inventāru.
Projekta “Sporta inventāra iegāde
Ogres vispārējās vidējās izglītības
iestādēm” vispārējais mērķis ir iegādāties priekšmeta “Sports” realizācijai
nepieciešamo inventāru lielākajām
Ogres novada skolām – Ogres Valsts
ģimnāzijai, Ogres 1. vidusskolai un
Jaunogres vidusskolai.

Projekta ietvaros tiks iegādāts inventārs individuālo un grupu aktivitāšu īstenošanai sporta stundās tādos sporta veidos kā peldēšana, basketbols, futbols, frizbijs, handbols,
florbols, vingrošana. Plānotās kopējās izmaksas šajā projektā ir Ls 5982.
Ogres Valsts ģimnāzijā skolēni tradicionāli nodarbojas ar peldēšanu, un
efektīvai peldēšanas apguvei tiks iegādāts peldēšanas inventārs: pelddēlīši, niršanas riņķi, roku pleznas.
Skolas sporta zālē būs jauni florbola
vārti, basketbola bumbas, statīvi volejbolam.
Ogres 1. vidusskolā ar katru gadu
mācās aizvien vairāk skolēnu, un
sporta inventārs aizvien ātrāk nolietojas un lūzt, tas ir jānomaina. Visvairāk sporta hallē ir nepieciešamas
futbola un basketbola bumbas, lai
sporta stundas noritētu efektīvi. Arī
Ogres 1. vidusskolas skolēniem ir iespēja peldēt prasmi apgūt Ogres
peldbaseinā. Lai šis process noritētu
efektīvāk, ir nepieciešams speciāls
inventārs.
Jaunogres vidusskolā sporta inventārs nav mainīts jau 20 gadus un
vairs nav drošs, turklāt tā izskats nav
estētisks un neveicina skolēnos vēlmi
pievērsties sporta aktivitātēm. Skolā
būs jauni vingrošanas soli, vingrošanas matrači un virves, basketbola,
volejbola, futbola bumbas, handbola,
florbola vārti, volejbola tīkls, pievilkšanās stienis.
Dace Grīsle, novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Aitas un zvaigznes “Kaltiņos”

Suntažu pagasta “Kaltiņu” mājas
pagalmā dzīvās vēstures elpa it visur
– tajā, kas ticis celts, un tajā, kas ticis
nopostīts.
Saimniekmājas sarkano ķieģeļu
ēka ar gadskaitli 1929 izturējusi visus
laikus, nu tikusi pie jauna jumta un apkures sistēmas, bet pagalmā noliktie
sakusušie akmeņi, kurus Arņa vectēvs atnesis no izpostītā ķieģeļcepļa,
ir vairs tikai apliecinājums tam, kas
reiz bija.
Atdzimstošā “Kaltiņu” lielā kūts –
tas ir īpašs stāsts.
Te satiekas praktiskais latvietis ar
zvaigžņu latvieti. Iesi pa labi, nonāksi
Latvijas tumšgalvaino aitu šķirnes
ganāmpulkā, iesi pa kreisi – bijušajā
skābbarības tornī atradīsi observatoriju.
Saimnieki – Arnis un Anna Ginteri –
vienlīdz aizraujoši stāsta gan par aitām, gan zvaigznēm.
Par aitām
Esam piebiedrojušies aitu audzētāju pulkam, ieguvuši šķirnes audzēšanas saimniecības statusu un kļuvuši par pirmo un pagaidām vienīgo
uzņēmumu, kuram šāds statuss piešķirts Ogres novadā. Tāda jau bija
mūsu sākotnējā iecere, kad te atnācām dzīvot. Lai saimniecība pati
sevi uztur, citādi tā lēnām iet postā.
Atnācām ar 3 aitām un 6 vistām.
Tagad pamazām kūts piepildās.
Atsevišķā nožogojumā divi teķi –
pa vienam uz 50 aitām. Viens no
2009. gada, otrs – 2012. gada aitu audzētāju asociācijas izsolē gūtais.
Pašlaik mērķis – palielināt ganāmpulka apjomu. 100 mātes ir viegli sasniedzams rezultāts, bet, lai sāktu atmaksāties, vajag vismaz 200 un
vairāk.
Jānodrošina kvalitātes normas.
Lielās aitas dzīvo kūtī, papildus
tiek piebarotas, atpūšas pirms lecināšanas. Mazie mitinās ārā. Ainavas
kopēji. Aitkopība ir pateicīga nozare.
Aitas kā labas pļaujmašīnas noēd
zāli, dīķa malas noblietē.

Cirpējus aicinām vienu reizi gadā –
pavasaros. Kur likt vilnu, pašlaik realizējuma nav.
“Kā Anglijā,” Arnis smejas. “Divi vīri
veļ lielu vilnas kalnu. Uz kurieni? Uz
ugunskuru.”
Bet – ja nopietni? Apjautājot citus
aitu audzētājus – ir pagasti, kur sievas
pēc vilnas gandrīz rindā stāvot.
Mazgājot, izmīcot ar kājām (veselības
kūre – tādējādi mīkstina cieto ādu uz
pēdām), mainot pret dziju, pret segām.
“Vai tas būtu iespējams arī Suntažos?” prāto Anna. “Vilnu varam piedāvāt. Var nākt un ņemt. Tikai pašiem
jāmazgā.”
“Vēl mums te vistas un zosis ar
aitām kopā tusējas,” rāda saimnieki.
Aiz kūts iežogojumā draudzīgi sadzīvo visdažādākie mājputni: skrējējpīles, cekulpīles, muskuspīles, pērļu vistiņas, tītari...
Tīkls pārvilkts pērļu vistiņu – mazo
tarkšķu – dēļ, lai nelec pār žogu.
Kūtī aug mazie cālēni – Kalsnavā
“Gribēnu” zemnieku saimniecībā iepirktie. Ir savas bišu saimes. Saimniecība plaukst.
Par zvaigznēm
Pavasaros un rudeņos observatorijā notiek plaši zvaigžņu vērotāju
pasākumi. Nākamais – oktobrī. SIA
StarSpace viens no galvenajiem mērķiem ir astronomijas popularizēšana
un sabiedrības izglītošana astronomijā.
Observatorijas 1. stāvā aprīkota
lekciju telpa. Tā kā pasākumos apmeklētāju loks plašāks par telpas
iespējām, ir tehniskais aprīkojums, lai
nodrošinātu retranslāciju uz 3. stāvu,
kur iespēja ne tikai klausīties lekciju,
bet arī līdzdarboties, uzdodot jautājumus mikrofonā.
Te notikušas arī attālinātās lekcijas
no Vācijas, Latvijas. Nodrošināta pasākumu translācija internetā. Ar tehnisko aprīkojumu piedalāmies Latvijas Universitātes Latvijas Astronomijas biedrības sēdēs.
Esam noturējušies un ejam tālāk.
1. stāvā ir īpašs ekrāns, kurā lasāmi to
ziedotāju vārdi, kuri palīdzēja observatorijai “grūtos laikus izvilkt”.
Observatorijas lepnums – lielais
teleskops – nolīmeņots, izveidoti grīdas stiprinājumi, grīdas paaugstinājums. Pielikta jauna elektronika.
Elektrības patēriņš liels. Ventilators
visu laiku ieslēgts. Kad Latvenergo
noteica starta tarifu, domājām, ka tas
ir uz mēnesi. Tad mēs iekļautos.
Nācās paaugstināt apmeklējumu
maksu. Bijām sākotnēji rēķinājušies
arī ar lielāku apmeklētāju skaitu. Bet ir
prieks par tiem, kuriem Visums interesē, tie mūs atrod. StarSpace kon-

kursa uzvarētājai firmai balvu piešķīrām – brīvbiļetes observatorijas
apmeklējumam. Firmas darbinieki ilgi
bija maldījušies, līdz mūs atrada.
Uzdāvināja mums ceļa norādes uz
Kaltiņu observatoriju. Pēc garas saskaņošanas zīmes nu uzliktas.
“Veiksmīgi jāprot sabalansēt māju,
aitas, observatoriju”, tā savu saimniecību raksturo Arnis un Anna.
“Esam par sadarbību. Mūsu mērķis ir
veicināt bērnos un jauniešos ne tikai
interesi par zinātni un augstajām tehnoloģijām, bez kurām vairs nav iedomājama ikdiena, bet arī dot iespēju
iepazīties ar aitkopības nozari un
aitām, kuru skaits pirmās neatkarīgās
Latvijas Republikas laikā bija mērāms
miljonos.”
Observatorija Suntažos
(tikai iepriekš piesakoties)
Anna Gintere, mob.: 29130472
E-pasts: anna.gintere@starspace.lv
Apmeklējums vienam cilvēkam Ls 10.
Apmeklējums vienam cilvēkam (grupā vismaz 10 cilvēki) Ls 8.
Bērni (7 līdz 18 g.v. ar pavadoni) Ls 6.
Studenti (uzrādot apliecību) Ls 6.
Pensionāri, represētie (uzrādot apliecību) Ls 3.
Ģimenes biļete* Ls 25. Piemaksa
ģimenes biļetei par papildu bērnu
vecumā no 7 līdz 18 gadiem Ls 3.
Skolas, tūristu grupas (vairāk kā 20
cilvēki) – zvanīt.
Observatorijas rezervēšana pasākumam – zvanīt.
Eksperimenti – tikai iepriekš piesakoties.
Mazais eksperimentu komplekts
(aptuveni 1 stunda) Ls 60.
Lielais eksperimentu komplekts
(aptuveni 2 stundas) Ls 90.
Astrofotografēšana (zvanīt).
*Ģimenes biļete tiek nodrošināta
šādos gadījumos: divi pieaugušie un
divi bērni vai viens pieaugušais un trīs
bērni, ja bērni ir vecumā no 7 līdz 18
gadiem.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam (ar
pavadoni) ieeja bez maksas.
Ziedotājiem, kuri atbalstīja SIA
StarSpace observatorijas darbību līdz
2013. gada 1. janvārim (bankas pārskaitījums), tiek garantēta iespēja apmeklēt observatoriju bez maksas un
bez termiņa ierobežojuma, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu.
Observatorijas apmeklējums ietver: aptuveni stundu garu populārzinātnisku lekciju; observatorijas apskati gida pavadībā; aptuveni stundu
garu debesu objektu novērošanu gida
pavadībā labvēlīgos laika apstākļos
(nav mākoņu, nav nokrišņu, vēja ātrums nepārsniedz 15 m/s).
Iespējams pasūtīt dāvanu kartes.
Benita Trasūne

Līgums par ēdināšanu bērnudārzos
vēl nav noslēgts
Jau šā gada 8. martā Ogres novada pašvaldība izsludināja iepirkumu
ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai sešos bērnudārzos.
Ēdināšanas pakalpojumu iepirkumā Ogres novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs “Zelta Sietiņš”, “Strautiņš”, “Cīrulītis”, “Saulīte”,
“Sprīdītis” un “Dzīpariņš” pretendenti
varēja pieteikties ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai gan visos minētajos bērnudārzos, gan katrā no tiem
atsevišķi.
Pašvaldība saņēma trīs pretendentu piedāvājumus. Ēdināšanu visos sešos bērnudārzos pieteicās nodrošināt divas firmas – lietuviešu kompānijas “Kretingos Maistas” Latvijas
filiāle un SIA “Baltic Restaurants Latvija”, savukārt SIA “Aniva” piedāvāja
sniegt ēdināšanas pakalpojumus PII
“Saulīte” un “Dzīpariņš”.
Iepirkuma komisija, izskatot piedāvājumus, vērtēja gan cenu, gan
produktu dažādību, lai nodrošinātu
daudzveidīgu ēdienkarti. Pēc pašvaldības lūguma vērtēšanā iesaistījās arī
Latvijas Diētas ārstu asociācijas
priekšsēdētājs Andis Brēmanis, kurš
sniedza atzinumu par pretendentu iesniegtajām ēdienkartēm, ēdienu tehnoloģiskajām kartēm, pārbaudot, vai
pareizi un atbilstoši noteiktajām normām ir aprēķināta ēdienu uzturvērtība un kalorijas.
Vērtēšanas process bija ilgstošs,
jo katru pozīciju piedāvājumā iepirkuma komisija rūpīgi un detalizēti izanalizēja. Piedāvājumu vērtēšanas
laikā tika pieprasīti vairāki skaidrojumi
visiem pretendentiem, lai noteiktu to
atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.

Iepirkuma komisijas sēdē 26. jūlijā
par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīts SIA “Baltic Restaurants
Latvia” iesniegtais piedāvājums, kurā
vienas dienas kompleksās ēdināšanas cena 1,5-3 gadīgo bērnu grupā ir
Ls 1,75 (ar PVN) un 3-6 gadīgo bērnu
grupā – Ls 1,80 (ar PVN). Noteicošais
faktors šādai izvēlei bija piedāvātā
ēdienkartes daudzveidība un atbilstība veselīga uztura prasībām.
Zemāko cenu piedāvāja “Kretingos Maistas” Latvijas filiāle. Iepirkuma
komisija savu lēmumu pretendentiem
paziņoja 30. jūlijā.
Pašvaldība līgumu ar SIA “Baltic
Restaurants Latvia” būtu varējusi
slēgt ne agrāk kā 14. augustā, jo iepirkuma komisijas lēmumu pārējie pretendenti bija tiesīgi pārsūdzēt 11 dienu
laikā pēc dienas, kad komisijas lēmums paziņots pretendentiem.
Līgums tomēr nav noslēgts – Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) 8. augustā reģistrēta uzņēmuma “Kretingos Maistas” sūdzība par Ogres novada pašvaldības rīkotā ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma rezultātiem. IUB
šo sūdzību izskatīs tikai šā gada 5.
septembrī.
Ar pašreizējo ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem līgumi ir spēkā līdz
1. septembrim. Ogres novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītāja
Valda Zvaigzne skaidro, ka nekādus
jaunus līgumus pašvaldība slēgt nedrīkst, kamēr IUB nav izskatījis sūdzību un pieņēmis lēmumu. Lai nodrošinātu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs līdz jauna līguma noslēgšanai, pašvaldība pagarinās jau
esošo līgumu darbības termiņus.
Nikolajs Sapožņikovs

Pateicība no Ogres patversmes!
Ogres īslaicīgās uzturēšanās patversmes iedzīvotāju vārdā es, Aivars
Vīksniņš, gribu sirsnīgi pateikties visiem sadarbības partneriem, kuri gada laikā, kopš man ir iespēja strādāt
patversmē, ir mūs atbalstījuši visdažādākajos veidos.
Pirmkārt, kā Svētajos rakstos rakstīts: “Esmu pateicīgs Tam, kas darījis
mani spēcīgu – Kristum Jēzum, mūsu
Kungam, ka Viņš atzinis mani par uzticamu un iecēlis kalpošanai.” /Bībele,
1.Timotejam 1:12/ Bez šīs palīdzības
nebūtu iespējamas tās pārmaiņas, ko
piedzīvojuši vairāki patversmes iedzīvotāji savās dzīvēs.
Kā arī esam ļoti pateicīgi vairākām
organizācijām un to darbiniekiem, jo
viņu atbalsts ir bijis ļoti nozīmīgs mūsu
ikdienā.
Pateicamies:
Ogres Trīsvienības baptistu draudzei un tās mācītājam Dainim Pandaram par atbalstu Aivara Vīksniņa kalpošanai patversmes iedzīvotājiem;
Ogres novada domei, īpaši Vitai
Pūķei un Raimondam Javoišam par
sadarbību.

Latvijas Sarkanā Krusta Ogres nodaļai, īpaši Ināras un Borisa Teterovu
fondam par pārtikas piegādi patversmei, kā arī personīgi Ogres nodaļas
izpilddirektorei Mudītei Tēraudkalns
par ieguldīto darbu.
Pateicamies veikalam “Hopen” par
drēbēm un sadzīves priekšmetiem,
īpaši pateicamies veikala vadītājai
Nitai Gailei un pārējiem darbiniekiem
par atsaucību; veikalam “Labas lētas
lietas” un tās vadītājam Viktoram;
Kraukļa fondam un personīgi Mudītei
Mardokai; Lūkasa fondam un personīgi Jānim Ģēģerim.
Paldies Ogres novada pašvaldības
policijas darbiniekiem Fēliksam un
Jānim par kārtības uzturēšanu, un
Ingrīdai Vīksniņai, kura rūpējas, lai
katru vakaru patversmes iedzīvotāji
tiktu sagaidīti ar siltu zupu un katru rītu
paēdināti ar sviestmaizītēm.
Un ar Dz. Rinkules-Zemzares vārdiem novēlu ikvienam, lai:
Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.

Aizsaulē aizgājuši (05.07.2013. – 15.08.2013.)
Mirdza Ardava
dz.02.09.1932.
Jānis Bangovskis
dz.13.03.1930.
Pēteris Bindars
dz.01.02.1944.
Ludmila Bogdanova
dz.22.11.1932.
Gaļina Grišāne
dz.05.09.1918.
Tatjana Katkovska
dz.27.02.1949.
Vitālijs Klimkāns
dz.12.09.1945.
Viktors Konšins
dz.20.10.1950.
Igors Kozlovskis
dz.24.02.1929.
Andris Krūmiņš
dz.25.02.1939.
Dzidra Kurmēna
dz.01.10.1940.
Ņina Kuzņecova
dz.11.06.1928.
Velta Levāne
dz.10.06.1928.
Marta Liepa
dz.23.04.1935.

Emīlija Lozbere
dz.21.12.1914.
Leonīds Lūkins
dz.24.09.1949.
Leonards Melnis
dz.20.04.1931.
Vitauts Mikolonis
dz.13.03.1940.
Jānis Millers
dz.27.02.1932.
Tatjana Novosjolova
dz.17.11.1929.
Juris Pavelkops
dz.23.04.1948.
Anna Pridone
dz.28.11.1935.
Marta Rabbe
dz.05.01.1916.
Kārlis Rītiņš
dz.25.07.1943.
Janīna Suveizda
dz.26.02.1928.
Marija Vecozola
dz.17.06.1925.
Mārīte Vizāne
dz.11.06.1951.

Ogres novada pašvaldība izsaka līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.
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Ogres Centrālajai bibliotēkai – 85

Šogad aprit 85 gadi, kopš tagadējā
Ogres Centrālā bibliotēka (OCB) uzsāka savu darbību. No 1500 sējumiem bibliotēkā nu pieejams vairāk kā
70 000 iespiedvienību plašs krājums.
Tāpat aizvien attīstās tehnoloģiju iespējas, bibliotēkas apmeklētājiem ir
iespēja izmantot internetu un dažādas datubāzes, piemēram,
www.letonika.lv, kas nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām un
citiem informācijas resursiem. 2012.
gada beigās OCB reģistrēti 5772
lasītāji un kopumā 85631 apmeklējumi, no kuriem 19385 ir virtuālie.
Vidēji dienā bibliotēku apmeklē 240
cilvēki.
Pirms pieciem gadiem OCB atzīmēja 80 gadu jubileju, kad svinību
ietvaros tika atklāta jaunā OCB mājas
lapa www.ocb.lv, kas šobrīd sniedz
plašu informāciju par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem. Sagaidot
85 gadu jubileju, par paveikto piecos
gados stāsta OCB direktores vietniece Jautrīte Mežjāne.
Bibliotēkas uzdevums –
būt par vidutāju
J. Mežjāne stāsta, ka bibliotēkas
uzdevums ir piedāvāt lasītājam pilnvērtīgu literatūru, piekļuvi informācijai. “Mums jāspēj palīdzēt bibliotēkas
apmeklētājam ikvienā viņa vajadzībā.
Jābūt kā starpniekam starp apmeklētāju un iespējām, kādas piedāvā bibliotēka. Bez šaubām, tai jābūt vietai,
kur cilvēkiem patīk atnākt un izmantot
visas bibliotēkā piedāvātās iespējas.”
Lasītvēlme nemazinās
Vidēji dienā OCB lasītājs uz mājām paņem četras grāmatas. J. Mežjāne teic, ka bibliotēkas apmeklētāji
kļuvuši informētāki par jauno grāmatu
iznākšanu, aktīvāk stājas rindā, lai tiktu pie kārotās grāmatas. Cilvēki lasa
vilcienā, mājās, pirms iemigšanas, ja
interesanta grāmata – pat naktīs. Ir
apmeklētāji, kuri grāmatas dod lasīt
arī ģimenes locekļiem, tas nozīmē –
grāmatu lasītāju skaits faktiski ir lielāks par reģistrēto. Lai gan arvien
attīstās iespējas lasīt digitāli, tas
neapdraudot tradicionālo grāmatu
lasīšanu, jo visas grāmatas nav digitalizētas. “Lielākā daļa datu bāzu veidotāju pieprasa samaksu par piekļuvi
pilniem tekstiem, bet bibliotēkas plauktos grāmatas ir pieejamas bez maksas. No OCB datoriem iespējams piekļūt Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Digitālajai bibliotēkai ar vairāk nekā
2000 grāmatu nosaukumiem. No mājas datora šāda piekļuve nav pilnībā
iespējama. Tāpat bibliotēkā ir iespēja
lasīt digitalizētas avīzes datu bāzē

www.news.lv. Tādējādi mēs piedāvājam dažādus informācijas formātus
– gan elektroniskā veidā, gan ierastā
papīra formātā,” skaidro J. Mežjāne.
Tāpat bibliotēkai ir gandarījums
par bibliotēkas telpās ieviesto plauktu
“Lasītājs lasītājam”, kas bibliotēkā atrodas jau vairākus gadus. “Ikviens
bibliotēkas apmeklētājs var nest grāmatas un žurnālus, kas viņam vairs
nav nepieciešami un jau ir izlasīti. Pie
šī plauktiņa gandrīz vienmēr ir
aktivitāte – ir kāds, kas pēta vai kaut
ko atnes,” teic J. Mežjāne.
Erudīts kolektīvs
J. Mežjāne uzteic bibliotēkas kolektīvu, raksturojot kā ļoti jauku un
erudītu. “Bibliotekārēm jābūt gatavām
atbildēt uz jebkuru jautājumu. Ja nezin atbildi, tad jāmāk to sameklēt, un
viņas ļoti labi ar to tiek galā. Mums ir
prieks par tiem bibliotēkas apmeklētājiem, kuriem mēs varam palīdzēt un
kuri arī mums saka labus vārdus.”
OCB strādā 27 cilvēki, ieskaitot bibliobusa darbiniekus. Kopā ar filiālēm –
Ciemupes bibliotēku un Ogresgala
bibliotēku – kopumā ir 31 bibliotēkas
darbinieks.
Datorapmācību iespējas
Aizvien pastiprinās interese par
informācijas tehnoloģiju pielietojumu.
Daudzi vecāka gada gājuma cilvēki,
kā arī jauni cilvēki, kuri vēl nav paguvuši apgūt datoriemaņas, interesējas
par iespējām apgūt datorprasmes
bibliotēkā. OCB piedāvā apmācības
“Pamatiemaņas darbā ar datoru”.
2012. gadā tika apmācīti 65 cilvēki,
kopā novadot 36 nodarbības.
Spilgtie notikumi bibliotēkā
2010. gada decembrī OCB atkārtoti tika akreditēta reģiona galvenās
bibliotēkas statusā, turpinot pildīt atbalsta funkcijas un palīdzot citām
bibliotēkām.
2010. gada jūlijā OCB piedalījās
publisko bibliotēku attīstības projekta
“Trešais tēva dēls” organizētajās WiFi lietotāju sacensībās, kas notika pie
Latvijas bibliotēkām, kopumā piedaloties ap 400 dalībniekiem. Pasākuma mērķis bija informēt sabiedrību
par iespēju izmantot bibliotēkas piedāvāto bezvadu internetu – 24 stundas diennaktī, ārpus bibliotēku telpām
un darba laika. OCB pārstāvēja 17
sacensību dalībnieki, kuriem noteiktā
laikā bija jāspēj atrast atbildes uz
dažādiem jautājumiem, izmantojot
internetu.
2012. gadā tika īstenots projekts
“Bibliotēka nāk pie lietotāja”. “Šis projekts tika realizēts “Apmācību programmas līderiem un inovatoriem” ie-

tvaros ar Mortensona centra (ASV) un
projekta “Trešais tēva dēls” atbalstu.
Projekta ietvaros mūsu bibliotēkas
darbiniece Gaļina Sabļina 2010. gada
rudenī mēnesi stažējās ASV,” stāsta
J. Mežjāne. Bibliotēkas rīcībā ir divi
portatīvie datori, kurus izsniedz lietotājiem bezatlīdzības nomā. Datori tiek
izsniegti izglītojošiem mērķiem, darbam, e-pakalpojumu izmantošanai,
tādējādi sekmējot bibliotēku pakalpojumu pieejamību un informācijas resursu izmantojamību ārpus bibliotēku
telpām un darba laika. 2012. gadā šo
pakalpojumu izmantoja 10 bibliotēkas
lietotāji. Vairāki no tiem datorus izmantoja vairākkārt, tādējādi gada laikā noslēgts 21 līgums par šī pakalpojuma izmantošanu.
Tāpat 2011. un 2012. gadā ikvienam OCB apmeklētājam bija iespēja
pieteikties elektroniskajam parakstam. Šo iespēju pagājušajā, 2012.
gadā, izmantoja 64 bibliotēkas apmeklētāji. Ar šā gada aprīli pakalpojums vairs nav pieejams.
Arvien pieprasītāks pakalpojums ir
elektroniskā dokumentu piegāde.
2012. gadā OCB lietotājiem tika piegādāti 326 elektroniskie dokumenti.
Pārsvarā tie ir papīra formāta lietotāju
dokumenti, kurus lasītavas darbinieces ieskenē un nosūta uz lietotāju
e-pastiem. Apmēram trešdaļa dokumentu ir elektroniski saglabāti raksti
no laikrakstu bibliotēkas – news.lv.
Jubilejas gads
Bibliotēkas 85. jubileja šogad tiks
atzīmēta Ogres pilsētas svētku ietvaros 24. augustā ar svinīgu pasākumu Ogres kultūras centra Mazajā
zālē plkst. 13. Uz to aicināti OCB bijušie darbinieki, kā arī ikviens cits interesents. Pilsētas skvērā – Bērzu alejā
no plkst. 11 līdz 16 būs iespēja iepazīties ar OCB bibliobusu, tā aprīkojumu un pakalpojumiem.
OCB mobilā bibliotēka jeb bibliobuss ir pirmais šāda veida transporta
līdzeklis – bibliotēka Latvijā. Otrs bibliobuss Latvijā savu misiju veic Grobiņas pusē. Savu bibliobusu OCB ieguva 1995. gadā, piedaloties projektu
konkursā. Bibliobusam ir vairāki maršruti, informāciju par tiem var apskatīt
OCB mājas lapā. “Bibliobuss brauc uz
vietām, kur tuvumā nav pieejamas
bibliotēkas. Protams, ir cilvēki, kas izmanto gan tuvumā esošo bibliotēku,
gan bibliobusu. Viņi ir ļoti gandarīti un
apmierināti par piedāvāto iespēju.
Gribētos teikt, ka bibliobusa bibliotekārs veic tādu kā misiju, jo cilvēki ir
ļoti priecīgi un pateicīgi, ka grāmatas
viņiem tiek gandrīz pienestas klāt,” atzīst J. Mežjāne.
Jubilejas ietvaros bibliotēkā jau no
marta var apskatīt novadpētniecības
izstāžu cikla “Bibliotēkas vēsture fotogrāfijās – no jubilejas līdz jubilejai
(2008 – 2013)” izstādes: “Ieskats bibliotēkas pasākumos” (12. marts – 30.
aprīlis), “Viesi, svētki, pieredze” (2.
maijs – 31. jūlijs), “Mēs un bibliotēka”,
ko bibliotēkas apmeklētāji vēl var
apskatīt līdz 15. oktobrim.
Tāpat bibliotēkas jubilejas gada ietvaros tika organizēta lasītāju vaļasprieku izstāde “Vaļasprieki un hobiji”,
ko varēja apskatīt no 20. maija līdz 20.
jūnijam.
Ikviens laipni gaidīts OCB, kur jūs
sagaidīs laipni un atsaucīgi darbinieki, palīdzot atrast tieši jums nepieciešamo informāciju!
Zane Inķēna

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Ogres novada pašvaldība paziņo, ka tiks rīkota Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr. 2 Turkalnes iela 27, Ogre, Ogres nov. – izsole.
Izsoles komisijas adrese: Brīvības ielā 33, Ogrē, 303. kab., tālrunis 65071181, darba laiks: no pulksten 9.00 līdz 16.00.
Izsoles vieta – Ogres novada pašvaldības Mazajā sēžu zālē, Brīvības ielā 33, Ogrē.
Izsoles datums – 06.09.2013., pulksten 11.00.
Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti līdz 05.09.2013, līdz pulksten 15.00, Ogres novada pašvaldībā, 303.kab., Brīvības
ielā 33, Ogrē, (tālr. 65071181).
Īpašuma pārdošanas sākumcena – Ls 3860,00. Izsoles solis – Ls 100,00.

SVEICAM AUGUSTA JUBILĀRUS!
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
99 gadu jubilejā
Annu Ločmeli
Pēteri Vesmani
95 gadu jubilejā
Olgu Niedriņu
Nikolaju Bričkovski
Nadeždu Grīnvaldi
94 gadu jubilejā
Ludmilu Ruskuli
93 gadu jubilejā
Tatjanu Vālodzi
Helenu Jerumāni
Jevgeniju Ločmeli
91 gada jubilejā
Leoniju Vocišu

90 gadu jubilejā
Margaritu
Aleksandrovu
Mariju Rīteri
Helēnu Streļcovu
Jāni Liepiņu
Saniju Gimadejevu
Nadeždu Bondarenko
Ilgu Šlomaku
85 gadu jubilejā
Baibu Stelmaku
Guntaru Cimermani
Laimu Skribi
Olgu Zaļkalni
Broņislavu Sondari
Valeriju Gabreviču
Olgu Jerominu
Ignatu Barānu
Alevtīni Bolotņikovu

Nadeždu Mihailovu
Anastasiju Stepanovu
Voldemāru Sirsoni
Helēnu Karpovu
Mariju Radionovu
80 gadu jubilejā
Valentīnu Grišāni
Antoņinu Giceviču
Jāni Ozolu
Zinaidu Pauliņu
Antoniju Melbārdi
Antoņinu Ziedoni
Ilgu Goldbergu
Zentu Lokmani
Mariju Golubevu
Feliciju Namsoni
Zentu Galviņu
Natāliju Kļaviņu

Laika periodā no 5. jūlija līdz 15. augustam Ogres novadā
reģistrēti 35 jaundzimušie, t.sk. 13 meitenes un 22 zēni.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
jaundzimušo bērniņu vecākus!

Nu re, drīz būs jāsāk atkal skolas gaitās iet!
Kaut kur tālumā uz lauka dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis, kad uz skolu doties laiks.

Visas novada skolas darbu sāk 2. septembrī
Ogres sākumskola – •plkst. 8.40 klasēs,
•plkst. 9.00 uz Zinību dienai veltītu svinīgo brīdi un pirmo audzinātājstundu.
Ogres Valsts ģimnāzija – plkst. 10.45 klašu telpās, plkst. 11 pie ieejas skolā
jaunā mācību gada atklāšanas pasākumā. 7. un 10. klašu skolēnus kopā ar
vecākiem aicina uz tikšanos ar savu klases audzinātāju 29. augustā plkst. 13 - 18.
Ogres 1. vidusskola – plkst. 9 klasēs, plkst. 9.30 skolas pagalmā svinīgajā
pirmās skolas dienas pasākumā, pēc tam uz pirmo stundu klasēs.
Jaunogres vidusskola – plkst.10 Zinību dienas svinīgajā pasākumā.
Suntažu vidusskola – plkst. 9.15 mācību gada ieskaņai pie ieejas jaunajā skolā.
Skolēniem – audzinātāja stundas klasēs, vecākiem – kopsapulce jaunās skolas
zālē. Skolas autobusi kursēs pēc ierastā grafika.
Madlienas vidusskola – plkst. 8.30, Krapes filiālē – plkst. 10.
Ķeipenes pamatskola – plkst. 10.
Lauberes pamatskola – plkst. 9.
Ogresgala pamatskola – plkst. 9
Taurupes pamatskola – plkst. 9, Mazozolu filiāle – plkst. 9,
Meņģeles filiāle – plkst. 12.
Suntažu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs savus esošos un jaunos
skolēnus uz Zinību dienas svinīgo pasākumu aicina 2. septembrī plkst. 10.

Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"
2013./2014. mācību gadā

aicina darbā pirmsskolas skolotāju
Prasības pretendentiem: izglītība atbilstoša 2000. gada 03.10. MK
noteikumiem Nr. 347 "Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai
izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: spriditis@ogresnovads.lv līdz
2013. gada 31. augustam.
Papildu informācija pa tālruņiem 29165817, 29697656.

Brīvdabas kino – latviešu mākslas filma
Vasara tuvojas izskaņai, taču kino brīvā dabā un bez maksas Ogres centrā vēl
notiek! 30. augustā plkst. 21.00 visi laipni aicināti uz 2004. gadā uzņemto
latviešu mākslas filmu “Rudens rozes”, kuras scenārijs tapis pēc Elīnas Zālītes
lugas motīviem. Īsi par filmu: Pilnīgi negaidīti Astras vīrs Vītols uzaicina
paciemoties savu un sievas bijušo kolēģi, tagadējo Latvijas armijas
pulkvežleitnantu Franci, kuram Vītols lūdz parunāt ar Astru par iespējamo
laulības šķiršanu. Francis lūgumu īsteno no citas puses - atklāj Astrai, ka viņa ir
Franča mūža lielākā mīlestība. Astra to nojautusi jau sen. Viņai jāpieņem
lēmums...
Filmas scenārija autors un režisors Jānis Streičs. Lomās: Maija Doveika,
Juris Žagars, Varis Vētra, Lauris Dzelzītis, Baiba Kranāte, Imbija Strenga,
Romualds Ancāns, Akvelīna Līvmane.
Kino seanss notiks Brīvības ielā – skvērā pie tuneļa.

Grāmatnīca “Ogres Auseklis” pilsētas
svētkos dāvina atlaides!
Ogres pilsētas svētku nedēļā līdz 25. augustam grāmatnīcā „Ogres Auseklis”
var iegādāties izdevniecības “Jumava” grāmatas ar 30 % atlaidi.
Savukārt izdevniecības “Jumava” klienta kartes īpašniekiem no 19. augusta
līdz 19. septembrim būs iespēja iegādāties kancelejas preces ar 10% atlaidi.
Atlaide attiecas uz visām kancelejas precēm!
Grāmatnīca “Ogres Auseklis” tagad atrodas jaunās telpās Brīvības ielā 21
(blakus lācītim Ērikam), tālrunis 65024790.
Veikals atvērts: pirmdien – piektdien 9.00 – 18.00, sestdien 9.00 – 16.00,
svētdien – slēgts.
Nākamais laikraksta numurs – septembra pirmajā nedēļā.
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