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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

SVEICAM DECEMBRA JUBILĀRUS!

Labvakar svētvakarā - atkal balts ceļa sākums
un viena pati cerību zvaigzne pa visu debesi
ir pilnīgi pietiekama lai būtu tik gaišs ka neiespējami paiet
ne saviem sapņiem ne darbiem
ne saviem draugiem garām:
labvakar svētvakarā.
M. Laukmane

Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic

Uzņēmēji – Ogres novada lepnums

Ogres novadā par jauku tradīciju
izveidojusies decembra sākumā rīkot
Uzņēmēju dienu. Iepriekšējos gados
to organizēja novada pašvaldība un
Ogres Biznesa un inovāciju centrs,
šogad pasākuma rīkošanā iesaistījās
Ogres novada uzņēmēju biedrība.
Uzņēmēju dienas norisei savas
telpas viesmīlīgi arī šogad atvēlēja
SIA “Ogres Prestižs” īpašnieks, Ogres novada domes deputāts Andrejs
Ceplītis.
Pasākuma vadītājs Valdis Melderis, raksturojot uzņēmējdarbību mūsu
novadā, atzina, ka uzņēmēju plašās
un daudzveidīgās aktivitātes Ogres
novadā ļauj šejienes iedzīvotājiem
dzīvot zaļi – citu starpā te tiek ražots
vīns, siers, maize, olas, saknes, augļi
un ogas, un ne tikai tas – arī metāla
izstrādājumi, pat potences pulveris,
alusipēdi un elektrorallija mašīnas!
Apbalvojumi uzņēmējiem

Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs pateicās uzņēmējiem par Ogres novada uzņēmēju
biedrības izveidošanu un aktīvo darbību tajā, kā arī par ikdienas darbu
katram savā nozarē un pienesumu
pašvaldības budžetā, kas pašvaldībai
ļauj veiksmīgi pildīt savas funkcijas.
E. Bartkevičs atzina, ka darāmo darbu
un vajadzību ir vēl daudz, tāpēc arī
turpmāk uzņēmējiem vēlēja veiksmīgu un raženu darbu, neapstāties
pie sasniegtā, izaicināt sevi un doties
uz priekšu pēc jaunām uzvarām.
Domes priekšsēdētājs uzņēmējiem
pasniedza Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu – pašvaldības
apbalvojumu uzņēmēji izpelnījušies
dažādās nominācijās.
SIA “Ogres Prestižs” apbalvots nominācijā “Ogres pilsētas vārda nesējs
Latvijā” – šī gada 4. septembrī starptautiskajā izstādē “Riga Food 2013”

konkursā “Latvijas 2013. gada konditors” meistarīgāko kumoskūciņu izdevās pagatavot Marikai Bērziņai,
kura konkursā pārstāvēja SIA “Ogres
Prestižs”.
SIA “Universals” saņēma Atzinības
rakstu nominācijā “Senākais reģistrētais uzņēmums Ogrē, kas vēl joprojām darbojas” – uzņēmums dibināts
1991. gada 15. aprīlī.
SIA “MALEVS” atpūtas komplekss
“Policijas akadēmija ‘98” saņēma apbalvojumu nominācijā “Latviešu valodai draudzīgākā vide”.
SIA “Fazer Latvija” divkāršs apbalvojums – nominācijā “Lielākais apgrozījums 2012. gadā” (13,8 milj. latu) un
“Lielākais nodokļu maksātājs Ogres
novadā 2012. gadā”.
Atzinības rakstu nominācijā “Par
finansiālo stabilitāti” saņēma SIA “Miandum”. Uzņēmuma īpašnieku Didzi
Mizi sveica arī CrefoCert pārstāve,
atklājot, ka transporta pakalpojumu
uzņēmums SIA “Miandum” ir saņēmis
Ogres novadā pirmo (Latvijā tāds sertifikāts ir 40 uzņēmumiem) CrefoCert
Zelta klases sertifikātu, apliecinot
augstos maksātspējas rādītājus, kuriem atbilst tikai 1,5% Latvijas uzņēmumu.
Nominācijā “Lielākais nekustamā
īpašuma maksātājs” apbalvojumu saņēma SIA “Ogres Jumis”.
Katru gadu Uzņēmēju dienā uzņēmējus sveic arī bankas. Šogad VAS
Latvijas Hipotēku un zemes bankas
balvu nominācijā “Starts” ieguva SIA
“Kūku darbnīca” Ogrē (īpašniece
Iveta Zāģere), nominācijā “Stabilitāte”
– IK “Kastaņas” Suntažu pagastā,
īpašnieks Andris Kivlinieks, un nominācijā “Inovācija” – pašnodarbināta
persona Gunārs Reinieks Krapes
pagastā. Savukārt DNB bankas balvu

Turpinājums 2. lpp.

OGRES POLITISKI REPRESĒTO KLUBAM 25 GADI
va spēku, kas ļāva izturēt smagos dzīves apstākļus izsūtījumā. J. Liepiņš
un daudzi citi viņa likteņbiedri piedzīvoja savu pavasari. Viņš atgriezās
Latvijā 1956. gadā un šogad atzīmēja
90 gadu jubileju.

Ogres politiski represēto klubs aktīvi piedalās Likteņdārza veidošanā

Šogad aprit gadsimta ceturksnis,
kopš Ogres politiski represēto organizācijas dibināšanas.
Madlienietis Jānis Liepiņš 1949. gadā, būdams izsūtījumā Sibīrijā, rakstīja:

“Kaut esmu es kā putns sprostā,
Kam spārni sieti, brīvs vēl gars,
un tēvzemei un tautai postā
Es ticu, atnāks pavasars”.
Bieži vien tieši ticība un mīlestība
pret dzimteni daudziem latviešiem de-

91 gada jubilejā
Sofiju Kalvišu
Ļubovu Osipovu

85 gadu jubilejā
Jūliju Rudusāni
Annu Pleču
Andreju Jordanu
Jepistiniju Pliskovsku
Ļubovu Mestalo
Broņislavu Belkovski
Mariju Dzeguzi
Almu Gailīti
Laimu Puļķi
Veltu Zūpi
Georgiju Kovaļonoku
Luciju Čudinu
Stanislavu Leitāni
Aleksandru Boiko

90 gadu jubilejā
Jekaterinu Jaremčuku
Ellu Blūmeni
Valiju Jurševicu
Annu Imaku
Valentīnu Ābeli
Āriju Gaili
Hertu Jučinsku

80 gadu jubilejā
Dailu Gredzenu
Zoju Sirmo
Mihailu Boltrikovu
Mariju Šēniņu
Nikolaju Voldemāru
Beliju
Gunāru Bulīti

94 gadu jubilejā
Aleksandru Varkuli

Tuvojas Ziemassvētki un gadumija. Aizejošais gads ir bijis piepildīts ar dažādiem notikumiem – gan
priecīgiem, gan skumjiem un pat traģiskiem. Gads bijis bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem. Šis bija mūsu valsts 95 un mūsu pilsētas 85 gadu jubilejas gads, un arī Dziesmu un
deju svētku gads. Līdztekus katra cilvēka ikdienas dzīves un darba solim, mazākiem un lielākiem
sasniegumiem, mēs esam pratuši izjust kopā būšanas prieku, lepnumu un gandarījumu.
Ikvienam novada iedzīvotājam saku paldies par šogad paveikto un vēlu spēt Ziemassvētku brīnumam un
veiksmei Jaunajā gadā noticēt.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Patiesā cieņā,
Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

ONUB valdes priekšsēdētājs M. Kapusts (no kreisās) un LTRK valdes
preikšsēdētājs J. Endziņš paraksta sadarbības līgumu

Bezmaksas

Sapulcina cilvēkus ar kopīgu
pagātni
Aktivizējoties neatkarības kustībai,
ogrēnietim Augustam Meijeram ar domubiedriem radās iecere sapulcināt
cilvēkus ar kopīgu pagātni. Tas notika
pirms 25 gadiem, 1988. gada 8. decembrī. Ogrē, LKP Ogres rajona komitejas zālē, notika Ogres rajona Nepamatoti represēto kluba dibināšanas
sapulce, kluba vadību uzticot A. Meijeram (miris 2002. gadā) un Edmundam Būmanim. Klubs organizēts, lai
saglabātu totalitārajos režīmos iznīcināto cilvēku piemiņu, organizētu represēto uzskaiti un atjaunotu dzimtenē atgriezušos cilvēku godu un taisnīgumu. Kopš 1990. gada kluba nosaukums ir Ogres rajona politiski represēto klubs, tagad – Ogres politiski
represēto klubs.
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93 gada jubilejā
Liliju Āmani
Elgu Brencēnu
Izabellu Laganovsku
92 gada jubilejā
Valiju Podziņu
Elvīru Dūmiņu

Imantu Āleru
Ivanu Čerļonoku
Regīnu Švarcu
Jāni Svenci
Ēriku Jaunzemu
Nikolaju Ļipatovu
Guntaru Kalbergu
Jevgeniju Vasiļjevu
Hugo Bušu
Anastasiju Volkopu
Jāni Stabrovski
Gintu Legzdiņu
Kaisu Silviju Pušpuri
Valentīnu Čakšu
Tamaru Ignatievu
Liliju Tamuļenoku
Aleksandru Bartkeviču
Ainu Onckuli
Vladislavu Silovu
Zentu Miķelsoni

Laika periodā no 8. novembra līdz 12. decembrim Ogres novadā
reģistrēti 28 jaundzimušie, t.sk. 21 meitene un 7 zēni.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
jaundzimušo bērniņu vecākus!

Ogres bāriņtiesai jauna mājvieta
Ogres bāriņtiesa pārcēlusies uz citām telpām. Kopš 5. decembra tās adrese
ir Brīvības iela 44, Ogre, LV-5001.
Tālrunis nav mainīts – 65023385.

Uzticības tālrunis strādā visu diennakti
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu
uzticības tālrunis 116111 līdz šā gada beigām strādā diennakts režīmā.
Ikviens zvanītājs jebkurā laikā var saņemt bezmaksas psiholoģisko palīdzību
un atbalstu.
Iespēja nodrošināt tālruņa diennakts darbību ir rasta, lai palīdzētu bērniem un
jauniešiem kliedēt bažas par saspringto gaisotni, kas valda pēc pēdējā laika
traģiskajiem notikumiem. Uzticības tālruņa speciālistu saņemtie zvani liecina, ka
šie notikumi ir iespaidojuši arī bērnus un jauniešus.
Tāpat uzticības tālruņa 116111 uzkrātā pieredze liecina, ka daļa cilvēku tieši
Ziemassvētku gaidīšanas un atzīmēšanas laikā īpaši asi izjūt savas problēmas
– vientulību, nesaprašanos ar citiem cilvēkiem, atstumtību utt. Tādēļ iespēja
parunāt ar psihologu tieši šai laikā ir īpaši svarīga.
Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā,
gan mobilā telefona.

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
Šā gada 29. decembrī plkst. 13 Ogres kultūras centra Deju zālē aicinām uz
Ziemassvētku – Jaungada balli ar jubilāru sveikšanu sveču gaismā pie klātiem
galdiem. Kā parasti – būs priekšnesumi tautā iemīļotu mūziķu izpildījumā un
laba deju mūzika.
Visi Ogres pensionāri aicināti pieteikties ballei 18. un 19. decembrī no plkst.
10 līdz 14 Ogres kultūras centra 175. kabinetā.
Tālrunis uzziņām 28251168 vai 20042178.
Valde

Domes priekšsēdētājam
jauns padomnieks
Tā kā Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča padomnieks Jānis
Latišs kļuvis par Ogres novada pašvaldības
izpilddirektoru, pašvaldības administrācijā šā
gada 2. decembrī priekšsēdētāja padomnieka
amatā sācis strādāt Ivars Kupcis.
I. Kupča līdzšinējā profesionālā pieredze
ietver vairāk kā 10 gadu darbu sabiedrisko
attiecību nozarē, īstenojot komunikācijas vadību gan korporatīvajiem klientiem, gan valsts
institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
I. Kupcis ir bijis sabiedrisko attiecib
? u vadītājs
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas
(LELB) Virsvaldē, viens no LELB žurnāla “Svētdienas Rīts” veidotājiem. Kopš
2013. gada sākuma – komunikācijas vadības pakalpojumu uzņēmuma BLANK
dibinātājs un īpašnieks.
“Kā savu galveno uzdevumu redzu visaptverošas un mērķtiecīgas Ogres
novada domes komunikācijas politikas īstenošanu, kas kalpotu Ogres novada
iedzīvotāju interesēm,” atzīst I. Kupcis. “Ogre ir lieliska pilsēta, ar kuru mēs
varam lepoties – bet, ja kaut kas mums traucē būt lepniem ar savu pilsētu vai
novadu, tad mums tas ir kopīgi jāvērš par labu. Iespēju strādāt savas dzimtās
pilsētas labā uztveru kā īpašu izaicinājumu.”
Domes priekšsēdētāja padomnieka amata pienākumos ietilpst pašvaldības
komunikācijas stratēģiska plānošana un koordinācija, pašvaldības
komunikācijas kanālu attīstība un pilnveidošana, iekšējās komunikācijas
koordinēšana Ogres novada pašvaldībā, kā arī virkne citu pienākumu.
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OGRES POLITISKI REPRESĒTO KLUBAM 25 GADI
Apzina komunistiskajā režīmā
cietušos
Kluba primārais uzdevums bija apzināt komunistiskajā režīmā cietušās
personas. Kluba valde veica nepieciešamo dokumentu sakārtošanu represētās personas statusa piešķiršanai.
Lielākā daļa Ogres rajona represēto
personu tika apzinātas, kluba uzskaites dokumentos bija reģistrētas
1800 šādas personas. Kluba biedri
aktīvi iesaistījās sabiedrības izglītošanā par komunistiskā režīma represijām. 1989. gada 14. jūnijā Ogres kultūras namā tika atvērta izstāde “Sāpju
un cerību dienas”. Klubs rīkoja tikšanās rajona skolās, publicēja rakstus
presē. Ar mērķi apvienot vienā organizācijā visus Latvijas politiski represētos, klubs veica organizatorisku darbu
politiski represēto organizāciju izveidē citos Latvijas rajonos. 1989. gada 14. oktobrī Ogrē notika Latvijas Politiski represēto apvienības (LPRA)
dibināšanas konference. Par LPRA
pirmo priekšsēdētāju ievēlēja E. Būmani. Kopš apvienības dibināšanas
aktīvākie kluba biedri darbojās tās
institūcijās. Tāpat tika ierīkotas piemiņas vietas represijās cietušajiem. Piemiņas akmens politiski represētajiem
Ogrē tika atklāts 1989. gada 14. jūnijā, vēlāk šādas piemiņas vietas atklātas Jumpravā, Ķeipenē, Lauberē,
Lēdmanē, Mazozolos, Meņģelē, Suntažos, Rembatē un Tīnūžos. Šī gada
18. novembrī, pieminot represijās cietušos, atklāta tēlnieka Jāņa Karlova
(arī politiski represētā) veidotā Baltās
cielavas skulptūra Ogres centrā.
Līdzīgo likteņu stāsti
Pēc Augusta Meijera kluba vadību
uzņēmās Tālrīts Krastiņš, kopš 2004.
gada klubu vada Ivars Kaļķis. Pēc
paziņojuma izlasīšanas laikrakstā
1988. gada 8. decembrī I. Kaļķis devies uz LKP Ogres rajona komitejas
zāli, kur 142 dalībnieku vidū pirmo reizi uzzināja par ikdienā bieži sastapto
cilvēku likteni, kas izrādījās līdzīgs,
pirmo reizi cilvēki par to runāja atklāti.
“Līdz šim brīdim atceros – skatos, uz
konferenci atnākuši cilvēki, ar kuriem
kopā 20 gadus strādāju trikotāžas
kombinātā, sākām runāt – izrādās,
kāds izsūtīts 1941. gadā, kāds 1949.
gadā – Omska, Tomska, Krasnojarska, Novosibirska… Līdz tam visi bijām dzīvojuši bailēs par to runāt.”
Apzina represēto personu
vajadzības
Laikam ejot, mainījušās arī kluba
funkcijas. Kad represēto personu kartotēka izveidota, varēja sākt apzināt
šo cilvēku ikdienu un vajadzības, informēt par tiesībām, kopā ar pašvaldībām apzināt represēto personu
materiālo stāvokli un piedalīties sociālās palīdzības sniegšanā. No 1800
Ogres rajona represētām personām
šobrīd klubā reģistrētas 675 – Ogres

novadā 443, Ķeguma novadā 54, Lielvārdes novadā 86 un Ikšķiles novadā
92. Šobrīd kluba valdē darbojas I.
Kaļķis, Silvija Dukāte, E. Būmanis (koordinators Ķeguma novadā), Monika
Turlaja (koordinatore Ikšķiles novadā), Māra Dredžele, Lienīte Sestule
(koordinatore Lielvārdes novadā),
Dagnija Liepiņa, Astrīda Salmiņa un
Guntis Saulkalns.
Iesaistās sabiedriskajās norisēs
Kluba valdē bieži vien tiek apspriesti politiskie jautājumi, I. Kaļķis kā
Ogres nodaļas pārstāvis LPRA, kur ir
arī valdes loceklis, aizstāv represēto
tiesības un viedokli valsts līmenī. Šobrīd dienas kārtībā aktuāls jautājums
ir par prezidenta likumdošanas iniciatīvu tuvināt Latvijas parlamentāro
iekārtu racionālā parlamentārisma
modelim, padarot stiprāku un efektīvāku izpildvaru, ar lielākām Ministru
prezidenta pilnvarām. “Tas nozīmē,
ka Valsts prezidents nominē Ministru
prezidentu, kurš savukārt izvēlas ministrus, kurus ieceļ Valsts prezidents,
nevis tos nosauc partiju koalīcijas.
“Agrāk esam lēmuši, ka ir jāmaina
Saeimas vēlēšanu likums, lai pie
mums, līdzīgi kā ir Lietuvā, būtu daļēji
mažoritāra vēlēšanu sistēma,” skaidro I. Kaļķis un piebilst, ka klubs aktīvi
iesaistās sabiedriskajās norisēs, pauž
viedokli un malā nestāv.
Daudz nemainīgu tradīciju
Gadu gaitā daudzi pasākumi ir kļuvuši par nemainīgām tradīcijām, tostarp piemiņas pasākumi, tikšanās,
darbs Likteņdārzā.
Vēl aizvien katru gadu represēto
kluba biedri organizē un piedalās likteņbiedru atceres pasākumos 25.
martā un 14. jūnijā. Katru gadu Ikšķilē
tiek rīkots salidojums, kurā satiekas
politiski represētie no visas Latvijas.
Represēto klubs savus biedrus atceras un apsveic apaļās jubilejās. Šogad kluba biedram Jānim Liepiņam,
atzīmējot viņa 90 gadu jubileju, klubs
izdeva dzejoļu grāmatu “Ar sapni pa
svešu taku”.
Pēdējos gados katru vasaru kluba
biedri ar Ogres novada pašvaldības
atbalstu dodas uz Likteņdārzu Koknesē, kur aktīvi veic dārza saimnieku
uzdotos uzdevumus – stāda, ravē,
rok, grābj. Likteņdārza vadība ļoti atzinīgi un ar lielu pateicību kluba biedriem ikreiz pasniedz Pateicības rakstu
un ir teikuši, ka tikai divi kolektīvi Latvijā, un viens no tiem – Ogres politiski
represēto klubs, ir tik atsaucīgi un
čakli strādātāji. Likteņdārzā dēstīta arī
piemiņas priede, kas ir Ogres simbols,
un šogad arī visu bijušā Ogres rajona
novadu vārdā – ozols īpašajā Ozolu
alejā.
Kluba biedri katru gadu dodas arī
vairāku dienu ekskursijās. Tās ir gan
izklaidējošas, gan izzinošas ekskursijas, taču galvenais ir – būt kopā.

Uzņēmēji – Ogres novada lepnums
par veiksmīgu menedžmentu ieguva
metālapstrādes uzņēmuma SIA
“TMMetal” vadība.
Īpaša diena uzņēmēju biedrībai
Uzņēmēju diena šogad īpaša bija
Ogres novada uzņēmēju biedrībai
(ONUB), jo biedrība noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameru (LTRK), kā arī
pievienojās iniciatīvai “Godīgs eiro
ieviesējs”.
Šī diena ONUB īpaša arī ar to, ka
tieši pirms gada uzņēmēju iniciatīvas
grupa (Māris Legzdiņš, Māris Kapusts, Inga Latkovska un Pēteris Dimants) Uzņēmēju dienā publiski pauda ideju par nepieciešamību Ogres
novadā dibināt uzņēmēju biedrību. Šī
ideja guva uzņēmēju atbalstu un pēc
dažiem mēnešiem, šā gada aprīlī,
pārtapa īstenībā – biedrība nodibināta
un reģistrēta Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā. Biedrības vadība uzticēta Mārim Kapustam, SIA “TMMetal”
īpašniekam un valdes priekšsēdētājam. Visi novada uzņēmēji aicināti pievienoties ONUB, lai, kopā darbojoties,
celtu savas pilsētas un novada iedzīvotāju labklājību.
LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis
Endziņš, piedaloties Ogres novada
Uzņēmēju dienā, atklāja, ka LTRK ir
lielākais biedru skaits Latvijā – vairāk
kā 1000 uzņēmumi un vairāk kā 50 nozaru asociācijas. Viņš uzsvēra, ka ko-

E. Bartkevičs pasniedz Atzinības
rakstu SIA “Miandum” īpašniekam
D. Mizim
pīgiem spēkiem uzņēmēji var uzlabot
Latvijas uzņēmējdarbības vidi un uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un ārzemēs: “Ja mēs katrs atsevišķi mēģinām pārliecināt valdību, parlamentu
vai pašvaldību, ka var darīt tā vai savādāk, tas ir krietni grūtāk, bet, ja mēs
vēršamies pie valdības un sakām, ka
esam tūkstoši, tad tā balss ir daudz
spēcīgāka.” Parakstot sadarbības

“Esam bijuši Igaunijā, Polijā Hitlera
bunkurus jeb “Vilku midzeni” apskatījām, 2011. gadā bijām Litenē, esam
apskatījuši arī Ziemeļvidzemi, Liepāju, Latgali, Ventspili, šogad ar kuģi
devāmies uz Stokholmu,” stāsta I.
Kaļķis. Lai paplašinātu zināšanas par
represēto likteni un vēstures liecībām,
klubā ir izveidota un pieejama plaša
bibliotēka.
Šogad 25 gadu jubilejas svinības
Īpaša tradīcija ir katra gada 27. decembrī Ogres kultūras centrā pulcēties uz ikgadējo konferenci un kopīgi
atzīmēt Ziemassvētkus. Šogad būs
īpaša svētku gaisotne, jo tiks atzīmēta
kluba 25 gadu jubileja. “Šajā pasākumā šogad būs iespēja aplūkot dažādus informatīvus uzskates materiālus,
izsūtījumu vietu karti, iepazīties ar represēto atmiņām dažādos preses rakstos. Uz pasākumu, kā ik gadu, tiks
aicināta visu bijušā Ogres rajona tagadējo novadu pašvaldību vadība,”
stāsta I. Kaļķis.
Klubā kopš tā dibināšanas
Kluba darbā kopš tā dibināšanas
aktīvi iesaistījies E. Būmanis un S.
Dukāte. E. Būmanis uzskata, ka politiski represēto klubs ir likteņbiedru un
domu biedru kopa. “Mēs viens otram
nereti esam vēl tuvāki nekā ģimenes
locekļi,” saka E. Būmanis. Viņš ir ne
tikai kluba valdē un rūpējas par Ķeguma novada represētajām personām, bet arī ir veicis nopietnu zinātnisku izpēti un apkopojis arhīva materiālus par izsūtījuma vietām Omskā,
Tomskā un Amūras apgabalā. S. Dukātei klubā uzticēti kasieres pienākumi, viņa ir atbildīga arī par kluba
bibliotēku. Vaicāta, kāpēc ir uzņēmusies šos pienākumus, viņa atbild:
“Nav jau nekas sarežģīts. Gribu, lai
viss ir sakārtots. Manu ģimeni izsūtīja,
kad man bija 9 mēneši, atgriezos 8
gadu vecumā. Neko daudz no izsūtījuma laika neatceros, biju paēdusi un
apģērbta, bet man ir interesanti klausīties cilvēkos, kuri to visu piedzīvoja,
turklāt ar katru gadu šo cilvēku paliek
aizvien mazāk. Par to stāstu arī savam dēlam, un viņš ar interesi klausās
cilvēkos, kuri stāsta par piedzīvoto.
Viņš pat vēstures skolotājai skolā ir
aizrādījis par neprecizitātēm, jo viņa
vecmāmiņa par šo laiku stāstījusi citādāk,” saka S. Dukāte. “Pirmie dati par
politiski represētajām personām glabājās kluba telpās un manai mammai
zem gultas. Ar aktīvajiem darboņiem
solīja izrēķināties, un mamma man
teica: “Es vairs nevaru darboties, tev,
meitiņ, tas ir jādara.” Tā nu arī iesaistījos kluba darbā.” Silvija ir pārliecināta, ka šodien daudzi kluba biedri te
atrod ģimenisku atbalstu un kopības
sajūtu. “Daudziem aiziet otrās pusītes, viņi paliek vieni un zina, ka var atnākt uz klubiņu, kur cilvēki viņus sapratīs un, ja vajadzēs, sniegs kādu padomu,” saka S. Dukāte.
Dzimis Sibīrijā
Ogres politiski represēto klubā 90.

Turpinājums no 1. lpp.
līgumu, ONUB biedriem būs iespēja
saņemt nepieciešamo atbalstu, kā arī
izmantot LTRK piedāvātos pakalpojumus par izdevīgākiem noteikumiem.
Godīgs eiro ieviesējs
Ar 2014. gada 1. janvāri Latvijā latu
vietā lietosim eiro. LTRK, Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas
tirgotāju asociācijas iniciatīvai “Godīgs eiro ieviesējs” pievienojušies jau
vairāki Ogres novada uzņēmēji, to izdarot elektroniski internetā, taču Uzņēmēju dienā īpašā Goda grāmatā ar
savu parakstu par gatavību kļūt par
godīgu eiro ieviesēju apliecināja Māris
Legzdiņš (SIA “Malevs”) un M. Kapusts (SIA “TMMetal”). Goda grāmatā
parakstījās arī Ogres novada domes
priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs,
tādējādi apliecinot, ka iniciatīvai pievienojas arī Ogres novada pašvaldība
un visas pašvaldības iestādes un
aģentūras. Goda grāmata tiks nodota
Valsts arhīvā un saglabāta nākamajām paaudzēm. Iniciatīvas “Godīgs
eiro ieviesējs” Memorands pieejams
interneta vietnē www.godigs.lv, ar kuru saimnieciskās darbības veicēji var
iepazīties un, atbalstot tā principus,
pievienoties iniciatīvai un izmantot
gan eiro ieviešanu, gan iniciatīvas piedāvātās iespējas kā instrumentu
attīstītas un sakārtotas uzņēmējdarbības vides veicināšanai.
Baiba Trumekalne

Pēteris Pļavnieks
gadu sākumā aktīvi iesaistījās Pēteris
Pļavnieks, vairākus gadus bijis arī kluba valdes loceklis. Tagad ir koordinators Ogresgalā – no 60 sākumā
reģistrētajām represētajām personām
nu vairs palikušas 30. Tolaik radušies
vairāki neskaidri jautājumi par represēto tiesībām, uz kuriem atbildes
gūtas klubā, turklāt te ir patīkama
likteņbiedru satikšanās vieta.
P. Pļavnieka vecāki tika izsūtīti
1941. gada 14. jūnijā. Pēc diviem mēnešiem Sibīrijā, Krasnojarskas apgabalā piedzima Pēteris – trešais bērns
ģimenē. Viņam bija divas vecākas
māsas, no kurām jaunākā nomira
1942. gadā no šarlaka, bet vecākā
1948. gadā no tuberkulozes. “No turienes atceros tikai dažas epizodes.
Par dzīvi sādžā, kur bija daudz dubļu,
atceros, kā izskatījās mājas. Kalnu
krūmos spīdēja vilku acis. Kad latvieši
sāka turēt govis, ziemā piens tika
saldēts un uzglabāts apaļos klučos,
un, kad vajadzēja zupai vai putrai, no
tā tika noskaldīts gabals. Putrai
graudus parasti smalcināja ar pudeli.
Veikalu, protams, nebija un neko iegādāties nevarēja. Aukstums bija līdz
mīnus 50 grādiem. Kā šādos apstākļos cilvēki spēja izdzīvot un vēl bērnus
pabarot – es īsti nesaprotu. Un tā jau
arī bija domāts – lai šeit izvestie tautas
ienaidnieki neizdzīvotu,” pārdomās
dalās P. Pļavnieks. Latvijā viņš atgriezās 1946. gada decembrī pie mātes
brāļa Ērgļos. “Kad Latvijā sāka organizēt izsūtīto bērnu atgriešanos, māte
nolēma mani sūtīt uz Latviju. Pati
drīkstēja atgriezties tikai 1957. gadā
Ceļš mājup ilga divas līdz trīs nedēļas.
Man bija pieci gadi, mājupceļā vilcienā bez valsts pavadoņiem mani uzraudzīja kāds lielāks puika.” Lai apskatītu savu pirmo dzīvesvietu Sibīrijā, P. Pļavnieks uz turieni devies 70.
gadu sākumā. “Nekā iepriecinoša jau
nebija,” viņš rezumē. “Pēc mammas
stāstītā, toreiz vietējie iedzīvotāji izsūtītos uzņēma labi, neuzskatīja par
noziedzniekiem. Kad atgriezās, viņa
pat sarakstījās ar bijušajiem kolēģiem. Vēlāk arī atstāja piezīmes no izsūtījuma gados piedzīvotā un nodzīvoja līdz pat 88 gadu vecumam.
Mans tēvs aizgāja bojā GULAGā
Urālos 1942. gada augustā, ko uz-

zināju tikai 90. gados, kad bija
piekļuve arhīva materiāliem.”
Gandarījums par paveikto
Pēc Ērgļu vidusskolas sekoja studijas Lauksaimniecības akadēmijā.
Darba gaitas P. Pļavnieks uzsāka
1965. gadā Taurupē kā galvenais agronoms, 1973. gadā, arī galvenā agronoma amatā, sāka strādāt Ogres
dārzkopības izmēģinājumu stacijā
Ogresgalā. Paralēli darbam P. Pļavnieks neklātienē turpināja studijas un
1985. gadā, izstrādājot un aizstāvot
disertāciju, ieguva doktora zinātnisko
grādu lauksaimniecībā. 1987. gadā
kļuva par Ogres izmēģinājumu stacijas direktoru, 1994. gadā ievēlēts
par Ogresgala pagasta vadītāju.
Atskatoties uz aizvadītajiem darba
gadiem, P. Pļavniekam vislielākais
gandarījums esot par darbu specialitātē izmēģinājumu stacijā. “Mums bija
laba saimniecība, daudz dažādu apbalvojumu saņēmām, braucām uz izstādēm Maskavā, saimniecībā bija
nodarbināti līdz 500 strādnieku. Tagad
žēl skatīties, kā šis darbs aizgājis nebūtībā. Notika privatizācijas procesi,
zinātne likvidējās, saimniecība pārveidojās, tagad ir SIA,” pārdomās dalās
P. Pļavnieks. Arī kā pagasta vadītājam
izdevies īstenot vairākus lielus projektus – gan Ogresgalā, gan Ciemupē
asfaltētas ielas un ceļi, uzlabots apgaismojums, ciematos renovēta
ūdenssaimniecība, siltinātas ēkās,
uzcelta skola Ogresgalā, Ciemupē –
jaunā kapliča. Pēdējo desmit gadu laikā pagasta attīstībā ieguldīti pusotrs
miljons latu. Tikai pašos pēdējos gados finansiālās iespējas jūtami mazinājušās un līdz ar to dažādu projektu
īstenošana apsīkusi.
Labāk pieminēt labo
Drīzumā P. Pļavnieks dosies pelnītā
atpūtā. “Gandrīz 50 gadus esmu strādājis sabiedrisku darbu un neesmu
varējis pietiekami daudz laika veltīt
saviem tuvajiem. Tagad man vairāk
laika atliks ģimenei, mazbērniem, būs
laiks atpūtai, dārza un mājas darbiem.
Vasarā man patīk braukt ciemos pie
radiem un draugiem gan Latvijā, gan
Igaunijā un Lietuvā,” viņš saka. “Dzīvē
esmu piedzīvojis daudz ko. Varbūt
radīsies kādas piezīmes, ko atstāt
nākamajai paaudzei.” Vaicāts, vai par
latviešu piedzīvotajām represijām
viņš runā ar saviem mazbērniem, P.
Pļavnieks atzīst, ka tam vēl neesot
pienācis laiks, bet ir pārliecināts, ka
fonda “Sibīrijas bērni” aktivitātes (grāmatu izdošana, došanās ekspedīcijās
un filmu veidošana) ir liels ieguldījums
sabiedrības izglītošanā par šo vēstures posmu un notikumiem. “Runājot ar
politiski represētajiem, bieži vien jūtu,
ka viņi šo laika posmu no savas atmiņas vēlas izdzēst. Arī es pats uzskatu
– kāpēc jāatceras tas sliktais? Labāk
atcerēties un pieminēt labo!” ir pārliecināts P. Pļavnieks.
Baiba Trumekalne

Pārbaudot būves, nedrošuma
pazīmes nav konstatētas
Pēc traģēdijas Zolitūdē Ogres novada Ogres būvvalde ir veikusi pārbaudi sabiedriski nozīmīgās publiskajās būvēs Ogrē.
Ārkārtas pārbaude par būvnormatīvu ievērošanu veikta, pamatojoties
uz Latvijas Republikas Ekonomikas
ministrijas vēstuli “Par sabiedriski nozīmīgu publisku ēku apsekošanu un
informācijas sniegšanu”. Pašvaldību
būvvaldēm uzdots apsekot visus būvlaukumus, kuros tiek būvētas, renovētas vai rekonstruētas sabiedriski
nozīmīgas publiskas ēkas, sabiedriski
nozīmīgas publiskas ēkas, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk
nekā simts cilvēkiem.
Ogres būvvalde ir apsekojusi četrus
objektus:
• skolas ēkas rekonstrukcija, izbūvējot telpas pirmsskolas grupā, Mālkalnes prospektā 43;
• tirdzniecības centrs Mālkalnes
prospektā 3;
• tirdzniecības centra uzsāktā būvniecība (0 cikls) Rīgas ielā 33;
• kulta ēkas zvanu tornis Krasta ielā
15.
Nevienā no šiem objektiem vizuāli
netika konstatētas būvju nedrošuma
pazīmes. Vienā būvobjektā konstatētas atkāpes no akceptēta projekta –

izmainīts nenesošo starpsienu un vitrīnu izvietojums. Kā informē būvvaldes vadītāja Maija Rinka, ēkas drošību šīs atkāpes no projekta neapdraud, tomēr jebkurām izmaiņām projektā jābūt saskaņotām būvvaldē. M.
Rinka arī informē, ka ēkas īpašnieks
šobrīd jau ir iesniedzis būvvaldē projekta izmaiņas.
Būvvalde turpina veikt pārbaudes,
apsekojot sabiedriski nozīmīgas publiskās ēkas, kuras pieņemtas ekspluatācijā pēdējo piecu gadu laikā un
kurās paredzēts vienlaikus uzturēties
vairāk nekā simts cilvēkiem. Ēku īpašniekiem uzdots līdz šā gada 20.
decembrim iesniegt pašvaldībā ēku
tehniskās apsekošanas slēdzienus.
Būvvalde ir pasūtījusi papildu ekspertīzi jaunbūvējamā tirdzniecības
centra “RIMI” Rīgas ielā 33, Ogrē,
tehniskajam projektam, uzdodot ekspertiem īpašu uzmanību pievērst
konstrukcijām un ugunsdrošības pasākumiem.
Nākamā gada pirmajā pusē tiks
renovēti seši pašvaldības bērnudārzi.
Būvdarbu laikā pašvaldības speciālisti īpašu uzmanību pievērsīs darba
drošības prasību ievērošanai.
Nikolajs Sapožņikovs
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Aicinājums pieteikt kandidatūras pašvaldības
apbalvojumam GADA OGRĒNIETIS
Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu, Ogres
novada pašvaldība aicina pieteikt kandidatūras Ogres novada pašvaldības
apbalvojumam GADA OGRĒNIETIS par nozīmīgiem ieguldījumiem vai
sasniegumiem Ogres novada labā 2013. gadā šādās jomā:
sabiedriskais darbs; izglītība; kultūra; sports; uzņēmējdarbība; medicīna;
mecenātisms; starptautiskā sadarbība.
Līdz 2014. gada 1. februārim jebkura persona (fiziska un juridiska) var
iesniegt
Ogres novada pašvaldībā rakstisku ierosinājumu citas personas
apbalvošanai.
Ierosinājumā par personas apbalvošanu jānorāda:
• apbalvojamās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,
nodarbošanās (juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);
vispusīgs to nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvošanai;
• ziņas par iesniedzēju: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, nodarbošanās (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā
adrese).
Ierosinājumam par personas apbalvošanu ar titulu GADA OGRĒNIETIS
jāpievieno vismaz piecu citu personu atsauksmes par apbalvošanai ierosināto
personu.
Saskaņā ar nolikumu apbalvošanai nedrīkst izvirzīt savu kandidatūru.
Ierosinājumi iesniedzami Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē,
LV-5001.

OGRES POLITISKI REPRESĒTO KLUBĀ
Tuvojas Ziemassvētki un gadu mija. Kā parasti gada nogalē, arī šogad
Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada politiski represētie pulcēsies
ikgadējā konferencē, kas notiks 27. decembrī plkst.11 Ogres kultūras centra
Mazajā zālē.
Šogad konference notiks Ogres politiski represēto kluba dibināšanas 25.
gadadienā. Aicinu politiski represētos piedalīties konferencē, kurā runāsim par
mūsu organizācijai un arī visai sabiedrībai aktuāliem jautājumiem.
Pēc konferences saviesīgā gaisotnē pakavēsimies pārdomās par gadiem,
kas mums pagājuši svešatnē, diskutēsim par dzīvi šobrīd un vienkārši pabūsim
kopā, baudot svētku noskaņu. Uz tikšanos!
Sirsnīgi sveicu jūs, cienījamie represētie, jūsu tuviniekus un draugus
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
Ivars Kaļķis, Ogres politiski represēto kluba priekšsēdētājs

Par atkritumu apsaimniekošanu
SIA “ĶILUPE” un Ogres SIA “MARSS” informē, ka atkritumu izvešana
Ziemassvētkos un gadumijā ir plānota pēc ierastā grafika. Tāpēc iedzīvotāji tiek
aicināti laicīgi, vēlams iepriekšējās dienas vakarā vai savas atkritumu izvešanas
dienas rītā, izlikt atkritumu konteineri blakus brauktuvei, ceļam vai ielai.
Tāpat atkritumu apsaimniekotāji informē, ka rēķini par atkritumu izvešanu
2014. gadā visiem klientiem tiks nosūtīti 2014. gada sākumā un EUR valūtā.
Klienti var neuztraukties, 2014. gada janvārī atkritumu konteineri tiks izvesti pēc
ierastā grafika, neskatoties uz to, vai jau būs vai nebūs veikts maksājums par
janvāri.
Gaišus un baltus Ziemassvētkus! Veiksmīgu 2014. gadu!
SIA “Ķilupe”, Ogres SIA “Marss”

Darba diena
pārcelta uz sestdienu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.04.2012.
rīkojumu Nr. 195 “Par darba dienu
pārcelšanu 2013. gadā”, ar Ogres
novada domes lēmumu decembrī ir
pārceltas darba dienas Ogres novada
pašvaldībā un pašvaldības iestādēs.
2013. gada 30. decembri (pirmdiena)
pārcelta uz 2013. gada 28. decembri
(sestdiena). Novada pašvaldības
administrācijas darba laiks 28.
decembrī – no plkst. 8 līdz 16.

GARĀŽU ĪPAŠNIEKU
KOOPERATĪVĀS
BIEDRĪBAS
“ZaĻĀ GAISMA”
valde informē:
• maksājumus pieņemsim šā gada
28. decembrī;
• 23. decembrī un 30. decembrī
valde nestrādās.

Dievkalpojumi Ogres
ev. luteriskajā draudzē
22. decembrī, 4. Adventā – plkst. 10
24. decembrī, Ziemsvētku vakarā –
plkst. 16 un 19
25. decembrī, Ziemsvētkos – plkst.
10
29. decembrī, svētdienā pēc
Ziemsvētkiem – plkst. 10
31. decembrī, Vecgada vakarā –
plkst. 18
2. janvārī, ceturtdienā – plkst. 18
5. janvārī, 2. svētdienā pēc
Ziemsvētkiem – plkst. 10
*****
21. decembrī, sestdienā – plkst. 18
Latvijas Universitātes kamerkoris
“DECORO” ZIEMASSVĒTKU
koncerts

Adventes un
Ziemassvētku
dievkalpojumi
Ogres Trīsvienības baznīcā (Vidus
prospektā 15, Ogrē)
22. decembrī –
4. Adventes
dievkalpojums plkst. 11.00
24. decembrī – Kristus dzimšanas
svētku dievkalpojums plkst.17.00

Noslēdzies projekta ģimenes ārstu prakšu attīstība
Ogres novada pašvaldības aģentūrā “Dziednīca”
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Dziednīca” ir veikusi projekta
“Ģimenes ārstu prakšu attīstība
Ogres novada pašvaldības aģentūrā
“Dziednīca”” īstenošanu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda 3.1.5.1.1.
apakšaktivitātes “Ģimenes ārstu tīkla
attīstība” ietvaros.
Kopējais projekta budžeta izlietojums ir Ls 14 646,97 un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums no attiecināmajām izmak-

sās veido 85%.
Projekta mērķis renovēt daļu no
ģimenes ārstu prakšu kabinetiem p/a
“Dziednīca”, lai nodrošinātu ģimenes
ārstu pieejamību, ir sasniegts, vienlaikus projekta ietvaros ir pilnveidota
ģimenes ārstu sniegto pakalpojumu
kvalitāte, nodrošinot materiāltehniskos līdzekļus.
Projekta ietvaros četrām ģimenes
ārstu praksēm ir piegādātas un uzstādītas ārstniecības procesam nepieciešamās ierīces un aprīkojums (t.sk.
elektrokardiogrāfs, NMP komplekti,
nestuves un citas medicīniskās ierī-

ces), kopumā 34 medicīniskās ierīces, papildus divām praksēm iegādātas un uzstādītas mēbeles. Divām ģimenes ārstu praksēm no četrām šogad ir veikts iekšējo telpu remonts
(kopumā trīs kabineti), papildus tika
sagatavotas būvdarbu tāmes un veikta būvuzraudzība remontdarbu laikā.
Projekta ietvaros divām praksēm savu pienākumu efektīvākai veikšanai ir
uzstāda jauna datortehnika un komunikācijas līdzekļi.
Edgars Pārpucis,
Ogres novada pašvaldības Attīstības
nodaļas projektu vadītājs

PAZIŅOJUMI PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI
Par dzīvokļa Nr. 10, “Rūķīši”,
Madlienas pagastā, Ogres
novadā, izsoli
SIA “Ogres rajona slimnīca” atsavina, pārdodot mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli, tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7468 900 0008, kas atrodas
“Rūķīšos”, Madlienas pagastā, Ogres
novadā, un sastāv no 2-istabu dzīvokļa īpašuma 46,1 m2 platībā. Pie
dzīvokļa īpašuma pieder 4610/80684
kopīpašuma domājamā daļa no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Izsole noteikta 2014. gada 10. janvārī plkst. 10.00 SIA “Ogres rajona
slimnīca”, Slimnīcas ielā 2, Ogrē, Ogres novadā, slimnīcas ēkas 5. stāvā,
administrācijas sēžu zālē.
Īpašuma nosacītā cena (izsoles
sākumcena) ir EUR 7700. Izsoles
solis – EUR 100. Reģistrācijas nauda
EUR 15 un nodrošinājuma nauda
10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas EUR 770 jāieskaita SIA
“Ogres rajona slimnīca” bankas kontā
Nr. LV52UNLA00333006 09604, AS
SEB banka līdz izsoles dienai. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami
100% eiro līdz 2014. gada 11. febru-

ārim.
Izsoles dalībnieku reģistrācija
notiek pa e-pastu iveta.svarinska@
ogresslimnica.lv vai personīgi pie
sekretāres SIA “Ogres rajona slimnīca”, Slimnīcas ielā 2, Ogrē, 5. stāvā
no sludinājuma publicēšanas dienas
līdz 2014. gada 10. janvārim plkst.
9.30.
Izsoles noteikumi publicēti mājas
lapā www.ogresslimnica.lv sadaļā
“Aktualitātes”. Tālrunis uzziņām un
izsolāmā īpašuma apskates saskaņošanai 65046161.
*****
Par Doktorāta – Garāžas,
Madlienas pagastā, Ogres
novadā, izsoli
SIA “Ogres rajona slimnīca” atsavina, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
7468 001 0390, kas atrodas “Doktorāts – Garāža”, Madlienas pagastā,
Ogres novadā un sastāv no zemes
gabala ar kopējo platību 600 m2 un uz
tās esošas garāžas ēkas ar kopējo
platību 77.8 m2.
Izsole noteikta 2014. gada 10. jan-

vārī plkst. 11.00 SIA “Ogres rajona
slimnīca”, Slimnīcas ielā 2, Ogrē, Ogres novadā, slimnīcas ēkas 5. stāvā,
administrācijas sēžu zālē.
Īpašuma nosacītā cena (izsoles
sākumcena) ir EUR 3000. Izsoles
solis ir EUR 100. Reģistrācijas nauda
EUR 15 un nodrošinājuma nauda
10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas EUR 300 jāieskaita SIA
“Ogres rajona slimnīca” bankas kontā
Nr. LV52UNLA00333006 09604, AS
SEB banka līdz izsoles dienai. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami
100% eiro līdz 2014. gada 11. februārim.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek pa e-pastu iveta.svarinska@
ogresslimnica.lv vai personīgi pie
sekretāres SIA “Ogres rajona slimnīca”, Slimnīcas ielā 2, Ogrē, 5. stāvā
no sludinājuma publicēšanas dienas
līdz 2014. gada 10. janvārim plkst.
10.30.
Izsoles noteikumi publicēti mājas
lapā internetā www.ogresslimnica.lv
sadaļā “Aktualitātes”. Tālrunis uzziņām un izsolāmā īpašuma apskates
saskaņošanai 65046161.

PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ ĪRĒT DZĪVOKLI
Pamatojoties uz Ogres novada domes 15.07.2010. saistošajiem
noteikumiem Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Ogres novada pašvaldība piedāvā īrēt
atbrīvojušos dzīvokli “Vārnudzirnavas” – 6, Ogresgala pag., Ogres nov. (39,6
m2, t.sk. dzīvojamā platība: viena istaba 12,7 m2, otra istaba 14,9m2) visām
personām (ģimenēm), kas reģistrētas Ogres novada pašvaldības Dzīvokļu
palīdzības reģistrā nodrošināšanai ar dzīvojamo platību.
Atslēgas dzīvokļa apskatei vart saņemt Ogres novada pašvaldībā Brīvības
ielā 33, 202. kabinetā (informācija darba laikā pa tālr. 65071160 – Vineta Tanne).
Ja vēlmi īrēt šo dzīvojamo platību izteiks vairākas personas (ģimenes),
dzīvojamā platība tiks izīrēta ar mazāku kārtas numuru reģistrētai personai
(ģimenei) dzīvokļu rindā.
Atbilde jāiesniedz Ogres novada pašvaldībā līdz 02.01.2014.
Ogres novada pašvaldības dzīvokļu komisija

Informācija par ģimenes ārstu maiņu
No 2014. gada 1. janvāra līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu
pārtrauc ģimenes ārste Anda Linde un pie viņas reģistrētajiem pacientiem sešu
mēnešu laikā jāizvēlas cits ģimenes ārsts, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo
veselības dienestu. Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļa piedāvā
pārreģistrēties pie ģimenes ārstes Andīnas Rences (Meža prospektā 9, Ogrē,
tālr. 65047200). Pacientus, kuri līdz 2014. gada 1. jūlijam nebūs izvēlējušies sev
ģimenes ārstu, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs pārreģistrēt pie
ģimenes ārstes Andīnas Rences, kas ir ģimenes ārstes Andas Lindes prakses
pārņēmēja.
Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Zemgales
nodaļā, tālr. 63027249; 63007086; e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

INFORMĒ SIA “OGRES AUTOBUSS”
Sakarā ar darba dienas pārcelšanu autobusi kursēs:
• 28. decembrī pēc darba dienas kustības sarakstiem
• 23. un 30. decembrī pēc sestdienas kustības sarakstiem
------------------------------Par autobusu kustību Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās
Svētku brīvdienās 24., 25., 26., 31. decembrī un 1. janvārī autobusi kursēs
pēc svētdienas kustības sarakstiem, izņemot:
ATCELTI REISI
Maršrutā Nr. 2 Stadions – SIA “Ogres Autobuss”
• 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31.decembrī – plkst.6.00 no SIA “Ogres
Autobuss” un plkst. 6.20 no Stadiona.
• 1. janvārī – plkst. 6.00, 6.40 no SIA “Ogres Autobuss” un plkst. 6.20, 7.00 no
Stadiona;
Maršrutā Nr. 1 Jaunogre – st. Ogre – DS Ogre
• 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31. decembrī – plkst. 5.55 no st. Ogre un
6.10 no DS Ogre,
• 1. janvārī – plkst. 5.55 no st. Ogre un plkst. 6.10, 7.00 no DS Ogre;
Maršrutā Nr. 8 Jaunogre – Mālkalnes pr. – DS Ogre 1. janvārī plkst. 6.30 no
Jaunogres.
Maršrutā Nr. 14 no Pārogres gatves plkst. 9.50 līdz Ogres kapiem
autobuss kursēs 27., 28. un 29. decembrī.
Maršrutā Nr. 5415 Pāvulēni (plkst. 14.25) – Madliena (plkst. 15.04) – Krape
(plkst. 15.29) – Ogre (plkst. 16.30) autobuss kursēs 29. decembrī.
Maršrutā Nr. 6117 Ogre – Birzgale reisā plkst. 11.40 no Ogres līdz st.
Lāčplēsis autobuss kursēs 26. un 29. decembrī.

Lašupēs iedzīvotāji apmierināti ar ielu
apgaismojumu
Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju vēstuli ar pateicību par
pašvaldības atsaucību. “Zvaniņu ielas un Pieneņu ceļa posma, Ogrē, iedzīvotāji
un individuālo apbūves gabalu īpašnieki ir gandarīti par novada pašvaldības
operatīvo rīcību ārējās elektroapgaismes ierīkošanā,” raksta iedzīvotāji.
Iedzīvotāji pateicas Komunālās nodaļas vadītājai Valentīnai Jahimovičai,
būvvaldes vadītājai Maijai Rinkai un pašvaldības izpilddirektoram (no 2. decembra izpilddirektora vietnieks) Pēterim Špakovskim par sapratni iedzīvotāju
vēlmju uzklausīšanā un izpildē.
“Tā mums ir lieliska un gaiša dāvana Ziemassvētkos. Lai jums visiem pietiek
spēka un izturības 2014. gadā,” raksta iedzīvotāji.
Arī bijušās dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas ielu komitejas
pārstāvis Gundars Zembergs ielu komitejas sanāksmē novembra beigās pauda
gandarījumu par to, ka šoruden ielu apgaismojums “Lašupēs” ievērojami
uzlabojies.
Nikolajs Sapožņikovs

Aizsaulē aizgājuši (8.11.2013. – 12.12.2013.)
Jānis Ārnieks
dz.07.10.1931.
Jānis Balodis
dz.05.05.1956.
Jānis Briška
dz.18.09.1925.
Dzintars Buklovskis
dz.03.11.1945.
Astrīda Dukate
dz.10.04.1943.
Laila Eglīte
dz.13.03.1940.
Jautra Ilga Ervalte
dz.23.01.1934.
Aleksandrs Grišins
dz.30.11.1919.
Mārīte Grīnhofa
dz.27.07.1955.
Jānis Irbens
dz.12.11.1957.
Velta Valija Jākabsone
dz.18.11.1933.
Jānis Kalniņš
dz.13.05.1942.
Ivans Kaļiņins
dz.06.08.1968.
Rita Alida Kārkliņa
dz.27.03.1928.
Kārlis Kārkliņš
dz.23.05.1938.
Frīda Kļaviņa
dz.28.04.1932.

Eduards Kostaņans
dz.22.02.1954.
Kārlis Lazdiņš
dz.18.09.1932.
Imants Liepa
dz.12.08.1936.
Herta Līduma
dz.20.04.1938.
Staņislavs Logins
dz.15.05.1929.
Kārlis Mežsargs
dz.06.01.1945.
Kaspars Mihailovs
dz.24.03.1981.
Vera Puķe
dz.15.09.1937.
Zelma Puriņa
dz.20.01.1926.
Zenta Puriņa
dz.11.04.1927.
Ludmila Ruskule
dz.06.08.1919.
Arvīds Jānis Sanders
dz.10.04.1921.
Semjons Smirnovs
dz.14.09.1935.
Lidija Troščenkova
dz.19.07.1950.
Iraida Vovere
dz.05.10.1921.
Nataļja Vragova
dz.06.11.1936.

Ogres novada pašvaldība izsaka līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.
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Jaunogres vidusskolā īsteno globālo izglītību

Jaunogres vidusskolas komanda projektā: Aija Paškoviča (no kraisās), Iveta
Strode, Vija Ziemele, Olga Trofimova

Jaunogres vidusskola ir iesaistījusies projekta “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”
(“Global dimension in Social Sciences
subjects in Formal Education”, Nr.
DCI-NSAED/2012/280-401) īstenošanā.
Attīstības/globālā izglītība ir aktīvs
mācīšanās process, kas ļauj cilvēkiem attīstīt savu izpratni par starptautiskām attīstības prioritātēm un
ilgtspējīgas attīstības principiem, izzināt globālo problēmu izraisītājus un
ietekmes, kā arī veicina personisku
iesaisti un informētu lēmumu pieņemšanu. Attīstības izglītība balstās uz
solidaritātes, vienlīdzības, iekļaušanas un sadarbības principiem. Tā rosina iepazīt, izzināt un diskutēt par to,
kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam;
kā notikumi pasaulē ietekmē mani,
manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, valsti. Kā es un mana rīcība
ietekmē cilvēkus un procesus ārpus
Latvijas, ko es varu darīt, lai pasaule
kļūtu labāka vieta, kur dzīvot.
Jaunogres vidusskolas direktores
vietniece mācību un audzināšanas
darbā Vija Ziemele skaidro, ka projektā skola vēlas piedalīties vairāku
iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka mūsdienīgai skolai nepieciešami mūsdienīgi pedagogi, kuri nepārtraukti paplašina savas zināšanas un uzlabo
pedagoģiskās prasmes, otrkārt, tāpēc, ka skolas metodiskā darba tēma
sasaucas ar projekta inovācijām un,

treškārt, tāpēc, ka skolas pedagogu
kolektīvs ir radošs un atvērts jaunām
idejām. “Jaunogres vidusskola spēj
efektīvi izmantot projektā piedāvātās
iespējas, jo skola ir realizējusi gan
Comenius projektus, gan citus sadarbības projektus skolēniem un skolotājiem. Piemēram, vairāku gadu garumā mēs īstenojam sadarbības projektu ar Maskavas 2025. vispārējās
izglītības iestādi. Tāpat skolā strādā
un projektā iesaistīsies multiplikatori,
kuri, organizējot Apaļo galdu un Radošo darbnīcu sēdes, popularizē Izglītības attīstības centrs (IAC) projekta idejas skolā,” lepojas V. Ziemele. Turklāt Jaunogres vidusskola ir
piedalījusies Inovatīvās pieredzes
skolu projektā. Kā galveno ieguvumu
skolai projekta īstenošanas gaitā V.
Ziemele min to, ka ir iespēja izmantot
jau sagatavotus materiālus, kā arī pašiem būs iespēja izstrādāt un popularizēt savus izstrādātos.
Projekta “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” Jaunogres vidusskolas komanda ir V.
Ziemele, Latvijas vēstures, pasaules
vēstures un sociālo zinību skolotāja
Aija Paškoviča, direktores vietniece
mācību un audzināšanas darbā un
sociālo zinību skolotāja Iveta Strode
un sākumskolas skolotāja Olga
Trofimova.
Novembra beigās projekta ietvaros Siguldā notika pirmā aktivitāte –
seminārs, kura laikā 21 Latvijas sko-

las pedagogu komandas (projektam
pieteicās 123 Latvijas izglītības iestādes, taču apstiprināta 21 Latvijas
skola) ieguva pamatzināšanas globālās izglītības jautājumos, tādos kā globalizācija, dažādi starpkultūru aspekti, taisnīgums, starptautiskā drošība,
ilgtspējīga attīstība un savstarpējā
mijiedarbība. Iegūtās zināšanas un
prasmes turpmāk semināra dalībnieki
– pedagogi aprobēs mācību stundās
un ārpusklases pasākumos, dalīsies
ar tām savā skolā un reģionā, iesaistot vietējo sabiedrību, tādējādi veicinot sabiedrības, īpaši jauniešu izpratni par pasaules kopsakarībām. 2014.
gadā skolotājiem plānoti vēl vairāki
izglītojoši semināri. Pirmā aktivitāte
Jaunogres vidusskolā īstenota 6.
decembrī, kad 11. klases skolēniem
notika stunda par stereotipiem un to
laušanu, tuvāk iepazīstot Āfrikas un
Filipīnu kultūru.
Projekta mērķis ir sekmēt Latvijas,
Igaunijas, Apvienotās Karalistes un
Eiropas sabiedrības informētību, izpratni un iesaisti attīstības/globālās
izglītības jomā, īpaši veicinot jauniešu
izpratni par pasaules kopsakarībām
un līdzdalību taisnīgākas pasaules
veidošanā. Attīstības/globālā izglītība
aicina “skatīties plašāk”, meklēt globāla līmeņa kopsakarības un analizēt
globālo problēmu cēloņus un sekas,
kā arī iegūt zināšanas un prasmes, kā
iesaistīties to risināšanā. Projekts ir
IAC nākamais solis attīstības/globālās izglītības laukā pēc Latvijā un Eiropas mērogā atzinīgi novērtētā
projekta “Skolas kā satelīti attīstības
izglītībā”, kas tika īstenots no 2009.
līdz 2011. gadam.
Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ilgs
divus gadus, kuru laikā plānots kvalitatīvi papildināt sociālo zinātņu mācību priekšmetu saturu un metodiku, integrējot tajā globālās izglītības tēmas
(ilgtspējīga attīstība, savstarpējā mijiedarbība, vērtības un uzskati, globālā pilsonība, dažādība, cilvēktiesības,
sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana u.c.).
Projektu īsteno IAC sadarbībā ar
partneriem Latvijā un ārvalstīs –
LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste),
Mondo (Igaunija) un Britu padomi
Latvijā.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas
Savienības finansiālu atbalstu Attīstības un sadarbības biroja “EuropeAid”
programmas ietvaros un Sabiedrības
integrācijas fonda un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu.
Papildu informācija mājas lapā:
www.globalaizglitiba.lv
Baiba Trumekalne

Apbalvojumi Policijas dienā

Ogres novada pašvaldības policijas kolektīvs ar pašvaldības
izpilddirektoru Jāni Latišu (pirmais no labās)

5. decembrī Latvijā atzīmē Policijas dienu, kas ir profesionālie svētki
ne tikai Valsts policijai, bet arī pašvaldības policijai.
Par sabiedrisko kārtību Ogres novadā gadā Ogres novada pašvaldības policija. Policijas dienā vairāki
pašvaldības policijas darbinieki saņēma novada pašvaldības apbalvojumu. Par godprātīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Atzi-

nības rakstu saņēma pašvaldības
policijas jaunākais inspektors Juris
Lauzums, vecākais kārtībnieks
Nikolajs Nagornijs, kārtībnieks Artis
Antonovs un kārtībnieks Jānis
Salmanis.
Savukārt Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka Guntara
Marķitāna Pateicība par priekšzīmīgu un profesionālu darbu, ievērojamu ieguldījumu sabiedriskās kār-

tības nodrošināšanā un sakarā ar
Latvijas Republikas Valsts policijas
95. gadadienu saņēma pašvaldības
policijas vecākais kārtībnieks Artūrs
Nagornijs, jaunākais inspektors Juris
Lauzums, inspektori Ainārs Bleija un
Santis Briedis.
Ogres novada pašvaldības policijas apbalvojumu, goda zīmi “Par cītību policijā” saņēma vecākā inspektore Edīte Strode, kā arī jaunākais
inspektors Aigars Škutāns. 20 gadu
izdienas zīme piešķirta vecākajam
inspektoram Sigurdam Langem un
inspektoram Kasparam Bergmanim.
Savukārt 10 gadu izdienas zīmi saņēma vecākā inspektore Edīte
Strode, bet 5 gadu izdienas zīmi – vecākais kārtībnieks Aivars Dakulis un
kārtībnieks Jānis Salmanis.
Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu pildīšanu kārtībniekam Sergejam Čerņigovam paaugstināta dienesta pakāpe – tagad viņš ir vecākais
kārtībnieks. Pašvaldības policijas
priekšnieka Uģa Ulmaņa Pateicība –
inspektoram Andrejam Cvigunam un
jaunākajam inspektoram Valērijam
Vasiļonokam, vecākajam kārtībniekam Dzintaram Kukulim, kārtībniekiem Jurim Začam un Fēliksam
Finogejevam.
Policijas dienā svinīgo zvērestu nodeva jaunais pašvaldības policijas
darbinieks Raivis Perfiševs.
Baiba Trumekalne

Šis ir tas laiks,
kad gaismas loki liecas
ap sveču mirdzumu
un sirdi dedz,
vien mazliet pretī jāpasniedzas,
lai labestību
mūsu sirdis redz…

SVEČU STUNDA
ZIEMASSVĒTKOS
Ogres pilsētas skvērā un Brīvības ielā
25. decembrī plkst. 17:
•sveču iedegšana Brīvības ielā pie vēsturiskajām ēkām,
•muzikāls sveiciens,
•karsta tēja un piparkūkas,
•tikšanās ar Ziemassvētku vecīti,
•vizināšanās suņu pajūgos.
Svecītes iedegs visos novada pagastos pie kultūras namiem. Ziemassvētku
sveču mirdzumu veidot aicināts ikviens iedzīvotājs, iededzot svecīšu liesmiņas
savu māju un dzīvokļu logos.

Sporta laureāts 2013
Arī šogad Ogres novada pašvaldība organizēja pasākumu “Ogres novada
sporta laureāts”. Līdz 22. novembrim Izglītības un sporta pārvaldē varēja
pieteikt pretendentus sporta laureāta gada balvai, saņemtos pieteikumus
izvērtēja Ogres novada Sporta attīstības konsultatīvā komisija, nosakot sporta
laureātus vairākās nominācijās.
LABĀKĀ
SPORTISTE
‘2013
Agnese
Pastare
LABĀKAIS
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Par augstiem sportiskiem sasniegumiem 2013. gadā nominācijā LABĀKĀ
SPORTISTE '2013 laureātu godā Kristīne Platace un Agnese Pastare –
soļošana.
Par augstiem profesionāliem sportiskiem sasniegumiem 2013. gadā nominācijā LABĀKAIS SPORTISTS '2013 pateicību saņēma Kristaps Kaimiņš –
skriešana, Andris Kivlenieks; Raivo Kivlenieks, Nauris Neimanis – orientēšanās
sports; Vitālijs Volkovs, Artjoms Ivanovs, Pāvels Bobrovs – svarcelšana;
Kaspars Bērziņš – basketbols. Laureāta titulu šajā nominācijā ieguvis Renārs
Roze – skriešana.
Nominācijā LABĀKĀ JAUNĀ SPORTISTE '2013 pateicība: Sabīnei Veisai,
Dairai Deičmanei, Ingai Rīterei, Dārtai Dindūnei – vieglatlētika; Elīnai Grinbergai
– basketbols; Šarlotei Šķēlei – tramplīnlēkšana; Lindai Ķirķei – golfs; Santai
Lembergai – airēšana; Gundegai Pastorei – teniss. Laureātes godā Undīne
Dindūne – vieglatlētika.
Nominācijā LABĀKAIS JAUNAIS SPORTISTS '2013 pateicību saņēma:
Agnis Lazdiņš – vieglatlētika; Edgars Ustinovs, Valters Reneslācis, Daniels
Vahruševs, Andris Sarksņa – orientēšanās sports; Jānis Griškovs, Vladislavs
Hripunovs, Ritvars Dukovskis – svarcelšana; Kristaps Nežborts – tramplīnlēkšana; Madars Kokins, Dāvids Atelbauers – basketbols; Kārlis Akots
Gribulis – loka šaušana. Laureāts šajā nominācijā ir Krišs Kalniņš – airēšana.
Nominācijā SPORTISKĀ CERĪBA '2013 pateicība Anetei Makarovai, Amandai
Laučjunai, Jūlijai Paulai Lazdiņai, Signei Vilhovikai, Ivaram Mackevičam,
Artūram Pastoram – vieglatlētika; Alisei Krasiļščikovai – tramplīnlēkšana; Nikam
Niklāvam Sūnam – skijorings; Ralfam Prancānam – karatē. Laureātes godā šajā
nominācijā – vieglatlēte Loreta Plociņa.
Nominācijā "LABĀKĀ KOMANDA '2013" pateicība par pašaizliedzību un
vēlmi būt labākajiem: OFK frisbija komandām Outlawz un Moments; OSC
1999./2000. dz. futbola komandai. GADA KOMANDAS tituls Ogres BS U14
komandai (Kārlis Pauls Šēnhofs, Emīls Mangulis, Jānis Jēkabs Ivdris,
Niks Narogs, Renārs Zālītis, Artis Indāns, Reinis Pogulis, Oskars Jakubs
Hlebovickis, Linards Birža, Jēkabs Paeglītis, Kristers Auniņš).
Pateicība par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā 2013. gadā treneriem:
Georgam Gutpelcam – soļošana; Jurim Iklāvam, Zigurdam Kincim, Artūram
Priževoitam – vieglatlētika; Ivetai Holcmanei – orientēšanās sports; Vladislavam
Hamiduļļinam, Vladimiram Kukjanam – svarcelšana; Paulam Rubīnam, Raivim
Rubīnam – futbols; Marikai Salcevičai, Kasparam Sparānam, Pēterim Ozoliņam
– basketbols; Elitai Krūmiņai, Pēterim Neijam – airēšana; Jevgēnijam Ivanovam
– karatē; Modrim Krūzem – lēkšana ar slēpēm; Pēterim Gribulim – loka šaušana.
Nominācijā LABĀKAIS SPORTA SKOLOTĀJS '2013 pateicība skolotājiem
Gatim Heidingeram un Gundaram Tipānam. Lauretāta tituls Madlienas vidusskolas sporta skolotājam Jevgēnijam Liepam.
Pateicība par sportiska dzīvesveida popularizēšanu un personīgo ieguldījumu Ogres novada sporta tradīciju turpināšanā Dacei Cebulei, Ritai
Žuravļovai, Valdim Ņilovam, Aigaram Treijeram, Ilzei Tāsei, Dzintaram Grigulim
un Ivaram Endzelim. Balva par mūža ieguldījumu – trenerim Jurim Iklāvam.
Par ieguldījumu Ogres novada sporta pasākumu norisē 2013. gadā, atsaucību un personisku attieksmi pateicība SEB Ogres filiālei, SIA “Fazer Latvija”,
“Ozoliņa Konditoreja”, “Meristēmas”, “Malevs”, “Ogres Prestižs”, mankala.lv,
“AG.GI mondo”, “Amber Puzzle”, AS “Rīgas piena kombināts”, SIA “Izdevniecība
DIENAS ŽURNĀLI”, “Gauja AB”, “EdAn ELEKTRO”, “AKORNS”, AS “Lauku
Avīze.
Labākie sportisti tika godināti noslēguma pasākumā 12. decembrī. Par
ieguldījumu sporta jomas attīstībā Ogres novada pašvaldības Pateicības rakstu
domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs pasniedza Ogres sporta centra
direktoram Mārim Kurilovičam, Ogres basketbola skolas direktorei Ilgai
Neimanei un Ogres novada pašvaldības sporta speciālistei Dzirkstītei Žindigai.
Nikolajs Sapožņikovs
Nākamais laikraksta numurs – janvārī.
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