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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Arī šogad mums apkārt netrūkst skaistu, sakoptu un mīlētu dārzu

Konkursa “Skaistākais privātmājas dārzs 2013” laureāti
Arī šovasar, laikā, kad piemājas teritorijas ietērpjas raibu raibās ziedu rotās, Ogres novada pašvaldība kopā ar
novada ielu komiteju rīkoja konkursu
“Skaistākais privātmājas dārzs” individuālo dzīvojamo māju teritorijās. Jūlija
beigās un augusta pirmajā pusē žūrija
devās pie konkursam pieteikto namīpašumu saimniekiem Ogresgalā, Ciemupē un Ogrē, lai iepazītos ar viņu paveikto darbu.

Konkurss jau vairākus gadus tiek rīkots ar mērķi veicināt Ogres novada
iedzīvotājos vēlmi dzīvot sakoptā un
skaistā vidē, motivēt privātmāju dārzu
labiekārtošanu, kā arī veicināt pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību. Turklāt bieži vien dārzs nav tikai vieta, kur
svētku reizei noplūkt kādu ziedu vai
ievākt ražu, bet tā ir vieta, kur smelties
spēku un enerģiju, rīkot svētkus un kur
vismaz reizi gadā pulcējas lielā radu

vai draugu saime, tāpēc jo svarīgi šai
vietai pievērst lielāku vērību.
Šogad konkursam varēja pieteikties līdz 5. augustam. Apsekojot īpašumus, vērtēšanas komisija (Līvija
Strūve, Igors Milčs, Ligita Leja, Ārija
Klimane, Ināra Fišere, Gundars Zembergs, Ilona Reinholde, Zigrīda Šmite
un Anna Kalviša) arī šogad pārliecinājās, cik daudz cilvēka rokas spēj
paveikt!
Sakoptākie īpašumi 2013. gadā:
1. ielu komiteja: Mednieku iela 14
(saimniece Inese Mestere);
2. ielu komiteja: Rūpnieku iela 65
(saimnieki Nadežda un Roberts Patalujevi), Kadiķu iela 2 (saimnieki Aina
un Juris Labuti);
3. ielu komiteja: Loka iela 21 (saimniece Marfa Baumeistere);
4. ielu komiteja: Skautu iela 7
(saimnieki Tamāra Vēvere – Ikauniece
un Pēteris Ikaunieks), Dzelzceļa iela 8
(saimnieki Aija un Harijs Muižnieki);
5. ielu komiteja: Strēlnieku iela 22
(saimnieki Dace Banga un Arnis Jākobsons);
6. ielu komiteja: Lazdu gatve 2M
(saimnieki Linda un Gints Saveļjevi);
7. ielu komiteja: Dambja iela 6
(saimnieki Ināra un Aleksandrs Kapusti), Krastmalas iela 9 (saimnieki

Vingrošana – vienīgās zāles
Šī ir jau devītā sezona, kad Ogres
kultūras centrā pulcējas vingrotāju
grupa, kuru vada enerģiskā un smaidīgā vadītāja Tamāra Vēvere-Ikauniece.
Inta Ozola (78) vingro jau devīto
gadu. “Esmu pārliecināta, ka pret dažādām kaitēm vislabākās zāles ir fiziskas aktivitātes. Vingrošana ir manas
vienīgās zāles, citas nelietoju,” smaidot saka Inta. “Tikko atrodas brīvs
laiks, es nūjoju, eju uz upi peldēties.
Vingrošanas laikā izkustas viss ķermenis, visas muskuļu grupas. Iepriekš man bija savilkta roka, kājas
brakšķēja – sāku vingrot, viss pārgāja.”
Savukārt Veltai Putnai (78) nākamā gada 1. februārī apritēts 10 gadi,
kopš viņa vingro. “Cietu autoavārijā,
bija otrā skriemeļa lūzums, un pēc rehabilitācijas kursa nācu uz kultūras
centru noskaidrot, vai šeit nav kāda
vingrotāju grupa. Vingrošana man dod
enerģiju, strādāju dārzā, braucu
ekskursijās, patīk peldēt. Spēja kustēties, darboties un domāt man ir saglabājusies, tikai pateicoties regulārai
vingrošanai. Tas ir ļoti svarīgi! Kas to
nedara, tas to nesaprot.”
Ogrēniete Mudīte Buša (80) vingro
jau piekto gadu. “Man ļoti patīk!” enerģiski iesaucas sirmā kundze. “Žēl, ka
tik vēlu iesāku vingrot, iepriekš to nedarīju nemaz, audzināju mazbērnus.
Par vingrošanu uzzināju no paziņas,
atnācu līdzi un tagad regulāri vingroju,

esmu laimīga un priecīga. Vingrošanas laikā atjaunojas viss organisms.
Man patīk, ka vingrošana notiek ar
mūziku, tas dod stimulu kustēties. Vingrošana man kļuvusi kā narkotikas.
Jūtos spēcīga, moža, ir uzlabojusies
veselība. Varu dejot un skriet, nejūtu
savus gadus.” Mudīte piebilst, ka priecājas arī par vingrotāju kolektīvu, kas
saaudzis gluži kā ģimene – kopā svin
svētkus, sezonas atklāšanu un noslēgšanos, dodas ekskursijās, esot
pat pieci albumi ar fotogrāfijām no
šiem pasākumiem. Un, protams, kolektīvs nejustos tik jauki, ja ne tā saulainā, pozitīvā vadītāja, kura ar savu
mīlestību, enerģiju un laipnību uzturot
savām vingrotājām možu garu. Turklāt trīs vingrotājas, kuras sezonas

laikā nodarbības apmeklē visaktīvāk,
tiek pie īpašas vadītājas balvas.
Un patiesi, Tamāra Vēvere-Ikauniece ir ļoti interesanta personība!
Profesionāla baletdejotāja, uz skatuves dejojusi līdz 1980. gadam, kopš
1984. gada janvāra ir baleta asociācijas biedre. Tamāra ir pirmā aerobikas
trenere Latvijā, šo darbu viņa uzsāka
1984. gada aprīlī. 1989. gadā, pēc
ciemošanās un aerobikas nodarbību
apmeklēšanas Austrālijā, uz Latviju
pārvedusi un turpinājusi Džeinas
Fondas skolas tradīcijas.
1999. gadā Tamāra ar vīru pārcēlās uz dzīvi Ogrē – nopirka mājiņu,
iekopa zemi. Tagad dārzs un ziedi ir
neatņemama dzīves sastāvdaļa un
dod spēku un enerģiju. “Man dārzs

Novadā skolēnu skaits ir pieaudzis
Ogres novada skolās šajā mācību
gadā mācās 3639 skolēni – par 33 vairāk nekā pagājušā mācību gada sākumā.
Ir palielinājies audzēkņu skaits pilsētas skolās, savukārt lauku skolās
tas ir sarucis – šāda tendence ir vērojama visā Latvijā, un mūsu novads
šajā ziņā nav izņēmums.
Ogres 1. vidusskola ar 1153 audzēkņiem (t.sk. vakara un neklātienes
nodaļas 152 audzēkņi) ir lielākā izglītības iestāde novadā. Šajā mācību
gadā sākumskolas posmā 1. klasē
mācības uzsākuši 139 bērni, savukārt
vidusskolas posmā 10. klasē iestājušies 109 skolēni. 12. klasē mācās 103
jaunieši.
Pamatizglītības programmu no 1.
līdz 9. klasei apgūst 825 skolēni, pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu – 5 izglītojamie, speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem mācās 28 audzēkņi. Vidus-

skolas posmā darbojas trīs programmas: vispārizglītojošā – 158 skolēni,
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma – 79 skolēni,
profesionāli orientētā virziena programma – 27 skolēni, vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma –
20 audzēkņi.
Jaunogres vidusskolā šajā mācību
gadā mācās 559 audzēkņi, no tiem 82
bērni 1. klasē, savukārt vidējo izglītību
apgūt sākuši 15 skolēni 10. klasē, bet
12. klasi gatavojas beigt 21 jaunietis.
Skola realizē pamatizglītības mazākumtautību programmu 1. – 9. klasēs,
audzēkņu skaits šajā programmā ir
487, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 11
audzēkņi, un divas vispārējās vidējās
izglītības mazākumtautību programmas: vispārizglītojošo – 25 skolēni, un
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu – 36 skolēni.
Ogres Valsts ģimnāzijā kopējais iz-

glītojamo skaits ir 425. Mācību process organizēts pamatizglītības otrajā
posmā, t.i., no 7. līdz 9. klasei, un vidējās izglītības posmā no 10. līdz 12.
klasei. 7. klasē šogad uzņemti 97
skolēni, 10. klasē zinības sākuši apgūt
80 skolēni, 61 audzēknis mācās 12.
klasē.
Vidējās izglītības posmā skolā darbojas četras vispārējās izglītības
programmas: vispārizglītojošā, kuru
apgūst 57 audzēkņi; humanitārā un
sociālā virziena – 32 audzēkņi; matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena – 92 audzēkņi; profesionāli
orientētā virziena programma – 16
audzēkņi.
Ogres sākumskolā mācās 1. – 6.
klašu skolēni, kopskaitā 572. Skola
nodrošina pamatizglītības pirmo posmu 555 audzēkņiem, pamatizglītības
pedagoģiskās korekcijas programmu
apgūst 5 skolēni un speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem mācās 12

Zofija un Guntis Pētersoni);
8. ielu komiteja: Hortenziju iela 13
(saimnieki Skaidra un Staņislavs Voiciši), Lupīnu iela 5 (saimniece Dzirkstīte Sietiņa-Petkūna), Lupīnu iela 10
(saimniece Anna Jirgensone);
Ogresgals: Vidus prospekts 20
(saimnieki Oksana un Dmitrijs
Karpovi), “Oši” (saimnieki Vanda
Džonsone un Ainārs Bērziņš);
Ciemupe: Krastmalas iela 16
(saimnieki Solveiga un Pēteris Barnatoviči), Krāces (saimnieks Aivars
Leščinskis), Krāces 1 (saimniece Sarmīte Širaka), Lejas Krāces (saimniece
Gaida Treide).
Kā balvu čaklajiem saimniekiem
novada pašvaldība ik rudeni dāvā
ekskursiju. Šīs vasaras nogalē, 7.
septembrī, konkursa dalībnieki devās
kopīgā ekskursijā uz Kurzemi. Interesanta bija tikšanās ar Saldus novada Saldus pagasta “Austrumu” saimnieci un tekstilmākslinieci Baibu Rīteri
(savulaik dzīvojusi un strādājusi Ogrē
par Vēstures un mākslas muzeja direktori), aplūkojot viņas plašo, skaisti
un gaumīgi iekārtoto dārzu un klausoties saturisko un emocionālo stāstījumu par pašas austajiem krāšņajiem
gobelēniem. Mūsu sakopto īpašumu
saimnieki Saldū priecājās par krāšņa-

jām puķu dobēm pilsētas centrā, pie
katoļu baznīcas un citviet pilsētā, par
Cieceres dabas un pastaigu taku pašā
pilsētas centrā. Saldenieki, par savu
pilsētu runājot, saka, ka tā ērti iekārtojusies omulīgā ielejā pie Cieceres
upes un Saldus ezera – tā, lai visi
skarbie vēji trauktos pāri, bet visi
labumi satecētu tieši pilsētas sirdī. Un
šīs Kurzemes pilsētas šarms kopā ar
iedzīvotāju veikumu savas pilsētas
zaļās rotas veidošanā noteikti deva
kādu labu ideju ogrēniešiem, lai nākamgad savas mājas apkārtni padarītu vēl skaistāku.
Skaisto dārzu kopējiem izdevās pabūt arī Kuldīgā un pie Ventas rumbas
visiem kopā pārrunāt konkursa norisi,
saņemt pašvaldības pateicības rakstus par dalību konkursā un ieguldījumu apkārtējās vides sakopšanā.
Astoņu privātmāju īpašnieki (Ogrē:
Hortenziju iela 13, Lupīnu iela 10, Lazdu gatve 2M, Krastmalas iela 9, Strēlnieku prospekts 22; Ogresgala pagastā: “Oši” Ogresgalā, Krastmalas
iela 16 Ciemupē) saņēma īpašu plāksni Konkursa “Skaistākais privātmājas
dārzs 2013” LAUREĀTS.
Bilžu galerija – 4. lappusē (plašāka
fotogalerija www.ogresnovads.lv).
Sabiedrisko attiecību nodaļa

nav tikai skaistumam vien, man ir lielas puķu dobes, lai es visiem varētu
aiznest. Kad strādāju 1. ģimnāzijā
Rīgā, braucu uz skolu no Ķengaraga
un pirms nodarbībām vienmēr nogāju
gar Saktas ziedu tirdziņu – smēlos
enerģiju un spēku no puķēm, un tad
gāju strādāt. Arī mājās man vāzēs stāv
ziedi,” priecājas Tamāra, kura šogad
piedalījās arī pašvaldības rīkotajā
konkursā “Skaistākais privātmājas
dārzs 2013”.
Ogrē aerobikas trenera sākumā
strādājusi ar vingrošanas grupu trikotāžas kombinātā, kur braukušas vingrot sievietes no Ikšķiles, ar viņām
Tamāra vingro vēl joprojām, jau 12
gadus. Nodarbības Ikšķilē notiek
pirmdienu un ceturtdienu vakaros
plkst. 19.45. Un šī būs jau 9. sezona,
kad Tamāra ar vingrošanas grupu
“TVIK-TVIK” strādā Ogres kultūras
centrā, nodarbības notiek divas reizes nedēļā – otrdienās un piektdienās
plkst. 11 un 19, to apmeklē sievietes
no 40 līdz pat 80 gadu vecumam.
Tamāra atklāj, ka pirms astoņiem
gadiem viņu piemeklējušas nopietnas
veselības problēmas – sāpējusi mugura un atklājies, ka mugurkaulā ir divas diska trūces un izvirzījušies pieci
diski. Neviens ārsts nav uzņēmies
veikt tik nopietnu operāciju, tādēļ Tamāra pamazām pati mēģinājusi uzveikt sāpes un atgūt veselību. “Operācijas nebija, palīdzēja gribasspēks
un dažādi vingrojumi. Tagad roku dārzu un kustos, vadu aerobikas nodarbības,” priecājas enerģiskā sieviete.
“Mana pieredze un zināšanas ļauj

pašai radīt dejas, horeogrāfiju, izjust
cilvēkus, viņu enerģiju. Esmu izstrādājusi savu metodiku, kas nosaka, ka
ar viena veida vingrojumu sēriju var
darboties vienu mēnesi, pēc tam
vingrojumu komplekss ir jāmaina, jo
ilgāk par mēnesi tas nesniedz vajadzīgos rezultātus. Nodarbību laikā
mēs izmantojam hanteles, stangu,
stieni, rīvējamies ar dvieļiem pēc Ziņģītes metodes, izmantojam auklas un
rāpojam. Izmantojam arī ķīniešu izstrādāto vingrojumu kompleksu, kas
jāveic tikko pēc pamošanās gultā,
atmodinot un sagatavojot ķermeni,
veicam īpašus elpošanas vingrinājumus. Izmantoju arī deju kustības, lai
ir kaut kas arī sirdij un dvēselei. Dejojam pa pāriem vai aplī. Ir spēka un
stiepšanās vingrojumi. Nodarbību laikā tiek nodarbināts viss organisms,
visas muskuļu un cīpslu grupas. Izmantoju mūziku, turklāt ne tikai fonam, bet arī vingrinājumu izpildei – lai
tie tiktu veikti muzikāli, mūzikas ritmā
un sniegtu papildu iedvesmu. Vingrojumi palīdz uzveikt osteohondrozi,
osteoporozi, uzlabo asinsriti, elpošanu,” nodarbību gaitu raksturo Tamāra.
Viņa savām vingrotājām sagatavo un
izdala informatīvus materiālus, lai
vingrot varētu arī mājās.
“Vingrojot ar savām meitenēm, pati jūtos jaunāka! Kad neesmu kustējusies, no rīta pieceļoties ir stīvums, bet,
kad atnāku šeit – esmu enerģijas pārpilna, tagad iešu rakt dārzu un vakarā
nākšu uz nākamo nodarbību,” pēc vingrošanas nodarbības saka Tamāra.
Baiba Trumekalne

skolēni. 1. klasē šogad mācības uzsāka 122 bērni.
Atšķirībā no pilsētas skolām, pagastu skolās izglītojamo skaits ik gadu
samazinās. Šajā mācību gadā laukos
palikušas tikai divas vidusskolas agrāko triju vietā – Taurupes vidusskola
beigusi pastāvēt, tās vietā darbojas
pamatskola.
Suntažu vidusskolā šajā mācību
gadā mācās 285 audzēkņi, no tiem
pamatizglītības programmu 1. – 9. klasē apgūst 162 skolēni, 1. klasē skolas
gaitas uzsākuši 17 bērni. Pēc speciālās pamatizglītības programmu
skolēniem ar mācīšanās traucējumiem skolojas 7 audzēkņi. Vidējās izglītības posmā vispārizglītojošā programmā zinības apgūst 37 audzēkņi:
10. klasē 13, 11. klasē – 13 un 12.
klasē 11.
Suntažu vidusskola nodrošina arī
pirmsskolas izglītības programmu 79
bērniem.
Madlienas vidusskolā mācās 264
audzēkņi, t.sk. 32 Krapes filiālē.
Madlienā darbojas visas klases –

no 1. līdz 12., 1. klasē šajā mācību gadā uzņemti 25 bērni. Pamatizglītības
programmu apgūst 174 skolēni, savukārt vispārizglītojošās vidējās izglītības programmā mācās 43 audzēkņi:
10. klasē – 22 (t.sk. 4 neklātienē), 11.
klasē – 10 un 12. klasē – 11 (t.sk. 1
neklātienē) .
Krapes filiālē pa klasēm aina ir šāda: 1. klasē 3, 2.klasē 5, 3.klasē 1, 4.
klasē 6, 5. klasē 3, 6. klasē 6, 7. un 8.
klasē – pa 4 skolēniem katrā, 9. klases
nav. Mazā skolēnu skaita dēļ mācību
process organizēts apvienotās klasēs. Krapē darbojas arī pirmsskolas
izglītības grupa, kuru apmeklē 12
bērni.
Ogresgala pamatskola ar 160 skolēniem šajā mācību gadā ir lielākā
lauku pamatskola novadā. Mācības 1.
klasē šogad uzsākuši 18 bērni, 9.
klasē mācās 17 audzēkņi.
Ķeipenes pamatskolā mācās 100
skolēni. 1. klasē mācības uzsākuši 9
bērni. Skolā ir pietiekams izglītojamo
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P/a “Dziednīca” pieaug pakalpojumu klāsts
Ogres novada domes sēdē 29. augustā deputāti apstiprināja Ogres novada pašvaldības aģentūras “Dziednīca” 2013. gada darbības rezultātus.
Sēdē tika apstiprināti arī citu pašvaldības aģentūru (p/a “Mālkalne”, p/a
“Ogres novada kultūras centrs”, p/a
“Rosme”) 2012. gada darbības rezultāti. Ar aģentūru publiskajiem pārskatiem var iepazīties www.ogresnovads.lv sadaļā Pašvaldība – Publiskais pārskats.
Aģentūra veic vairākas funkcijas:
nodrošina iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajai veselības aprūpes bāzes programmai un līgumam ar Nacionālo veselības dienestu (NVD); sniedz baseina, saunas,
tvaika pirts, infrasarkanās staru kabīnes pakalpojumus un peldēt apmācības pakalpojumus; sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām personām un institūcijām
konkrētu medicīnisku, rehabilitācijas
un atpūtas organizēšanas jautājumu
risināšanā bērniem, pusaudžiem un
pieaugušajiem; veic veselības veicināšanas pasākumus sabiedrības izglītošanā; apsaimnieko aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības īpašumu.
Lai paplašinātu piedāvāto pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem, 2012. gadā
aģentūrā darbu uzsāka sabiedrības
veselības organizatore Baiba Drone.
Gada laikā tika noorganizēti vairāki
pasākumi veselības veicināšanas jomā, kurā piedalījās vairāk kā 1500
dažādu paaudžu cilvēki. Notika tādi
pasākumi kā “Vardarbības un traumatisma profilakse”, “Topošo vecāku
skola” sadarbībā ar Ogres rajona slimnīcu, “Locītavu kustīgums un enerģijas līdzsvars” (senioru veselības grupa), Pasaules veselības diena Ogres
Zilajos kalnos, dažādi semināri par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, par bērnu drošību, semināri jaunajām māmiņām, notika arī teatrāls uzvedums bēr-

niem par traumatismu, kā arī tika
veikts pētījums “Veselības veicināšanas programmu efektivitāte fizisko
aktivitāšu uzlabošanā senioriem”.
Vispopulārākais pakalpojums p/a
“Dziednīca” ir baseins, kas kļuvis par
vairāku novada iedzīvotāju neatņemamu dzīves sastāvdaļu, turklāt baseina apmeklētāju skaits turpina pieaugt. Palielinājies arī to apmeklētāju
un pacientu skaits, kuriem saistošie
noteikumi paredz dažādas atlaides
(maznodrošināto iedzīvotāju grupas,
invalīdi, represētie u.c. – saskaņē ar
Ogres novada domes 16.12.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr. 53/
2010 “Ogres novada pašvaldības
aģentūras “Dziednīca” maksas pakalpojumu cenrādis”).
Lai uzlabotu apmeklētāju komfortu,
2013. gadā ir paredzēts pabeigt Eiropas reģionālās attīstības fonda finansēto projektu “Ģimenes ārstu prakšu
attīstība Ogres novada p/a “Dziednīca””, kā arī veikt ēkas gaiteņu un kāpņu telpu remontu, elektroapgādes sistēmas renovāciju un baseina ūdens
hlorētavas ventilācijas izbūvi.
2013. gada februārī aģentūrā darbu
uzsāka fizioterapeite Ieva Bļodone un
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārste Daiga Onužāne. Aģentūra plāno
aktīvi pievērsties pusaudžu un jauniešu veselības jautājumiem.
Elizabetes māmiņa ir priecīga par
iespēju savu meitiņu vest pie fizioterapeites. “Elizabetei ir gadiņš un viņa stāv uz pirkstgaliem – ir palielināts
tonuss pēdās. Ģimenes ārste mūs nosūtīja pie rehabilitaloga. D. Onužāne
ieteica doties pie fizioterapeites. Tā arī
te nonācām. Mani patīkami pārsteidza
kabineta aprīkojums – te bērns var ļoti
daudz darboties, lai pilnveidotu kustības. Dakterīte parādīja, kā varam
vingrot mājās. Svarīgi bērnam mājās
ierīkot vidi, lai viņš var kustēties – uzkāpt, nokāpt, rāpot. Dakterīte ieteica
Elizabetei dot dažādus priekšmetus,

ko var skrūvēt, tāpat rotaļām var izmantot dažādus sadzīves priekšmetus.” Turklāt Elizabete tieši šajā laikā
uzsākusi staigāt.
Fizioterapeite I. Bļodone atklāj, ka
pacientu skaits ir liels, un pacientiem
nākas gaidīt rindā vairākas nedēļas.
Vidēji dienā fizioterapeite strādā ar
pacientiem, kuru vecums – no 3 mēnešiem līdz 18 gadiem. Kabinetā uzstādīti dažādi šķēršļi līdzsvara un koordinācijas uzlabošanai, ir kušete kustību izstrādei un masāžām.
To, kāda palīdzība un cik ilgi bērnam nepieciešama, izvērtē rehabilitalogs pēc ģimenes ārsta nosūtījuma.
Bērnam tiek nozīmētas nodarbības
pie fizioterapeita, fizikālā terapija vai
masāžas. “Zīdaiņa vecumā bērniem
lielākās problēmas ir muskuļu disbalanss – tas ir vai nu samazināts, vai
palielināts. Vecākiem bērniem ir stājas
problēmas. Pie manis nāk arī pēc lūzumiem, kad nepieciešama kustību
izstrāde. Strādāju arī ar pieaugušajiem, tas gan ir maksas pakalpojums.
Rudens, ziemas un pavasara sezonā
aktuālas elpošanas ceļu saslimšanas,
arī šādos gadījumos pacientiem tiek
ierādīti īpaši vingrinājumi, kas palīdz
ātrāk atveseļoties, veicu arī teipošanu,” skaidro I. Bļodone. Visbiežāk lielākās vainas bērniem radot mazkustīgs dzīvesveids – bērnudārza un
skolas vecuma bērni lielāko daļu brīvā
laika pavada pie datora vai televizora,
maz kustās, līdz ar to parādās tādi
simptomi kā pieaugušajiem, kuriem ir
sēdošs darbs – galvas reiboņi, saspringta plecu josla un citi. Latvijā
stājas problēmas novērotas lielam
skaitam bērnu. Un, ja vecāki neko nedara lietas labā, tad veselības problēmas tikai pieaug, turklāt arī pēc fizioterapeita apmeklējuma ierādītie vingrinājumi jāturpina mājās un jāmaina
ierastais dzīvesveids.
Baiba Trumekalne

P/a “Mālkalne” nodaļas šogad čakli strādājušas
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Mālkalne” izveidota, lai īstenotu
vienotu Ogres novada domes politiku
siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un nodrošinātu sabiedrības vajadzību apmierināšanu šo pakalpojumu saņemšanā Ogres novadā.
P/a “Mālkalne” šogad veikti vērienīgi darbi siltumapgādes jomas sakārtošanā.
Šovasar Ogrē ir rekonstruēti siltumtīklu posmi 233 m garumā, t. sk. Zilokalnu prospektā, sākot no Vidus prospekta Ausekļa prospekta virzienā, no
ēkas Mālkalnes pr. 27 uz ēku Mālkalnes pr. 35, ēkas Mālkalnes pr. 18 pagrabā, no ēkas Mālkalnes pr. 18 uz
ēku Mālkalnes pr. 22 un no ēkas Meža
pr. 4 līdz ēkai Meža pr. 4a. Ir pabeigta
katlumājas ierīkošana ēkas Brīvības
ielā 123A pagrabā ar uzstādīto jaudu
0,290MW. Ir ierīkota individuālo siltummezglu dispečerizācija 13 adresēs: Akmeņu 50a, Vidzemes 2, Skolas
5, 7, 9, 11, 17, Mālkalnes pr. 12, 38,
Lapu 4 un 6, Rīgas 10, Grīvas 25. Tas
nozīmē, ka praktiski visas mājas Ogrē
šobrīd ir pieslēgtas dispečerizācijai,
radot iespēju ar interneta palīdzību
regulēt apkuri un citus iestatījumus
mājas, operatīvi konstatēt avārijas un
tās novērst.
P/a “Mālkalne” apkopes iecirknis
2013. gadā veic pakalpojumus apsaimniekošanā esošajām mājām un
Ogres pilsētai. Apkopes iecirkņa darbinieku kolektīvs strādā ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti, paaugstināt
darba kvalitāti, intensitāti, ekonomēt
un racionāli izmantot plānotās apsaimniekošanas un deleģēto funkciju
finanses.
Dzīvojamo māju apsaimniekošanā
veikti šādi darbi: sanitārā kopšana
mājām piesaistītajos zemes gabalos –
kopā 389 069.72 m² platībā; sanitārā
kopšana kāpņu telpās – kopā 35
000.51 m² platībā; pagrabu un bēniņu
tīrīšana; koku un krūmu kopšana; apzaļumošana (esošo stādījumu kopšana un jaunu projektu realizēšana pēc
iesniegumiem); lielo gabarītu atkritumu izvešana; zāles pļaušana (4 reizes
sezonā); saslauku, zāles, lapu un zaru
izvešana; ieejas jumtiņu tīrīšana (pavasarī, rudenī); smilšu pievešana
(bērnu smilšu kastēm – smilts papil-

dināšana, ziemas sezonai katrai mājai
uzglabāšanas konteinera iegāde un
smilts – sāls maisījuma pievešana);
mehanizētā sniega tīrīšana; sīkie remontdarbi (durvju kodu, pastkastīšu,
pagrabu, bēniņu atslēgu remonts vai
nomaiņa, stiklošanas darbi, atkritumu
vadu tīrīšana, citi remonti); deratizācija (grauzēju iznīcināšana), dezinsekcija (insektu iznīcināšana), atkritumu vadu dezinfekcija; atkritumu (pēc
iesniegumiem), suņu ekskrementu urnu iegāde un uzstādīšana.
Ogres pilsētā tika veikta sanitārā
kopšana apstiprinātajās pilsētas teritorijās 250 940.58 m² platībā; pilsētas
apzaļumošana (esošo stādījumu un
konstrukciju kopšana, jaunu projektu
realizēšana); pļaušana, sniega tīrīšana, zāles un lapu izvešana pilsētas
papildu teritorijās; peldvietas (Ogres
vecupē) uzturēšana; palīgdarbu organizēšana, izmantojot stipendiātus; atkritumu savākšana papildu teritorijās;
stikloto daļu mazgāšana tunelim un
autobusu pieturās; niedru izpļaušana
Ogres vecupē; autobusa pieturvietu
stiklošana, divu pieturvietu nojumu uzstādīšana; bojāto koku, krūmu izciršana; jaunu soliņu iegāde un uzstādīšana; atkritumu un suņu ekskrementu
urnu iegāde un uzstādīšana.
2013. gadā p/a “Mālkalne” ir izveidots jauns – ceļu uzturēšanas iecirknis. Šovasar iecirknis ir veicis pagalmu asfalta bedrīšu remonta darbus
Akmeņu ielā 50, 50a, 50b, Vidzemes
ielā 2, Skolas ielā 1a, 5, 11, Tīnūžu ielā
3a, 5, 7, 9, 15, Turkalnes ielā 1a, Mālkalnes pr. 19 un Sūnu ielā 3. Bedru
remonts veikts pēc pilnas tehnoloģijas, tās frēzējot un aizpildot ar karsto
asfaltu. Atjaunota Parka ielas 10/14
piebraucamā ceļa seguma virskārta.
Sadarbībā ar ūdens un kanalizācijas
iecirkni ir veikti aku un rīdziņu apmaļu
asfaltēšanas darbi. Veikti ceļa zīmju
un ceļa barjeru remontdarbi, kā arī
uzstādītas jaunas ceļa zīmes. Lazdu
gatve visā tās garumā aprīkota ar
jaunām ceļa zīmēm.
Ūdensapgādes un kanalizācijas
nodaļa vasarā ir veikusi apjomīgus
remontdarbus pilsētas tīklos. Ir nomainīts ūdensvads starp Tīnūžu 16 un
Tīnūžu 18 (35m), Ogresgalā izbūvēts
jauns dziļurbums un veikta dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas automātikas un filtru iekārtu rekon-

strukcija. Ogrē, Lašupēs izbūvēti 11
ūdensvada pieslēgumi līdz privātmāju
robežai, veikta kanalizācijas sūkņu
stacijas rekonstrukcija Druvas ielā,
aizbīdņu nomaiņa kanalizācijas
spiedvada akās (starp Ogres stadionu
un dzelzceļu), nefunkcionējošā spiedvada kanalizācijas caurules pārbaude
Ogrē (no Draudzības ielas kanalizācijas sūkņu stacijas), dzīvojamās mājas Draudzības iela 14 pieslēgšana
pie centralizētas sadzīves kanalizācijas. Ir izstrādāts tehniskais projekts
kanalizācijas sūkņu stacijas Skolas
ielā 25 autonomās avārijas elektroapgādei no katlumājas Skolas ielā 20,
izstrādes stadijā ir tehniskais projekts
kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūvei no Apiņu ielas 5 līdz
Ausekļa ielai. Arī lietus kanalizācijas
nozares pilnveidošanā veikti vairāki
pasākumi: grāvja izbūve Vidus prospektā posmā starp Rietumu ielu un
Apiņu ielu 5, lietus kanalizācijas izbūve Ogrē, Skolas ielas 16 un Mālkalnes
pr. 8 rajonā. Tehniskā projekta izstrāde veikta lietus ūdens novadīšanai
no Celtnieku ielas rajona starp Daugavpils šoseju un Celtnieku ielu. Iecirknis sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālisti rīkoja Ūdens dienas,
tika sniegta informācija par dzeramo
ūdeni, rīkots konkurss, konkursa uzvarētājiem tika rīkota ekskursija uz
Ogres ūdens un kanalizācijas objektiem.
Paralēli ikdienas darbiem notiek
jauno Ogres notekūdeņu attīrīšanas
ietaišu projektēšanas darbi ES Kohēzijas fonda finansējuma ietvaros. Darbus plānots uzsākt jau šajā rudenī.
Projekta ietvaros tiks izbūvētas 3 notekūdeņu attīrīšanas līnijas ar kopējo
jaudu 5520 m3 diennaktī.
Jumtu segumu remonti un nomaiņa
veikta Brīvības 117 – pašu spēkiem;
Ausekļa 5a, Brīvības 111, Mālkalnes 16 un 18, Meža 11, Tīnūžu 12,
Zilokalnu 16 – citu spēkiem. Ļoti ceram, ka pie jauna jumta tiks arī Zaķu
ielas 2 iedzīvotāji. 11 mājām ir ieliktas
jaunas metāla ārdurvis, bet 19 mājām
ielikti jauni koplietošanas telpu PVC
tipa logi. Veikta gala sienu siltināšana
Mālkalnes pr. 11 un Mālkalnes pr. 29,
(uz 12.09.13.) vēl notiek ārsienu siltināšanas darbi Mālkalnes pr. 4, Tīnūžu
pr. 16 un Grīvas pr. 29. Balkonu remonti veikti Mālkalnes pr. 6, bet lodžiju

Maznodrošinātās iedzīvotāju grupas, kurām
pieejami bezmaksas un ar 50% atlaidi medicīniskie
atveseļošanās pakalpojumi p/a “Dziednīca”
1. Bērniem invalīdiem – ar garīgās attīstības traucējumiem, pēc traumām,
bērnu cerebrālās triekas, u.c. smagām hroniskām saslimšanām ar speciālistu
nosūtījumiem: bezmaksas – fizioterapija, ūdens dziedniecības procedūras,
fizikālās terapijas procedūras, baseins.
2. Riska grupas bērniem ar kaulu – muskuļu sistēmas saslimšanām (stājas
defektiem), elpošanas sistēmas hroniskām slimībām, u.c. saslimšanām:
bezmaksas – fizioterapija, ūdens dziedniecības procedūras, fizikālās terapijas
procedūras, baseins.
3. Daudzbērnu ģimeņu bērniem līdz 16 gadu vecumam: 50% atlaide –
fizioterapija, ūdens dziedniecības procedūras, fizikālās terapijas procedūras,
baseins.
4. 1. un 2. grupas invalīdiem* (slimības ārstēšanai, kas izraisījusi invaliditāti)
bezmaksas – fizioterapija, ūdens dziedniecības procedūras, fizikālās terapijas
procedūras, baseins.
5. Personām, kuras piedalījušās Černobiļas seku likvidācijā: bezmaksas –
fizioterapija, ūdens dziedniecības procedūras, fizikālās terapijas procedūras,
baseins.
6. Nepamatoti represētām personām*: bezmaksas – fizioterapija, ūdens
dziedniecības procedūras, fizikālās terapijas procedūras, baseins.
7. Maznodrošinātiem pensionāriem*: 50% atlaide – fizioterapija, ūdens
dziedniecības procedūras, fizikālās terapijas procedūras, baseins.
* 4., 6. un 7. punktā minētās atlaides var izmantot personas, kuru vienīgie
ienākumi ir pensija.
Šajā sarakstā minēto pakalpojumu izmantošanas daudzums vienai personai:
atkārtotās procedūras – 2 reizes gadā pa 10 procedūrām; baseins – 1
apmeklējums nedēļā.

Noslēdzas brīvdabas kino sezona
Rudens nu ir klāt – ne tikai pēc kalendāra, bet arī pēc dabas pazīmēm, dienas
kļūst aizvien īsākas, vakari arī vairs nav tik silti kā vasarā. Tomēr brīvdabas kino
Ogres skvērā pie tuneļa vienu reizi vēl būs! 27. septembrī plkst. 20 visi
interesenti laipni aicināti uz pēdējo izrādi šīgada brīvdabas kino sezonā, kas
noslēgsies ar populārāko latviešu animācijas filmu seansu.

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
Humāno drēbju un apavu dalīšana BIEDRĪBAS BIEDRIEM no šā gada. 14.
oktobra līdz 20. novembrim biedrības telpās: pirmdienās, ceturtdienās no 13 līdz
16; trešdienās no 10 līdz 13.
Valde

Ogres novada pensionāru, invalīdu un neredzīgo
biedrība 1. oktobrī plkst. 10 Ogres kultūras centra Mazajā zālē rīko Veco
ļaužu dienai veltītu pasākumu.
Aicināsim veselības ministri, domes darbiniekus, būs zviedru galds. Pasākuma noslēgumā dziedās Viktors Lapčenoks.
Tālrunis uzziņām 29479643, Jāzeps.

Mīļas tikšanās māmiņām kopā ar mazuļiem!
Iespēja mierīgā gaisotnē, labā kompānijā pavadīt laiku kopā ar savu mazuli,
dalīties pieredzē un noskaidrot tieši sev interesējošos jautājumus.
Māmiņām ir ļoti daudz jautājumu – par mazuļa fizisko un emocionālo attīstību
– kad mazajam būtu jāsāk velties, kad būtu jāsāk pirmie rāpošanas mēģinājumi
un jāsper pirmie solīši? Kā pareizi iekārtot vidi ap mazuli un kādas rotaļlietas
izvēlēties? Kādi ir galvenie posmi mazuļa emocionālajā attīstībā? Kā arī
sadzīviskās lietas – kādas autiņbikses labāk izvēlēties, kurš autokrēsliņš būs
piemērots manam mazulim, kas ir bērna vadīta ēšana un daudzi citi tieši Jūs
interesējoši jautājumi.
Kopā iemācīsimies, kā mājās vingrināt mazuļus, veikt masāžu u.c. noderīgas
lietas. Kopīgajās tikšanās reizēs mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem,
diskutēsim un dalīsimies pieredzē.
Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, katrā grupā 4 - 5 māmiņas ar līdzīga
vecuma mazuļiem, tiksimies un augsim kopā līdz mazuļu 1,5 - 2 gadu vecumam.
Nodarbības vada sertificēta fizioterapeite ar kvalifikāciju osteopātijā Līga
Latkovska. Sīkāka informācija un pieteikšanās: zvanot 26669566, rakstot
liga.latkovska@inbox.lv, lasot www.ligasprakse.lv. Nodarbības notiek Kalna
prospektā 3, Ogrē. Maksa par nodarbībām Ls 15 mēnesī vai Ls 5 par vienu
apmeklējumu. Uz tikšanos!

Nūjošanas pārgājiens “Mīli un saudzē savu
sirdi” Ogres Zilajos kalnos
P/a “Dziednīca” šī gada 28. septembrī plkst. 12 Ogres Zilajos kalnos aicina
ikvienu uz nūjošanas pārgājienu, kuru vadīs nūjošanas speciāliste Zigrīda
Sprukte. Nūjot tiek aicināts jebkurš mācīties un atkārtot gribētājs.
Nūjošana ir draudzīga: tā ir droša, bez vecuma ierobežojuma, nūjot ir
iespējams visos gadalaikos.
2013. gads Latvijā ir pasludināts par Sirds veselības gadu ar mērķi pievērst
sabiedrības uzmanību savai sirds veselībai un to ietekmējošiem faktoriem. Arī
šī pārgājiena mērķis ir mazināt mazkustīgu dzīvesveidu un cilvēkos raisīt
pozitīvas emocijas, kas, bez šaubām, ietekmē arī mūsu sirds veselību. Nūjošana
paaugstina enerģijas līmeni un pasargā no sirds slimībām, augsta asinsspiediena, otrā tipa cukura diabēta, osteoporozes un osteoartrīta, aptaukošanās, stresa un nemiera. Pulcēšanās no plkst. 11.30 Zilo kalnu pakājē!
Dalība pasākumā bezmaksas!
apšuvums nomainīts Mālkalnes pr. 7.
Cokola siltināšana veikta Ausekļa pr.
10 un Mālkalnes pr. 27 – citu spēkiem,
Mālkalnes pr. 22, Skolas 1a, Skolas
1b, Skolas 10, Tīnūžu 9 – pašu spēkiem.
Ir veikta ikgadējā māju apsekošana, pamatojoties uz to, tiek gatavotas
tāmes 2014. gadam.
Ēku inženierkomunikācijas iecirknim arī darbu pilnas rokas. 2013. gadā
tika veikti ieplānotie darbi – Ausekļa
pr. 10 aukstā ūdens guļvada un stāvvadu ventiļu maiņa, Mālkalnes pr. 30 –
sildķermeņu nomaiņa 2. stāvā, Mālkalnes pr. 37 – apkures sistēmas stāvvadu ventiļu maiņa un izolācijas atjaunošana, Parka 10 – apkures stāvvadu
ventiļu maiņa, Skolas 17 – aukstā un
karstā ūdens stāvvadu ventiļu maiņa,
Vidzemes 2 – apkures stāvvadu ventiļu maiņa un cauruļvadu izolēšana,

Zilokalnu pr. 10 – aukstā un karstā
ūdens guļvada un stāvvadu ventiļu
maiņa. Nomainīti apkures stāvvadu
atgaisotāji bēniņos un atjaunotas izolācija Meža pr. 4, 4a, Ausekļa pr. 7b,
Ausekļa pr. 5a, Ausekļa pr. 6, Celtnieku 2, Celtnieku 4 u. c.
Lai uzlabotu apkures ūdens caurplūdi radiatoros, tiek skaloti radiatori
dzīvokļos. Pagājušajā gadā p/a “Mālkalne” iegādājās augstspiediena
hidrodinamisko kanalizācijas skalošanas iekārtu, kas ar ūdens strūklas palīdzību skalo kanalizācijas cauruļvadus, tagad visu māju kanalizācijas
guļvadi un stāvvadi tiek skaloti (rindas
kārtībā), kas ļauj cauruļvadiem ilgāk
veikt savas funkcijas.
Gundega Deģe,
p/a “Mālkalne” sabiedrisko attiecību
speciāliste
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2013. gada 24. septembris
Profesionālās kosmētikas veikalu tīkls “Canella”
aicina darbā PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU

INFORMĒ
TARIFU KOMISIJA
Ogres novada pašvaldības tarifu komisijā
izvērtēšanai saņemts pašvaldības aģentūras
“Mālkalne” plānotais siltumenerģijas cenrādis
2014./2015. gada apkures sezonai.
.

Tarifu komisijas priekšsēdētājs Vladislavs

tirdzniecības centrā “Dauga” Rīgas ielā 23, Ogrē.
Prasības kandidātiem: izcilas klientu apkalpošanas prasmes,
labas latviešu un krievu valodas zināšanas, labas organizatora
iemaņas, komunikablitāte, patiess smaids un vēlme pārdot, precizitāte, godīgums un augsta atbildības sajūta, darba pieredze pārdošanas jomā. Interesentiem lūdzam sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli
līdz šā gada 10. oktobrim uz e-pasta adresi: ramonab2@inbox.lv

Ogres novada domes deputāte Dzintra Mozule
pieņem apmeklētājus trešdienās no plkst. 10.00 - 12.00 laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" redakcijā, Brīvības ielā 38,
(2.stāvs). Tālrunis: 65025095, e-pasts: ogresvestisvisiem@ovv.lv.

Plāno piešķirt dotāciju ēdināšanas maksas samazināšanai
Pagājušajā nedēļā Ogres novada
domes priekšsēdētāja vietniece Vita
Pūķe bija sapulcinājusi darba grupu
saistībā ar ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināšanu Ogres pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.
Kā jau vēstīts iepriekš, šā gada 8.
martā Ogres novada pašvaldība izsludināja iepirkumu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai sešos bērnudārzos Ogres pilsētā – “Zelta Sietiņš”, “Strautiņš”, “Cīrulītis”, “Saulīte”,
“Sprīdītis” un “Dzīpariņš”.
Ēdināšanu visos sešos bērnudārzos pieteicās nodrošināt divas firmas
– lietuviešu kompānijas “Kretingus
Maistas” Latvijas filiāle un SIA “Baltic
Restaurants Latvija”, savukārt SIA
“Aniva” piedāvāja sniegt ēdināšanas
pakalpojumus PII “Saulīte” un “Dzīpariņš”.
Iepirkuma komisija par saimnieciski visizdevīgāko atzina SIA “Baltic
Restaurants Latvia” iesniegto piedāvājumu, 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 tātad bija nevis zemākā cena,
bet gan piedāvātā ēdienkartes daudzveidība un atbilstība veselīga uztura
prasībām.

Zemāko cenu piedāvāja “Kretingus Maistas” Latvijas filiāle, kas, nebūdama apmierināta ar iepirkuma komisijas lēmumu, Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) iesniedza sūdzību,
apstrīdot Ogres novada pašvaldības
rīkotā ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma rezultātus. IUB šo sūdzību
izskatīja 5. septembrī un atzina to par
nepamatotu. Pašvaldība drīkst noslēgt līgumu ar SIA “Baltic Restaurants Latvia”.
Tā kā līgumi ar līdzšinējiem ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem bija
spēkā tikai līdz 1. septembrim, novada pašvaldība, gaidot IUB lēmumu,
vienojās ar uzņēmumiem par esošo
līgumu darbības termiņu pagarināšanu līdz šā gada 31. decembrim.
Ēdināšana visos bērnudārzos tiek
nodrošināta.
SIA “Baltic Restaurants Latvija”
noteiktā ēdināšanas maksa nav zema, un faktiski vienīgais veids, kā atslogot bērnu vecākus, ir pašvaldības
dotācijas. Pašvaldības finanšu-ekonomikas nodaļas vadītāja Silvija Velberga, iepazīstinot ar aprēķiniem par
nepieciešamo papildu finansējumu,
skaidro: “Ja dome nolems piešķirt dotāciju nolūkā samazināt bērnu vecāku
maksājumus par bērnu ēdināšanu
bērnudārzā un vecāki maksās 15 san-

tīmus dienā mazāk, tad dotācijai budžetā būs jāparedz apmēram 31 tūkstotis latu.”
V. Pūķe atgādina, ka saskaņā ar
domē apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem par sociālo palīdzību,
maznodrošinātām un sociāli mazaizsargātām ģimenēm tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas maksas segšanai. Šos izdevumus sedz no sociālajiem pabalstiem paredzētā finansējuma, 2012. gadā šim mērķim izlietoti Ls 29 218 un šā gada pirmajā
pusgadā – Ls 18 174.
Tagad tiek spriests par dotāciju
visām ģimenēm, kuru bērni apmeklē
bērnudārzu. Kā zināms, pagājušajā
domes sēdē, apstiprinot ēdināšanas
maksu pagastu bērnudārzos, arī tika
noteikta dotācija, tādējādi samazinot
bērnu vecāku maksājumus.
Sēdes laikā darba grupa vienojās
par pašvaldības budžeta dotācijas
nepieciešamību, lai vecākiem par
bērnu ēdināšanu Ogres pilsētas bērnudārzos būtu jāmaksā mazāk – bērniem līdz 3 gadu vecumam Ls 1.60 (ar
PVN) un līdz 6 gadu vecumam – Ls
1.65 (ar PVN) dienā. Par ēdināšanas
maksu apstiprināšanu un dotāciju piešķiršanu jālemj domei, un to plānots
darīt domes sēdē oktobrī.
Nikolajs Sapožņikovs

Ogrē atvērts profilakses punkts

Ogrē, Mālkalnes prospektā 30,
kopš 6. septembra darbojas profilakses punkts, kurā ir pieejami dažādi
pakalpojumi, kas vērsti uz to, lai mazinātu atkarību izraisošo vielu radīto
kaitējumu indivīdiem, ģimenēm un sabiedrībai kopumā.
Ogres novada sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa atgādina, ka
rehabilitācijas punkta darbība uzsākta Ogres sociālajā dienestā 2002. gadā, kad Profilakses centrs Rīgā bija
saņēmis finansējumu ar mērķi sākt
veidot HIV profilakses tīklu visā Latvijā, tostarp Ogrē. Šī projekta ietvaros
sociālais darbinieks Ogres sociālajā
centrā sāka mainīt šļirces un veikt
eksprestestus, tika piesaistīts ielu sociālais darbinieks. Diemžēl telpas šāda veida darbam nebija piemērotas,
tāpēc no šļircu apmaiņas un testu
veikšanas stacionārā 2012. gadā nācās atteikties, un profilakses darbu
(šļircu maiņa, prezervatīvu izsniegšana, konsultāciju sniegšana injicējamo narkotiku lietotājiem) turpināja
veikt tikai ielu sociālais darbinieks.
Statistika rāda, ka pagājušajā gadā
samainītas 3942 šļirces (2010. gadā
stacionārā un uz ielas samainītas
8227 šļirces, 2011. gadā – 6779 šļirces), kas ir ievērojams daudzums.
Par ielu sociālo darbinieku strādā
Juris Ekšteins un šogad viņš jau veicis
773 šļircu nomaiņu, viņam ir 25 pastāvīgie klienti mēnesī, 45 – sekundārie,
atkarīgajiem sniegtas 60 konsultācijas par rehabilitācijas iespējām valstī.
S. Ozoliņa norāda, ka pēc Slimību
profilakses un kontroles centra valsts
HIV infekcijas un AIDS saslimšanas
gadījumu reģistra datu bāzes Ogres
novadā pirmais HIV infekcijas ga-

dījums reģistrēts 1995. gadā un ik
gadu šis skaits pieaug. Šobrīd novadā
reģistrētas 59 HIV inficētas personas
(45 vīrieši un 14 sievietes), no kurām
32 personas HIV infekciju ieguvušas
injicējamo narkotiku lietošanas rezultātā, 22 – seksuālo kontaktu ceļā un 5
cilvēkiem inficēšanās ceļš nav zināms. Salīdzinot ar pārējiem Latvijas
novadiem (iedzīvotāju skaita ziņā),
Ogrē HIV infekcijas izplatība vērtējama kā augsta.
Profilakses punkts darbojas Ogres
sociālā centra (vadītāja Inta Auziņa)
paspārnē un tā tiešā vadītāja ir Rehabilitācijas un aprūpes nodaļas vadītāja Lana Feigina. Profilakses punktā
pieejami dažādi pakalpojumi – ne tikai
atkarīgajiem, bet arī viņu ģimenēm un
pusaudžiem, tiks organizēts darbs
grupās, notiks sadarbība ar izglītības
iestādēm. Punktā strādā medmāsa
Ilze Rumpe (nodrošina un veic ekspresdiagnostiku HIV/AIDS, vīrushepatītu B, C noteikšanu, veic šļirču un
adatu maiņu, konsultē profilakses un
higiēnas jautājumos), sociālā rehabilitētāja Lidija Ābelīte (īsteno klientu
individuālos sociālās rehabilitācijas
plānus, palīdz klientam uzlabot esošās un attīstīt jaunas sociālās prasmes, organizē un sniedz atkarību profilakses pakalpojumus Ogres novada
iedzīvotājiem) un sociālā darbiniece
Svetlana Bērziņa (veic sociālo darbu
ar personām ar atkarības problēmām
un personām pēc atbrīvošanas no
brīvības atņemšanas soda izciešanas, kā arī personām, kuras nosacīti
pirmstermiņa atbrīvotas no brīvības
atņemšanas soda un to piederīgajiem. Izstrādā individuālos sociālās
rehabilitācijas plānus, veicina klientu

funkcionēšanas spēju uzlabošanos,
nosaka klientiem pieejamos, atbilstošākos un efektīvākos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus), kā arī ielu
sociālais darbinieks J. Ekšteins (veic
šļirču un adatu maiņu, informē par rehabilitācijas un profilakses pakalpojumiem).
Piedaloties profilakses punkta atklāšanā, Ogres novada domes
priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs uzsvēra nepieciešamību plašāk informēt sabiedrību par šāda punkta esamību un tā pakalpojumu pieejamību.
Priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe, norādot, ka atkarība no dažādām
vielām un infekcijas slimības ir nopietna problēma visā valstī, pauda gandarījumu par to, ka kopīgiem spēkiem
beidzot ir izdevies Ogrē atvērt profilakses punktu, kur cilvēki varēs
saņemt nepieciešamo palīdzību.
“Liela nozīme ir profilaktiskiem pasākumiem, sadarbībai ar citām iestādēm – krīzes centru, bāriņtiesu, valsts
un pašvaldības policiju, izglītības iestādēm, lai kopīgiem spēkiem pamanītu cilvēkus, kuriem ir dažāda
veida atkarības problēmas, kuri ir
līdzatkarīgi vai kurus nākotnē šī problēma varētu skart – lai šos cilvēkus
izglītotu un viņiem palīdzētu, turklāt
ne tikai pilsētā, bet arī visa novada
robežās,” uzsver V. Pūķe.
Viens no lielākajiem profilakses
punkta atbalstītājiem ir Slimību profilakses un kontroles centrs, kas finansē izdales materiālus (informatīvus,
šļirces, testus, prezervatīvus) un tik
nepieciešamās darbinieku apmācības. Centra vecākā veselības veicināšanas koordinētāja Agnese Freimane atzīst, ka Ogrē izveidotā punkta
telpas ir vienas no plašākajām un labāk aprīkotajām Latvijā, kā arī atrodas klientiem izdevīgā un ērti sasniedzamā vietā, un uzteic Ogres novada
pašvaldības un sociālo darbinieku attieksmi pret visā valstī nopietnās,
diemžēl daudzviet noklusētās problēmas esamību un centieniem to risināt.
Profilakses punkta darba laiki:
• medmāsa: pirmdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 14 līdz 19;
• sociālais darbinieks un sociālais
rehabilitētājs: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 8
līdz 17.
Profilakses punkts: Ogre, Mālkalnes pr. 30; tālr. 28807913, 65020469.
Baiba Trumekalne

Turpinājums no 1. lpp.

Novadā skolēnu skaits ir pieaudzis
skaits, lai varētu darboties visi klašu
komplekti no 1. – 9. klasei, apvienoto
klašu nav.
Taurupes pamatskola, kuras sastāvā darbojas arī divas filiāles – Meņģelē
un Mazozolos, nodrošina pamatizglītības programmu 123 skolēniem. 1.
klasē uzņemti 15 bērni, 9. klasē mācības uzsācis 21 skolēns. Arī šajā izglītības iestādē mācību process skolēnu nelielā skaita dēļ organizēts apvienotajās klasēs.
Taurupes pamatskola: 1. klasē 8, 2.
klasē 5, 3. klasē 8, 4. klasē 3, 5. klasē
7, 6. klasē 1, 7. klasē 5, 8. klasē 8, 9.
klasē 9 skolēni.
Meņģeles filiāle: 1. klasē 6, 3. klasē
5, 4. klasē 4, 5. klasē 4, 6. klasē 6, 8.
klasē 5, 9. klasē 8 skolēni. Nav 2. un 7.
klases.
Mazozolu filiāle: 1. klasē 1, 2. klasē
5, 3. klasē 5, 4. klasē 1, 5. klasē 5, 6.
klasē 3, 7. klasē 2, 8. klasē 5, 9. klasē 4
skolēni.
Taurupes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmā kopā iesaistīti 50 bērni.
Lauberes pamatskolas 1. klasē

mācās 5 bērni, 2. klasē – 7, 3. klasē –
3, 4., 5., 6. klasē – pa 4 skolēniem
katrā, tikai 2 skolēni ir 7. klasē, 8. un 9.
klasē – vien pa 3 skolēniem katrā. Mazā skolēnu skaita dēļ mācību process
organizēts apvienotajās klasēs. Pavisam skolā, ieskaitot pamatizglītības
un pirmsskolas izglītības programmu,
ir 55 izglītojamie. Pirmsskolas izglītības programmu Lauberes pamatskolā
apgūst 19 bērni.
Suntažu internātpamatskolu – rehabilitācijas centru apmeklē 53 bērni,
1., 2., 4., 5. klasē mācās pa 5 skolēniem katrā, 6. klasē – 11, 7. klasē – 7,
8. klasē – 9 un 9. klasē – 6 audzēkņi.
Novada izglītības iestādēs šajā mācību gadā skolas gaitas uzsākuši 435
pirmklasnieki, pamatizglītības programmas pēdējo – 9. klasi gatavojas
beigt 293 izglītojamie, vidējās izglītības programmas apguvi, iestājoties
10. klasē, sākuši 239 skolēni, savukārt
207 jaunieši mācās 12. klasē un gatavojas vidējās izglītības apguves finālam.
Nikolajs Sapožņikovs

Tīra Ogres upes gultni
Viens no pretplūdu pasākumiem ir
sanesumu likvidēšana Ogres upes
gultnē posmā no HES dambja līdz
dārzkopības sabiedrībai “Ogre”. Ir uzsākti upes gultnes tīrīšanas darbi šajā
posmā. Šos darbus veic gan pašvaldība, gan SIA “Ogres HES”.
Pagājušās nedēļas sākumā vairāki
pilsētas iedzīvotāji bija pamanījuši, ka
ūdens Ogres upē pie Brīvības ielas ir
netīrs un pat eļļains.
Ūdens upē šobrīd patiešām ir netīrs, jo notiek darbi, lai attīrītu upes
gultni no sanesumiem un to padziļinātu. 16. septembrī SIA “Ogres HES”
novada pašvaldībā izsniegta rakšanas atļauja upes gultnes tīrīšanai un
padziļināšanai Brīvības ielā 116. Kā
apliecina uzņēmuma pārstāvis Juris
Feodorovs, darbus plānots veikt divu
nedēļu laikā.
Pirms darbu veikšanas uzņēmējs ir
saņēmis Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta
“Bior” zivsaimnieciskās ekspertīzes
atzinumu par padziļināšanas un tīrīšanas darbiem Ogres upē. “Ar upju
gultni un ūdeni saistītiem darbiem ir
vairāki vērā ņemami zivsaimniecisko
zaudējumu riska faktori. Nozīmīgākie
no tiem ir zivju un zivju barības organismu bojāeja, kā arī zivju un citu
ūdens organismu dzīvotņu pārveidošana. Zivju bojāeja zivju resursiem
nodara tiešus zaudējumus, savukārt
zivju barības organismu bojāeja un
dzīvotņu pārveidošana nodara zaudējumus ūdenstilpes potenciālās
zivsaimnieciskās produktivitātes
samazināšanās rezultātā. Konkrētajā
gadījumā plānoto tīrīšanas darbu nelabvēlīgo ietekmi uz Ogres upes zivju

faunu samazina salīdzinoši nelielais
darbu apjoms. Nelielā apjoma dēļ iespējamie zaudējumi zivju resursiem ir
prognozējami kā lokāli un īslaicīgi.
Paredzams, ka pēc pārejas perioda
(aptuveni trīs gadi) iztīrītās akvatorijas
zivsaimnieciskais potenciāls būs līdzvērtīgs vai pat lielāks nekā pašlaik.”
Atzinumā ir norādīts, ka, veicot rakšanas un līdzīgus darbus upes gultnē,
faktiski nav iespējams izvairīties no
ūdens uzduļķojuma un upes piesārņošanas ar suspendētajām vielām.
Darbu veicējiem zinātniskais institūts rekomendējis samazināt darbu
ietekmi uz zivju un citu ūdens organismu dzīvotnēm – iespēju robežās
samazināt darbu tieši ietekmētās
upes daļas platību, izvairīties no tehnikas pārvietošanās pa upes gultni
u.c; samazināt ūdens piesārņošanu
darbu veikšanas laikā. Pēc darbu
veikšanas tiks novērtēti zivju resursiem nodarītie zaudējumi, aprēķinā
iekļaujot iespējamos zaudējumus,
kas radušies zivju barības organismu
bojāejas un ūdens organismu dzīvotņu pārveidošanas izraisītās potenciālās zivsaimnieciskās produktivitātes samazināšanās rezultātā, kā arī
iespējamās zivju bojāejas dēļ.
Ogres novada pašvaldība šā gada
12. septembrī ir noslēgusi līgumu ar
SIA “Riga rent” par Ogres upes aizsērēšanas rezultātā izveidojušos saliņu norakšanu līdz gultnes dolomīta
slānim pie adreses Krasta aleja 191
dārzkopības sabiedrības “Ogre” teritorijā. Darbi jāpaveic mēneša laikā
pēc līguma noslēgšanas, darbu izmaksas ir Ls 35 889.
Baiba Trumekalne

Veselīga uztura darbnīca ģimenēm ar bērniem “Vesels ēdis!”
Vieta: Ogres Vēstures un mākslas muzejs Brīvības ielā 15, Ogrē.
Laiks: 28. septembrī plkst. 12.00 – 14.00.
Septembrī, sirds veselības mēnesī, lai jau savlaicīgi mudinātu bērnus domāt
par veselīgu uzturu un tā ietekmi uz cilvēka organismu, Ogres Vēstures un
mākslas muzejs sadarbībā ar pašvaldības aģentūru “Dziednīca” aicina uz
neparastu veselīga uztura darbnīcu ģimenēm ar bērniem. Darbnīcā apgūsim
ēdienu gatavošanas mākslu, apvienojot veselīgo ar garšīgo. Uzzināsim jaunus
paņēmienus neparastu garšu radīšanā, mācīsimies ēstgatavošanu no
vienveidīga ikdienas rituāla pārvērst aizraujošā notikumā.
Nodarbību vadīs labas garšas konsultante Vineta Āboliņa.
Pasākuma laikā apskatei būs atvērta aktuālā izstāde “Bērnība”, kurā par
dažādu paaudžu bērnības laiku vēsta spēles, rotaļlietas un fotogrāfijas no Ogres
Vēstures un mākslas muzeja un citām kolekcijām. Veselīga uztura darbnīcas
desertā skatīsimies multfilmas no savu vecāku bērnības.
Pasākumā īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem! Ieeja bez maksas!

ALFAS KURSS ir iespēja iepazīt savas dzīves jēgu
Vēsturiski Alfa kurss tika aizsākts vairāk nekā pirms 30 gadiem Lielbritānijā.
Alfa ir vienkāršs un interesants veids, kā veiksmīgi iepazīstināt cilvēkus ar
kristīgās ticības pamatvērtībām.
Tas ir 10 nodarbību cikls. Katrā tikšanās reizē tiek baudīta kopīga maltīte,
notiek lekcija, kā arī pārrunas mazajās grupās par dzirdēto lekcijā. Kursa
noslēgumā ir svinīgas vakariņas. Alfa tā ir brīva, draudzīga un jautra atmosfēra!
Klausies, uzzini, diskutē un atklāj. Jautā jebko, te neviens jautājums nav
nepareizs vai muļķīgs.
Pēc Alfas nodarbībām interesentiem turpināsies 5 konfesionālās nodarbības
un kursa beidzējiem būs iespēja nokristīties un iesvētīties, kļūstot par Ogres
evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem.
Alfa kurss notiek bez dalības maksas ar iespēju ziedot kursa izdevumu
segšanai.
ALFA KURSS Ogres ev. luteriskajā draudzē trešdienās, sākot no 2013. gada
2. oktobra, plkst. 19.00, draudzes mājā Brīvības ielā 51.
Papildinformācija un pieteikšanās: e-pasts: alfakurssogre@gmail.com vai
telefoniski: 28321031 (Sidija).

2013. gada 24. septembris
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Turpinājums no 1. lpp.
Krastmalas iela 9
Arī šogad mums apkārt netrūkst skaistu,
sakoptu un mīlētu dārzu

Krāces Ciemupē
Krastmalas iela 16
Ciemupē

Guntis un Zofija Pētersoni dārzu iekopj kopš 1975. gada.
Saimniecei
patīkot visas puķes, kas zied – fuksijas, begonijas,
Dambja iela 6
samtenes un daudzas citas. Īpaša vietā dārzā ir lillā ziedu
Ināra un Aleksandrs Kapusti dārzu iekopj jau vairāk kā 15 gadus. magnolijai, kas uzziedot pat divas reizes gadā. Dārzu rotā
Dārzā ir gan atpūtas zona, gan sakņu dārzs un siltumnīca. Šogad visdažādāko krāsu sulīgas un kuplas begonijas un sargā māla
ierīkota arī skaista lapene. Saimnieces aizraušanās ir pelargonijas figūriņas – gan pelītes, gan gliemeži.
– tās Ināra pārziemina pagrabā, jo katrs stādiņš īpaši mīļš, šogad
dārzu rotā skarainā hortenzija.

Loka iela 21

Lupīnu iela 20
Mednieku iela 14

Dzelzceļa iela 8
Aija un Harijs Muižnieki dārzu sāka iekopt pirms 10 gadiem, bet
radikālas pārmaiņas tas piedzīvo pēdējos trīs gadus. Dārzs
ģimenei kalpo praktiski – te sava vieta augļu kokiem, ogu krūmiem,
ziediem un nedaudz arī garšaugiem, dārzeņiem, ierīkota vieta
ugunskuram, ir omulīga lapene. Pie mājas divi braši nokarenie koki,
kuriem saimnieki devuši pat vārdus – Čirkanais un Privetiks, tāpat
te labi jūtas sarkanās un zaļās kannas, arī tomātiņi, kas nogatavina
savus apaļos vēderus. Visu nepieciešamo dārzam saimnieki
gādājot paši, izvēloties to, kas patīk. Reizēm, iekārtojot dārzu,
uzklausot arī paziņu un draugu padomus.

Lupīnu iela 5

Hortenziju iela 13

Skautu iela 7
Rūpnieku iela 65

Strēlnieku iela 22

Kadiķu iela 2

Dārza saimniecei Tamārai Vēverei-Ikauniecei dārzs ir kļuvis par
neatņemamu dzīves sastāvdaļu un dod spēku un enerģiju. Pirmais
darbs dārzā esot bijis 15 egļu dēstīšana gar sētu, lai ceļa putekļi
nebūtu jāelpo. No agra pavasara līdz vēlam rudenim dārzs slīgst
raibu raibās ziedu galvās – liela dobe atvēlēta tulpēm, narcisēm,
kuru ziedēšanu pārņem lilijas, īrisi un daudzi citi krāsaini ziedi,
kurus Tamāra audzē no pašas ievāktām sēklām. Dārzā ir
siltumnīca, ogu krūmi un augļu koki.

Oši Ogresgalā

Kadiķu iela 2

Šis dārzs pārsteidz ar savu funkcionalitāti – plašs laukums atvēlēts
āra kamīnam un žāvētavai, ir plaša, skaista lapene ar kamīnu,
skaists ziedu un košumkrūmu dārzs, kas ieskauj palielo dīķi. Ir
pagrabs. Tiek izmantoti dekoratīvie elementi – ciemiņos bargi
noraugās ragana un mežacūka, puķu dobēs izaugušas sēnes, pie
dīķa saulītē gozējas varde…

Skaistāko dārzu īpašnieki un ielu komitejas pārstāvji
kopbildē ekskursijas noslēgumā Kuldīgā
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