OGRĒNIETIS
Nr. 3 (425)

2013. gada 5. februāris

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Bezmaksas

PAR LATVIJAS VALSTS
KAROGA LIETOŠANU
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad novada
pašvaldība atgādina par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību.
Valsts karoga lietošanu reglamentē 2009. gada 29.
oktobrī pieņemtais Latvijas valsts karoga likums (ar
2012. gada 8. novembrī pieņemtajiem grozījumiem).
Latvijas valsts karogs pie fizisko un juridisko personu
ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām jāizkar:
• 1. maijā – Darba svētkos;
• 4. maijā – Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā;
• 21. augustā – Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto dienā;
• 11. novembrī – Lāčplēša dienā;
• 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.

Februāris – Ogres pilsētas dzimšanas dienas mēnesis
Pirms 85 gadiem, 1928. gada 25.
februārī, Ogre ieguva pilsētas tiesības.
Kā katru gadu, arī šogad ogrēniešiem
un pilsētas viesiem tiks sarūpēti visdažādākie pasākumi, lai kopīgi atzīmētu savas pilsētas jubileju.
Pilsētas dzimšanas dienas pasākumu klāsts jau ir sācies ar fotoizstādes
“Tā mēs dzīvojām…” atklāšanu Ogres
Vēstures un mākslas muzejā 25.
janvārī. Fotogrāfiju autors ir viens no
Ogres foto kluba dibinātājiem, ogrēnietis Ēriks Drubiņš. Izstādē aplūkojamas 20. gs. 70. un 80. gados uzņemtas
fotogrāfijas, kurās dokumentētas ikdienas norises Ogres pilsētā, kas nu
jau var šķist visai neparastas. Fotogrāfs dokumentēja pilsētas jaunceltnes: Jaunogres dzīvojamās mājas,
kultūras centra, kompartijas rajona
komitejas (tagad Ogres mūzikas skola) un citu sabiedrisko ēku celtniecību.
Ēriks Drubiņš veidoja dažādu kultūras
pasākumu hronikas gan Ogres estrādē, gan Tautas namā. Viņa darbos
iemūžināti Ogres pilsētas iedzīvotāji,
Ogres Trikotāžas kombināta darbinieki, dejotāji un dziedātāji Ogres estrādē, kā arī cilvēki ikdienas gaitās.
Izstāde muzejā būs skatāma līdz pat
2. martam.
No 11. līdz 14. februārim Ogres
centrā – Brīvības ielas gājēju posmā

būs iespēja vērot Starptautisko ledus
skulptūru izstādi, kas jau tradicionāli
atceļos no Jelgavas un būs jauka svētku dāvana ogrēniešiem.
Savukārt 16. februārī Ogres Zilajos kalnos notiks Ziemas sporta svētki,
kuros ikviens varēs piedalīties dažādās sporta stafetēs, atrakcijās, braukt
suņu pajūgā. Paredzētas sacensības
distanču slēpošanā bērniem, kā arī
īpašas sacensības “Zilo kalnu šļūciens”, kas tiks organizētas uz īpaši
izgatavota sniega milža – slīdkalniņa.
Sacensības plānotas komandām (3 –
4 dalībnieki), kurām pašām jāsagatavo arī savs braucamrīks. Lēkšana ar
slēpēm no tramplīna notiks Kranciema
ielā.
16. februārī pie Zilajiem kalniem
notiks arī sniega skulptūru veidošanas
konkurss, kurā aicināti piedalīties novada skolu skolēni.
23. februārī Ogres kultūras centra
Mazajā zālē, turpinot nu jau tradicionālo ciklu “Es dzīvoju tepat starp
jums”, interesentiem būs iespēja tikties ar populāro žurnālistu, ogrēnieti
Arno Jundzi. A. Jundze ir Neatkarīgās
Rīta Avīzes Kultūras nodaļas vadītājs,
TV raidījuma “100 grami kultūra” vadītājs, 2008. gadā viņš arī izdevis grāmatu “Gardo vistiņu nedēļa” – “septiņus bandītu laika stāstiņus”, kuros

kolorīti atainota gluži nesena un vairumam lasītāju ļoti labi pazīstama pagātne – juceklīgā pagājušā gadsimta
deviņdesmito gadu Latvija.
Pilsētas dzimšanas dienas priekšvakarā, 24. februārī, Ogres mūzikas
skolā pulcēsies Ogres novada lepnums – Ogres Goda pilsoņi un Latvijas
valsts ordeņiem un Goda zīmēm apbalvotie novadnieki. Pirmā Ogres pilsētas mēra Jūlija Mārsona un
pašreizējā novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča vadībā viņi
iepazīsies ar paveikto un notiekošo
mūzikas skolā, pasākuma laikā tiks
atskaņoti ar Ogri saistīti muzikāli veltījumi, uzstāsies populāri dziedātāji,
kuriem saknes ir tepat, mūsu pilsētā.
Ogres jubilejai veltīti pasākumi turpināsies visa gada garumā, plašākas
svinības notiks no 23. līdz 25. augustam Ogres pilsētas svētkos – ar plašu,
daudzveidīgu programmu, ciemos gaidīsim mūsu novada pagastu ļaudis un
mūsu pašvaldības ārzemju sadarbības partneru delegācijas.
Lai mums visiem kopā izdodas radīt
svētku noskaņu savā pilsētā, savās
mājās un katram sevī visa jubilejas
gada garumā!
Anita Ausjuka,
Ogres novada pašvaldības kultūras
darba organizatore

Ar jauno izrādi iepriecina citus bērnus
Ogres sākumskolas 3.a klase kopā
ar savu audzinātāju Ieviņu Piļku un
atbalstītāju grupu izveidojuši izrādi
“Sniega karaliene” pēc H. K. Andersena pasakas motīviem. Decembrī
teātra pirmizrādi baudīja skolēnu
vecāki, bet janvārī to noskatījās 1.
klašu skolēni un pilsētas bērnudārzu
audzēkņi.
Lai “Sniega karaliene” taptu, aktieriem ar režiju un kustībām palīdzējusi
skatuves mākslas skolotāja Linda
Mangule. Savukārt par izrādes muzikālo noformējumu parūpējušies Emīls
Mangulis kopā ar tēti un skolotāju
Artūru Manguli, bet par skaņām un
gaismām izrādē atbildīgie ir Atis Ieviņš
un Artjoms Ļeoņenko. Jaunie aktieri ir
pateicīgi arī saviem vecākiem, kuri
izrādes tapšanā bijuši neaizstājami
atbalstītāji.
I. Piļķa atzīst, ka izrādes uzvešana
kopā ar bērniem viņai neesot nekas
jauns, to jau viņa darot 25 gadus. Skolotāja atzīst, ka teātra māksla bērnus
vispusīgi attīsta, ļauj iejusties dažādos
tēlos, turklāt tas ir lielisks veids, kā
trenēt atmiņu, jo no galvas jāiemācās
samērā daudz teksta. Tam piekrīt arī L.
Mangule. “Bieži vien bērniem skolā jāmācās noteikta ritma dzejolīši, bet
teātrī šī teksta apgūšana notiek daudz
interesantāk, turklāt bērni var iejusties
vēl arī noteiktās lomās.”
Bērni priecīgi stāsta, ka ideja uzvest

tieši pasaku “Sniega karaliene” piederot audzinātājai un viņi to ļoti labprāt
atbalstījuši. Galvenās lomas izrādē atveido Annija Avota (Sniega karaliene),
Kristiāna Ozola (Gerda) un Valters
Plaudis (Kajs). Bērni ir ļoti priecīgi par
iespēju skolā nodarboties ar teātra
mākslu – tas esot visai interesanti, tomēr aktierim iejusties lomā neesot
nemaz tik viegli. “Ir grūti atveidot emocijas. Vienā brīdī ir jāraud, bet otrā – jau
jāsmejas,” saka Kristiāna.
Plašākai publikai sagatavot izrādi
klasei izdevies pirmo reizi. Pagājušajā
gadā klase uzvedusi ludziņu “Piparkū-

ku sirds”, tomēr prieks par to svinēts
tikai pašu lokā.
Izrādei tekstu uzrakstījusi skolotāja
I. Piļka, tad to pilnveidojusi L. Mangule,
un varēja sākties darbs bērniem, mūzikas piemeklēšana, tērpu gādāšana.
Skolotāja I. Piļka ir pateicīga par palīdzību izrādes tapšanā jau minētajiem
skolas pedagogiem, arī skolas saimniekam Maiguram Bauskam, direktores vietniekam Jānim Itkačam, direktores vietniecei Aijai Sirsniņai, vecākiem
– dekorāciju un tērpu veidotājiem, un
visiem citiem atbalstītājiem!
Baiba Trumekalne

Latvijas valsts karogs sēru noformējumā pie ēkām jāizkar:
• 25. martā – komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā;
• 14. jūnijā – komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā;
• 17. jūnijā – Latvijas Republikas okupācijas dienā;
• 4. jūlijā – ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienā;
• decembra pirmajā svētdienā – pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā
režīma genocīdu upuru piemiņas dienā (2013. gadā šī diena ir 1. decembris).
Ja karogu lieto pie ēkas fasādes, to visā platumā (vertikālo malu) piestiprina pie
karoga kāta, kas ievietots īpašā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā,
lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.
Ja karogu lieto karoga mastā, karoga augšējo malu nostiprina mastā ne zemāk
par 6 metriem no zemes tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5
metriem no zemes.
Ja Latvijas valsts karogu lieto sēru noformējumā, tad virs karoga pie kāta
piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst
karoga platumam, savukārt mastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaiž pusmastā
bez sēru lentes.
Latvijas valsts karogu aizliegts lietot pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī, pie
ēkām, kuru fasāde tiek remontēta, kā arī citās nepiemērotās vietās un apstākļos.
Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts
karogu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīlī izdotajiem noteikumiem Nr.
405 “Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi” vietās, kur Latvijas
valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne
agrāk kā plkst. 21.00 vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita
ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.
Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres
dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.
Informāciju sagatavoja Nikolajs Sapožņikovs

Laika periodā no 11. janvāra līdz 31. janvārim
Ogres novadā reģistrēti 19 jaundzimušie,
t.sk. 12 meitenes un 7 zēni.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
jaundzimušo bērniņu vecākus!

SVEICAM FEBRUĀRA JUBILĀRUS
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
103 gadu jubilejā 91 gadu jubilejā
Veroniku
Annu Pudāni
Galvanovsku
Ernu Eihi
Margaritu Pomerancevu
101 gadu jubilejā
Malvīni Būmerti
90 gadu jubilejā
Irmu Žubi
97 gadu jubilejā
Genovefu Repši
Aloizu Voitiņu
Alīdu Kraukli
Moniku Ostrovsku
94 gadu jubilejā
Valentīnu Konotopu
Grigoriju Ignatjevu Mariju Skusovu
Žani Puriņu
85 gadu jubilejā
93 gadu jubilejā
Alfrēdu Rozīti
Ernu Dukāti
Ainu Ozoliņu
Luciju Kalniņu
Lidu Abzalovu
Lidiju Kiziku
92 gada jubilejā
Āriju Maigu Leiti
Irinu Ābeli
Irinu Kolosovu

Astru Krūmiņu
Janīnu Suveidzi
Olgu Voitiņu
Edvīnu Ozoliņu
80 gadu jubilejā
Georgiju Gjaču
Jāni Putānu
Luciju Vāveri
Jadvigu Ābola
Melitu Mietuli
Dzidru Prikuli
Maigu Ozolu
Skaidrīti Rīdūzi
Annu Stikuti
Afanasju Solovjovu
Birutu Bikovu
Vladimiru Beļajevu
Janīnu Stafecku
Elīdu Krastiņu
Valiju Jēci

Jaunogres
vidusskolai
40!
Absolventus un bijušos skolotājus aicinām uz salidojumu Ogres Kultūras
centrā 2013. gada 15. februārī plkst. 18. Reģistrēties un saņemt ielūgumu
var līdz 12. februārim skolas kancelejā no plkst. 8 līdz 16.
Sīkāka informācija pa tālruni 65049134 vai skolas mājas lapā www.jvsk.lv
Turpinājums 4. lpp.
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PATEICĪBA. Sirsnīgi pateicos Bērnu klīniskās Universitātes slimnīcas Rehabilitācijas nodaļas Ogrē personālam,
īpaši rehabilitoloģei D. Onužānei, masierītei Baibai un fizioterapeitei Gunai – cilvēkiem, kuri strādā ar sirdi un dvēseli – par
fantastisko attieksmi pret bērniem un savu darbu! Atliek vien iztēloties, kādus vēl brīnumus varētu paveikt, ja būtu
atbilstoši apstākļi un inventārs!
Ar cieņu, Kristofera mamma
Bērniem bezmaksas fizioterapeita pakalpojumi
Ar februāri pašvaldības aģentūrā
“Dziednīca” tiek nodrošināts jauns veselības aprūpes pakalpojums bērniem. Darbu uzsāks rehabilitācijas
ārste Daiga Onužāne un fizioterapeite
Ieva Blodone. Valsts rehabilitācijas
programmas ietvaros bērniem līdz 18
gadu vecumam šo speciālistu rehabilitācijas pakalpojumi ir bezmaksas.
Ogres novada domes priekšsēdētāja
vietniece Vita Pūķe skaidro, ka aģentūra ir noslēgusi līgumu ar Nacionālā
veselības dienesta Zemgales filiāli,
kas valsts programmas ietvaros arī apmaksās šo speciālistu pakalpojumus.
Ja bērnam tiek konstatētas saslimšanas, kas saistītas ar mugurkaula vai
kaulu locītavu slimībām (iedzimtas, iegūtas patoloģijas), ja ir elpošanas ceļu
saslimšanas ar komplikācijām, tāpat
jaundzimušajiem ar centrālās nervu
sistēmas bojājumiem pēc sarežģījumiem dzemdībās vai grūtniecības laikā, vecāki ar ģimenes ārsta vai cita
speciālista nosūtījumu var doties pie
p/a “Dziednīca” speciālistiem un saņemt nepieciešamos rehabilitācijas
pakalpojumus. “Bērnu apskatīs rehabilitācijas ārsts un, izvērtējot stāvokli,
sastādīs nepieciešamo rehabilitācijas
programmu, kas ir kompleksa palīdzība – fizioterapijas, fizikālās procedūras un masāžas,” skaidro V. Pūķe.
Tāpat liela uzmanība tiks pievērsta
preventīviem pasākumiem, lai nākotnē
bērniem nevajadzētu sirgt ar mugur-

kaula vai kaulu locītavu patoloģijām.
“Tiek plānotas arī apmācības. Fizioterapeitei I. Blodonei ir liela pieredze
darbā ar bērniem, viņa ir apguvusi dažādas metodes darbam ar zīdaiņiem,
kuriem ir muskulatūras vai tonusa attīstības traucējumi, un šīs zināšanas
viņa nodos jaunajiem vecākiem, vadot
nodarbības. Tajās tiks izmantota hendlinga apmācības sistēma, kas ietver
pareizu jaundzimušā aprūpi,” skaidro
V. Pūķe. Fizioterapeite plāno sadarboties ar novada veselības veicināšanas
speciālisti Baibu Droni un kopīgi organizēt preventīvos pasākumus.
Nelieli stājas traucējumi bērniem un
skolēniem tiek novēroti ļoti bieži. Arī
šādos gadījumos vecāki var vērsties
pie fizioterapeites, lai saņemtu konsultāciju un nepieciešamo palīdzību – rehabilitācijas un fizioterapijas procedūras. Bērniem ar stājas traucējumiem
plānots organizēt grupu nodarbības.
Šī pakalpojuma saņemšanai speciālistu nosūtījums nebūs nepieciešams.
Preventīvajos pasākumos iesaistītas
arī pirmsskolas izglītības skolotājas,
kā arī sporta skolotāji, aicinot pievērst
uzmanību audzēkņiem un par viņu veselības problēmām ziņot vecākiem.
“Ļoti svarīgi, lai vecāki pievērstu uzmanību savu bērnu muskulatūras un
kaulu sistēmas stāvoklim, mugurkaula
problēmām, jo šo slimību pirmssaslimšanas stāvoklī tās var uzveikt ļoti efektīvi. Svarīgi rīkoties savlaicīgi, jo nepa-

reizi mugurkaula izliekumi nākotnē var
radīt dažādu orgānu saslimšanas,” norāda V. Pūķe.
Martā vai aprīlī pirmsskolas izglītības
iestāžu sporta skolotājiem tiks organizēts pašvaldības apmaksāts apmācību kurss par profilaktisko darbu ar
bērniem, kuriem vērojama kaulu un
muskuļu pirmssaslimšanas stadija.
Skolotāji apgūs metodiku un vingrojumu kompleksu sporta nodarbībām
bērnudārzos, lai bērniem neveidotos
stājas traucējumi.
Perspektīvā plānots, ka rehabiltācijas ārste un fizioterapeite pieņems
arī pieaugušos, bet tas būs maksas
pakalpojums. Kā noteikts p/a “Dziednīca” pakalpojumu cenrādī, cena par
fizioterapeita konsultāciju un individuālām nodarbībām ir Ls 10.
V. Pūķe ir gandarīta par rehabilitācijas pakalpojumu ieviešanu Ogres
novadā, kā arī par preventīvajiem pasākumiem, ko izdevies īstenot, jo bērniem stājas traucējumi ir ļoti aktuāla
problēma, kas tikai pieaug. “Fizioterapeita pakalpojumi ir samērā dārgi,
ne visi vecāki tos var atļauties, tādēļ,
manuprāt, šādu pakalpojumu ieviešana būs nozīmīgs atbalsts ģimenēm ar
bērniem” ir pārliecināta V. Pūķe.
Sīkāka informācija pieejama p/a
“Dziednīca” reģistratūrā vai pa tālruni
65046800.
Baiba Trumekalne

PAR SILTU, JAUKU ISTABIŅU …

(Vieglas pārdomas, bez skaitļiem un
zinātniskiem pamatojumiem)
Ak, nu atkal kaimiņš neaizvēra ārdurvis! Visas Eiropas siltumefektivitātes programmas nu “kaķim zem astes”! Jā...tā ir, kad nepārņem vērtīgos
senču tikumus. Varbūt kaimiņam ir bijis
ne tas labākais fizikas skolotājs un arī
nav bijis lemts noklausīties siltumfizikas kursu augstās skolās?!
PAR SILTUMFIZIKU – vienkāršs pamatprincipu izklāsts (ko zināja jau mūsu senči).
· Jo lielāka gaisa temperatūru starpība
starp āru un iekštelpu, jo straujāka
gaisa apmaiņa, atverot durvis vai logu
(līdzīgi fizikā zināmai “difūzijai”!).
· Jo ilgāk durvis (logs) stāv vaļā, jo
vairāk istabas temperatūra pietuvojas
ārgaisa temperatūrai.
· Jo mazāka telpa, jo mazāks gaisa
apjoms tiek apmainīts (tāpēc izmanto
vējtveri!).
KO NO SILTUMFIZIKAS MUMS
MĀCĪTIES VAI ATCERĒTIES
· Iespējami ātrāk aizvērt durvis (tā novērtējot taupīgo gabroviešu paradumu
– saīsināt kaķiem astes)!
· Tencināsim to, kurš mūsu mājoklim
paredzējis un izbūvējis vējtveri (un pat
– priekštelpu)!
· Pirms atvērt vējtvera iekšdurvis, ir jāaizver ārdurvis (nav jēgas ļoti, ļoti maziem vējtveriem, kuros nevar iespraukties vismaz viens cilvēks!).
· Jo siltāka telpa vai vairāk telpu starp
āru un mūsu istabiņu, jo siltāka istabiņa (4-5cm biezas durvis nav siltumnoturībā līdzvērtīgas biezai ārsienai!).
· Telpas vēdināšanai jānotiek caur atvērtu logu, bet aukstuma “līšana” caur
durvīm telpu tikai dzesē.
Ja ar “attieksmes” siltumfiziku viss
būs kārtībā, tikai tad ir jēga Eiropas
energoefektivitātes programmām.
PAR SILTU MĀJOKLI
Iz senām vācu hronikām: “latvieši
sēd (dzīvo) kokos un ēd sēnes”. (Šoreiz – ne par rietumeiropiešu aizspriedumiem pret sēnēm) Vāciskajam
“holz” ir vairākas nozīmes: koks, koksne, kokmateriāls, malka un arī – neliels mežs. Lai, neprecīzi tulkojot, nomāktu latviešu pašapziņu, viņus
sasēdināja kokos pie putniem (tas tomēr ir jauki!) un viņu zemē kā civilizācijas sasniegumus sāka būvēt akmens
mūra ēkas. Latvijas mitrumā akmens

ēkas nav piemērotas mājoklim! (Un vēl
dažu minerālu radioaktīvais starojums...!)
“Zaļajiem” ir teiciens: ja gribi ilgmūžīgu māju – cel no akmens, ja gribi pats
ilgi dzīvot – būvē no koka!!! Jā, koks ir
vispiemērotākais būvmateriāls mājoklim Latvijā!
Koks slikti vada siltumu, ir silts un
sauss materiāls. Baļķu sienas ir spējīgas ar visu savu tilpumu pakāpeniski
uzņemt (akumulēt) siltumu un pakāpeniski to “atstarot” atpakļ telpā. To gan
nespēj koka “konservi” – siltinātās, plēvēs ietītās koka karkasa ēkas. Un
gaiss!!! Īstas koka ēkas (ar kaitīgām ķimikālijām neapstrādātas) “elpo”!
Ieteikumi no darba pieredzes un novērojumiem:
· Koka būve būs ilgmūžīga, ja rūpēsies
par tās veselību – apakšējos guļbūves
vainagus turēs sausumā (vismaz 50
cm virs zemes, būs sausas grīdas utt.),
rūpēsies par jumtu (labi, ja tam iespējami lielāka pārkare, kas aizsargā sienas no lietus), ļaus mājai elpot (nekādas “plēves” – ne no iekšpuses, ne no
ārpuses), siltumavotus izvietos tālāk
no sienām (baļķim nav jāmokās starp
karstu-aukstu un starp sausu-mitru).
· Dod otro dzīvi citai nevajadzīgai guļbūvei – izjauc (neaizmirstot uzmērīt,
samarķēt-iezīmēt baļķus), pārved un
saliec savam mājoklim!
· Jaunu guļbūvi ir vērts celt tikai no pareizajā laikā zāģētiem kokiem (skujkoki
– ziemā pie sala, jaunā mēnesī, bet lapu koki – ziemā, vecā mēnesī), kam
šūniņas ziemā ir sarāvušās un “mirušas” vairs nespēj uzsūkt nevajadzīgo
mitrumu. (Vislabākās, varenākās ēkas
no 12.(!) gadsimta redzēju Norvēģijā.
Tur ir grūti, lēni augušie koki, kam
gadskārtas ir blīvi saspiedušās, veidojot blīvu un izturīgu koksni.)
PAR MALKU
Kurināšanai derīga tikai sausa malka! Arī malka jāzāģē ziemā, bezsulu
laikā, kad šūniņas ir sarāvušās, koksnei netiek pievadīti sulu cukuri (tie
veicina pūšanu un garšo tārpiņiem) un
kad aukstajā gaisā vēl “nelido” koku
slimības. Koks ir audzis vairākus gadu
desmitus un mēs... nevaram pagaidīt
līdz ziemai!!!
Kāpēc neder mitrā jeb sulīgā malka?!
· Kurināšanā pat puse radītā siltuma
var “aiziet” pašas malkas izžāvēšanai!!!
· Tiek piedarvots sildmūris un skurstenis (caur darvas kārtu neuzsilst ķieģeļi
un var notikt aizdegšanās).
· Nepilnīgas (gruzdošas) sadegšanas
procesā veidojas ļoti toksiskie dioksīni
u.c. (līdzīgi kā zemā sadzīves temperatūrā dedzinot plastmasas u.c. atkritumus!), kas ir pamatizraisītāji gadsimta slimībām – “vēžiem”, neauglībām,

sirds/asinsvadu vainām, aizkuņģa
dziedzera, vairogdziedzera, plaušu,
ādas, imūnsistēmas problēmām, cukura diabētam utt.!
Taupīgai un gausīgai malkas sagādāšanai varu ieteikt:
· “iet pēc malkas” arī uz dārzu vai talkošanas vietām (malka aug ne tikai
mežā!);
· visus izgrieztos un izzāģētos zarus
sadalīt ar labām dārza šķērēm (sevišķi
labas – garkātu) un zāģīti (pavisam sīkos – var kompostēt, sakraut dārza
draugu mītnei nostākā dārza stūrītī vai
arī sausus sadedzināt pelniem, ko izkaisīt dārzā);
· no “sīkmalkas” var veidot pārsegtas
žagaru “ligzdas” (tālākai žūšanai) kā
interesantus vides objektus;
· “sīkmalka” vieglāk savācama un pārnēsājama skārda spainī vai grozā (var
vēl pažāvēt uz plīts stūra);
· “sīkmalka” derīga iekurināšanai.
PAR CILVĒKU SILTUMPRASĪBĀM
(arī par dabīgās
termoregulācijas spējām)
Vai pārlieku silts (pat karsts) mājoklis
ir cilvēces civilizācijas ieguvums vai cilvēka ķermeņa deģenerācijas (mazkustīguma) radīta nepieciešamība?
Meža zvēriņam viens pats kažociņš i'
ziemā, i' vasarā! Seņču pieticīgi siltie
mājokļi nebija atpalicības rādītājs!
Vairāki akmeņi metami civilizācijas
“attīstībai”, jo līdz tam, kad komforts
paverdzināja cilvēci:
· cilvēki bija norūdījušies (ar labām termoregulācijas spējām) un to ķermeņi
viegli pielāgojās arī krasākām gaisa
temperatūras maiņām;
· šīs spējas labi attīstīja iešana pirtī,
kur karsēšanos uz lāvas strauji nomainīja gremdēšanās aukstā dīķī vai izvārtīšanās sniegā un kur arī kailā miesa
beidzot varēja kārtīgi “izelpoties” (pirtī
pazūd robežas starp auksts/karsts –
vienreizēja sajūta!);
· cilvēki kustējās – straujāk riņķoja siltās asinis un ķermenis varēja atindēties ar sārņus savācošo un izvadošo
limfu (asinsriti darbina spēcīga sirds,
bet limfatisko sistēmu – tikai kustības!!!);
· cilvēki nekautrējās apģērbties (vai
pasaule ir “jāsilda”, lai arī ziemā cilvēks
pa istabu varētu staigāt apakšveļā?!).
IETEIKUMS PAŠVALDĪBAI
Piešķirt pabalstus mājokļa uzturēšanai un malkas iegādei tikai tiem, kuri
apkures sezonā aizver ārdurvis! (Ar
apkures sezonu saprotu periodu, kad
āra gaiss sāk kļūt vēsāks par nepieciešamo iekštelpu temperatūru. Reālo
kurināšanu var krietni atlikt, ja veic ikdienišķu roku vingrināšanu, un vienkārši – aizver ārdurvis!)
Olita Ziemele, arhitekte

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
Ogres pensionāru biedrības valde 10. martā plkst.13.30 Ogres kultūras centra
Deju zālē rīko pavasara balli – par godu starptautiskajai Sieviešu dienai.
Skatīsimies priekšnesumus, dejosim, dziedāsim, iesim rotaļās, minēsim mīklas
– īsts pavasarīgs jautrības putenis! Tā kā ieeja ir bez maksas visiem pensionāriem, līdzi jāņem labs noskaņojums un groziņš. Kā parasti, uz galda būs
zāļu tēja un kafija. Lai būtu vieta pie galdiņiem, lūdzam pieteikties (arī grupas)
27. un 28. februārī no plkst.10 līdz plkst.14 kultūras centra 175. kabinetā vai
pa tālruni 65023044, 28251168.
Ogres pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs J. Staudžs

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
Šā gada 20. februārī plkst. 10 Ogres kultūras centra Mazajā zālē rīkojam
sacensības šahā un dambretē. Aicinām biedrības biedrus aktīvi piedalīties.
Pieteikties biedrībā līdz 18. februārim.
* * *
Humāno drēbju un apavu dalīšana Ogres invalīdu biedrības biedriem no šā
gada 11. februāra līdz 18. martam biedrības telpās. Pirmdienās, ceturtdienās
no plkst 13 līdz 16; trešdienās no plkst. 10 līdz 13.
Valde

PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2013. gada 24. janvāra lēmumu
(protokols Nr. 1, 11.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma
“Lejasjaunzemi” 4. zemes vienībai, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz.
7480-006-0115.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma “Lejasjaunzemi” īpašnieka pieteikumu
zemes vienībā paredzēta derīgo izrakteņu ieguve. Nekustamais īpašums
atrodas Ogresgala pagasta lauku teritorijā, atbilstoši Ogres novada teritorijas
plānojumam nekustamā īpašuma zemes “Lejasjaunzemi” 4. zemes vienības
atļautā un plānotā izmantošana ir zaļā teritorija (mežs). Lai meža teritorijā
pamatotu iespēju iegūt derīgos izrakteņus, saskaņā ar Ogres novada teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu 226.1.A4 apakšpunktu nepieciešams
izstrādāt detālplānojumu.
Detālplānojuma izstrādātājs ir plānotāja Maruta Blūma, “Zaļais krogs”, Valdgales pagasts, Talsu novads.
Par detālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai pašvaldība informēs papildus.

Ogres novada pašvaldība izsludina konkursu uz
SPECIĀLISTA JAUNATNES UN MŪŽIZGLĪTĪBAS
JAUTĀJUMOS amatu
Prasības pretendentam: augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība; pieredze projektu izstrādē un vadīšanā; zināšanas par mūžizglītības jautājumiem un pieaugušo izglītību; pieredze normatīvo aktu projektu
izstrādē un jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā;
vēlama pieredze komandas veidošanā un komandas darba vadīšanā; ļoti labas
sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes; prasme strādāt ar standarta
biroja programmatūru; vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas (svešvalodas)
zināšanas.
Pieteikumu (pievienojot motivācijas vēstuli, CV, izglītību, profesionālo darbību
apliecinošo dokumentu kopijas) iesniegt Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā
33, Ogrē, Ogres novadā vai sūtot pa e-pastu: arta.ozolina@ogresnovads.lv līdz
11.02.2013. Papildu informācija pa tālruni 65071166 vai 65055382.

KNHM projektu konkursā balvu saņem madlienieši
Sestdien, 26. janvārī, noslēguma
pasākumā tikās Nīderlandes fonda
KNHM atbalstīto projektu autori no
daudzām Latvijas pašvaldībām – lai
atskatītos uz aizvadītajā gadā paveikto, realizējot sev un visai sabiedrībai
nozīmīgus projektus, kā arī smeltu
idejas jaunu projektu īstenošanai.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī
šoreiz pasākums notika Lielvārdē. Ar
labāko projektu prezentācijām un autoriem iepazinās KNHM priekšsēdētāja vietnieks Henk vant Lands ar
kundzi Veroniku Bootsmu, direktors
Franks van Bussels, KNHM pārstāvji
Latvijā Eduards Zvirgzds un Niko
Opdams, kā arī Nīderlandes vēstnieks Henk van den Dools. Pateikdamies projektu īstenotājiem par paveikto darbu apkārtējās vides un
dzīves kvalitātes uzlabošanā, KNHM
fonda projekta “Sabiedrība ar dvēseli”
direktors Franks van Bussels uzsvēra: “Apkārtnes labiekārtošana nav
tikai valdības vai pašvaldības, bet arī
pašu iedzīvotāju pienākums. Un tā ir
KNHM fonda misija – aktīvi iedzīvotāji
strādā kopā, plāno projektus, īsteno,
tā veicinot attīstību. “Sabiedrība ar
dvēseli” motivē darboties un palīdz
iedzīvotājiem kļūt par aktīviem pilsoņiem.”
KNHM fonda pārstāvji labāko projektu autoriem pasniedza naudas balvas – finansiālu atbalstu nākamo projektu īstenošanai. Balvu saņēma arī
Ogres novada pagastos par labāko
atzītais madlieniešu īstenotais projekts “Ar kopdarbu svinam “Kalnājiem” 50” (projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”). Iedzīvotāju gru-

pa “Kalnāju pašdarbnieki” projekta ietvaros ir veikusi vērienīgus remontdarbus astoņu dzīvokļu mājā “Kalnāji”
kāpņu telpā. Apņēmīgās un neatlaidīgās projekta koordinatores Kristīnes Kristjansones vadībā, visiem mājas iedzīvotājiem aktīvi un enerģiski
kopā strādājot, ir nomainīts kāpņu telpas logs, durvis, kā arī uzlabots kāpņu
telpas vizuālais tēls, pilnībā pārkrāsojot sienas, flīzējot grīdas un veicot
citus darbus. Kāpņu telpas sienu rotā
pašdarināti bērnu zīmējumi, kas ir kā
veltījums šīs dzīvojamās mājas 50
gadu jubilejai.
Ogres novada pašvaldības un
KNHM fonda sadarbība aizsākta jau
2006. gadā, diemžēl 2012. gads Ogres novada pašvaldībai bija pēdējais
gads kā KNHM fonda sadarbības
partnerim. Kopumā realizēti 107 iedzīvotāju iniciatīvas projekti, izlietojot
no KNHM fonda Ls 46736.
Sadarbības gados novada pašvaldība ir pārņēmusi KNHM fonda pieredzi un patstāvīgi, ar pašvaldības
finansējumu, organizē projektu konkursus iedzīvotāju grupām, tā ļaujot
pilsētas un pagastu iedzīvotājiem nepalikt malā, bet ar savu rīcību ietekmēt novada attīstību, veicināt saliedētību un pierādīt, ka nav nepieciešamas lielas finanšu investīcijas, lai
paveiktu ko nozīmīgu vidē, kurā paši
dzīvojam. Šā gada budžetā projektu
konkursam “Veidojam vidi ap mums”
dome ir piešķīrusi Ls 30 000.
Ilze Staģīte,
Attīstības nodaļas projektu vadītāja

OGRES CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ
Kārtējā neklātienes ceļojumā dosimies otrdien, 26. februārī plkst. 17. Šoreiz paceļosim pa
plašo, brīnišķīgo un neizsakāmi valdzinošo
Dienvidāfriku – no Labās Cerības raga un vētru
pilsētas Keiptaunas pašos Āfrikas dienvidos līdz
lielākajam šī kontinenta dabas rezervātam –
Krīgera Nacionālajam parkam, kur sastapsim
lauvas, hiēnas, ziloņus, žirafes, zebras, antilopes,
degunradžus, bifeļus un vēl citu dzīvo radību.
Nikolajs Sapožņikovs
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Aukstā laikā patversme ir atvērta diennakti
Desmit gadi priekos un bēdās
(Sīkais feļetons)
Desmit gadi nav sērkociņš. Un tik
daudz gadus taisni skaitās veca mūsu
dārzu pilsēta Ogre. Protams, Ogres
Vilku kalnos ganīja govis jau mūsu tēvi
savās jaunības dienās. Arī kā kūrorts
Ogre bijusi slavena jau vairākus gadu
desmitus, bet 1928. gadā bij pienākusi
tā priecīgā ziņa, kad ogrēnieši no “lauciniekiem” oficiāli pārvērtušies pilsētniekos. Vai, cik lepni mēs tad bijām! Uz
tirgu atbraukušiem lauciniekiem
skatījāmies tā no augšas, sak, ko šie te
pilsētniekiem pa kājām maisās.
Nu un pilsētas gods jau ari pelnīts
mums bija. Kas mums pašiem jau tolaik trūka? Bij jau divi krogi (baznīcas
gan vēl nebij), viena skola bij, pusotras
ar apaļiem akmeņiem bruģētas ielas
lai bij, priecīgiem ļautiņiem bij savs
iecienītais Sprestiņu izpriecu šķūnis,
kur ķinīšus varēja skatīt un no sirds
izdancoties.
Par satiksmi ar Ogri jau tolaik bij
gādāts. Koka šosejas smuki no visām
debess pusēm saplūda Ogrē. Izskatījās gan mazliet pēc veciem grābekļiem
ar izlauztiem zariem. Tie, kas kādreiz
braukuši pa šīm šosejām, nekad tās
neaizmirsīs.
Un kur tad vasarās romantiskās
peldu sezonas. Ūdens gan nebij sevišķi dziļš: svārstījās tā no 10 – 15 centimetriem. Bet arī šis apstāklis bij ļoti
izdevīgs tanī ziņā, ka varēja izpeldēties nemaz nepārtraucot sauļošanos. Un peldēšanas problēmu atrisināja ļoti vienkārši un savdabīgi: viens
peldētājs smuki sēdēja upes vidū uz
akmeņa un otrs ar vecu konzervu bundžu, galošu jeb kādu citu upmalā
atrodošos vietēju priekšmetu lēja tam
ūdeni virsū. Un kur tad vēl izpriecāšanās ar štencelēm. Štenceles jau mums
tā sakot tolaik skaitījās neiztrūkstošais
upes inventārs. Tā bij romantika pirms
desmit gadiem, kad Ogre vēl nebij kļuvusi par lielpilsētu.
Bet kas viss noticis desmit gados,
kopš Ogre ir pilsēta, tas nav tik viegli
izklāstāms.

Vecā miesta valdes nama koka trepes bij par šaurām un stāvām, lai tās
vēl ilgāk deldētu jaunie pilsētas domnieki. Un tagad nu ir lepns pilsētas
valdes nams pašā centrā. Ir izaugušas
arī citas laicīgas celtnes un baznīca.
Daži vasarnieki, kas kādreiz bij peldējušies dziļākos ūdeņos, piem. jūrā,
Lielupē un citur, nevarēja pierast pie
mūsu peldētavas zemā ūdens līmeņa
un romantiskiem peldu apstākļiem.
Tādēļ daži uzņēmīgi cilvēki nodomāja
Ogres upi padziļināt. Visu upi gan neizdevās padziļināt, bet izlauza vienu kubikmetru akmeņu, apsprauda šo bedri
meijām un pie vecās pamatskolas peldētava bij gatava. Beidzot peldētavas
jautājumu plašākā mērogā atrisināja
pilsētas tēvi, uzbūvējot dambi šķērsam
pār visu upi. Dēļi gan čīkstēja, bet varonīgi turēja milzīgo ūdens spiedienu. Tā
apmierināts tika arī dziļāku ūdeņu cienītājs.
Svarīgs notikums Ogrē bij arī “B”
laukuma iežogošana ar dēļu sētu.
Mums Ogrē no seniem laikiem bij viens
otrs tukšs laukums. Lai laukumi nepazustu un nesajuktu, tie nu alfabētiski ar
burtiem tika apzīmēti. Vispriecīgākais
ir aizvienam bijis “B” laukums.
Arī citur straujāk un straujāk uzspiedās pilsētas gars. Pirms desmit gadiem par ielu asfaltēšanu pie mums

vienīgi rūpējās govju bari, kurus dzina
ganībās uz mežu pilsētai cauri. Bet tad
no galvenam ielām izlauza apaļos akmeņus, mašīna ar dzelzi zobiem samala tās un tagad cauri Ogrei stiepjas
lieliski asfaltētas šosejas. Lai vasarā
Ogres izrīkojumos dejojot neputētu
smiltis, “B” laukumam ielika grīdu.
(Jumtu un griestus likšot nākamos 11
gados.)
Kur tad vēl slavenā slēpotāju lēktuve Zilajos kalnos. Tā arī celta pagājušos desmit gados. Vienai, otrai māmiņai galva reibst, skatoties no tramplīna
augšas. Bet sportists lec, ka sniegs
vien kūp.
Un vasarnīcas pagājušos desmit
gados Ogrē ir augušas kā sēnes pēc
silta lietus. Kur vēl pavasarī bij redzamas tukšas gruntes, uz rudens pusi vasarnīca kā bilde no pasaku grāmatas.
Vienu, otru tā ātri ceptu vasarnīcu
sabojāja gan kodes un brants, bet tas
viss tika izlabots un šodien ogrēnieši
var noskatīties uz savu 10 gadus veco
pilsētu un priecāties par viņas lielisko
uzplaukumu.
Prozit! Uz plaukstošas pilsētas labklājību un viņas vadītāju veselību!
Reportieris

(Pārpublicējot tekstu, saglabāts tā
laika valodas stils un pareizrakstība)

Pašvaldības policijas atskaite par 2012. gadu
Ogres novada pašvaldības policija ir
apkopojusi informāciju par darbu 2012.
gadā.
Administratīvo pārkāpumu statistika. Ir saņemti 2775 iedzīvotāju izsaukumi (2011. gadā – 2730; 2010.
gadā – 2689), konstatēti kopā 5641
pārkāpumi (2011. gadā – 4279; 2010.
gadā – 3621) un izskatīti 827 juridisko
un fizisko personu iesniegumi (2011.
gadā – 874; 2010. gadā – 707). Par dažādiem pārkāpumiem ir sastādīti 1425
administratīvo pārkāpumu protokoli
(2011. gadā – 1394; 2010. gadā – 1170)
un 454 administratīvā pārkāpuma
paziņojumi par Ceļu satiksmes noteikumu punktiem (2011. gadā – 264;
2010. gadā – 307). Pašvaldības policija
ir novērsusi 4469 likumpārkāpumus, 91
gadījumā ir veicināta noziegumu atklāšana (2011. gadā – 3242 likumpārkāpumi un 59 gadījumos veicināta
noziegumu atklāšana; 2010. gadā –
2514 likumpārkāpumi un 37 gadījumos
veicināta noziegumu atklāšana).
Pagājušais gads darba intensitātes
ziņā pašvaldības policijai bija smagāks
un sarežģītāks nekā 2011. gads. Gan
sabiedrisko kārtību, gan drošību negatīvi ietekmē sociāli ekonomiskā situācija
valstī, joprojām augstais bezdarba
līmenis, ienākumu un labklājības līmeņa
samazināšanās un dzīves dārdzības
līmeņa paaugstināšanās. Jāpiebilst, ka
daudziem policijas darbiniekiem nācās
strādāt arī neierastos, pat ekstremālos
apstākļos, kad, riskējot ar savu veselību
un dzīvību, viņi glāba cilvēkus no pašnāvības izdarīšanas, aizturēja noziedzniekus, palīdzēja evakuēt cilvēkus plūdu
laikā no plūdu zonas.
Lielākā daļa sabiedriskās kārtības
pārkāpumu joprojām ir saistīti ar alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās
vietās vai ar atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu. 2012. gadā par šo pārkāpumu administratīvi sodītas 702
personas. Jāatzīmē, ka vairumā gadījumu alkohola koncentrācija personas
izelpā pārsniedza 3-4 promiles. Šāds
reibuma stāvoklis bieži vien apdraud pašas personas dzīvību un veselību, piemēram, ja persona šādā stāvoklī streipuļo pa ceļu, apdraudot satiksmes drošību, vai arī ziemas apstākļos aizmieg
uz ielas, pagalmos vai sabiedriskā
transporta pieturvietās. Arvien biežāk
alkoholiskos dzērienus lieto nepilngadī-

gas personas – 2012. gadā vien par šo
pārkāpumu pie administratīvās atbildības tika sauktas 64 nepilngadīgas personas.
Nedaudz samazinājies atkārtoti izdarītu administratīvo pārkāpumu skaits.
Kopumā par atkārtotu gada laikā alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās
vietās vai par atrašanos sabiedriskās
vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, 2012. gadā sodītas
323 personas (2011. gadā – 333 personas), turklāt vairākas no tām pat 5 un
vairāk reizes. Pārmērīga alkohola lietošana bieži vien ir cieši saistīta ar huligāniskām darbībām gan pret apkārtējiem
cilvēkiem, gan sabiedrisko īpašumu.
Par sīko huligānismu pērn sodītas 38
personas, savukārt 52 personas tika
sauktas pie atbildības par ļaunprātīgu
nepakļaušanos policijas darbinieku
likumīgajām prasībām.
Alkohola lietošana ir bijusi par iemeslu arī vairumam ģimenes skandālu,
kuru laikā bieži vien tika konstatēta vardarbība pret ģimenes locekļiem. 2012.
gadā pašvaldības policijas darbinieki
vairāk kā 350 gadījumos ir devušies
sniegt palīdzību ģimenēm un savaldīt
ķildniekus.
Atskurbšanas telpās ievietotas 435
personas, t.sk. personas, kuras uz pieteikuma pamata tikušas aizturētas līdz
pilnīgai atskurbšanai un izolētas no ģimenes (2011. gadā – 328; 2010. gadā –
295).
2012. gadā pie administratīvās atbildības par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu saukti 16 vecāki, kaut gan
pirms tam ar daudziem no tiem ilgstoši
veikts preventīvais darbs. 430 gadījumos notikušas individuālas pārrunas ar
riska grupas pusaudžiem par uzvedību.
Nelabvēlīgās ģimenēs un jauniešu pulcēšanās vietās notikuši 16 profilaktiskie
pasākumi – reidi, pēc Ogres novada sociālā dienesta lūguma 210 reizes
apsekotas augsta riska ģimenes (2011.
gadā – 276 reizes).
Bažas rada arī ievērojamais skaits
pārkāpumu par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu – 157, no kuriem
103 ir izdarījušas nepilngadīgas personas. Par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā administratīvi sodītas 3 personas. Vēl noteikti jāpiemin arī tāds nopietns jautājums kā dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārva-

dāšanas prasību pārkāpšana – dzīvnieku turētājiem sastādīti 20 protokoli un
izteikti 19 aizrādījumi.
Par dažādiem administratīvajiem
pārkāpumiem, kuri konstatēti saskaņā
ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 302 personām
sastādīti administratīvā pārkāpuma
protokoli, 269 personām izteikti aizrādījumi. Vislielākais sastādīto protokolu
skaits – 102 ir nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri savu īpašumu robežās
nebija nodrošinājuši ietvju, iebrauktuvju,
grāvju, caurteku un zālāju sakopšanu,
tai skaitā zāles nopļaušanu. Otrs
lielākais sastādīto protokolu skaits – 101
ir personām, kuras publiskās vietās atradās ar atvērtu alkohola pudeli (iepakojumu). Par apkārtējo personu miera,
iestāžu un organizāciju normālas darbības traucēšanu 31 personai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
Pašvaldības policijas darbs neaprobežojas tikai ar administratīvā protokola
sastādīšanu. Bieži vien ar personām
notiek mutiskas pārrunas, kā rezultātā
769 personām par dažādiem pārkāpumiem tika izteikts aizrādījums.
Sociālās mājas. Nakts stundās
Ogres novada sociālajās mājās (Mālkalnes prospektā 30 un Indrānu ielā 14)
sabiedrisko kārtību vienlaicīgi nodrošina divi policisti. Kopējais posteņos fiksēto pārkāpumu skaits uz visu administratīvo pārkāpumu skaitu ir minimāls:
sastādīti 9 administratīvo pārkāpumu
protokoli; izteikti 103 mutiski aizrādījumi; 155 gadījumos veikts profilaktiskais darbs ar māju problēmiedzīvotājiem; 39 reizes (nakts stundās) bija
nepieciešama mobilās patruļas palīdzība pārkāpēju nomierināšanai, īslaicīgai aizturēšanai un pārkāpuma fiksācijai. Dienas stundās mobilās patruļas
palīdzība bija nepieciešama vidēji 3 – 4
reizes mēnesī. Sociālajās mājās papildus rīkoti 19 pašvaldības policijas
patruļu reidi, tās ir iekļautas patruļdienesta dežūru diennakts grafikā un
maršrutā. Vienlaicīgi aktivizējās šo māju
pārvaldnieka un brīvprātīgā uzrauga
darbība dienas laikā. Tiek plānoti arī citi
preventīvie pasākumi, piemēram,
videonovērošanas kameru uzstādīšana
sociālo māju apkārtnē un iekštelpās.
Uģis Ulmanis, Ogres novada
pašvaldības policijas priekšnieks

Īslaicīgo uzturēšanās mītni Ogrē,
Mālkalnes prospektā 30 (patversmi),
par mājvietu vasarā izraugās 6 līdz 7
cilvēki, bet šobrīd, ziemā, patversmē
uzturas 22 cilvēki, tai skaitā 6 sievietes.
Ja āra gaisa temperatūra nav zemāka
par mīnus 10 grādiem, patversme ir atvērta no plkst. 18 līdz plkst. 8, bet aukstākā laikā visi, kuriem ir nepieciešams,
patversmē var uzturēties visu diennakti. Tiem, kuriem ir vajadzīgs patvērums, pirms tam Ogres novada pašvaldībā pie priekšsēdētāja padomnieka Raimonda Javoiša ir jāizņem atļauja
– to izsniedz uz mēnesi, pēc tam var
pagarināt. Personas alkohola reibumā
patversmē netiek ielaistas. Kārtību
patversmē nakts stundās uzrauga Ogres novada pašvaldības policijas
darbinieks.
Pagājušā gada nogalē pašvaldība
noslēdza sadarbības līgumu ar Ogres
Trīsvienības baptistu draudzi par brīvprātīgas palīdzības sniegšanu patversmes apmeklētājiem. Šo palīdzību patversmes apmeklētājiem sniedz draudzes loceklis Aivars Vīksniņš, kuram
aktīvi palīdz arī dzīvesbiedre Ingrīda.
Lai ikdienā Aivars būtu pieejams patversmes apmeklētājiem, pašvaldība
ēkā Mālkalnes pr. 30 viņam nodrošina
dzīvojamo telpu.
Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām draudze patversmes apmeklētājiem sniedz dažāda veida palīdzību
– nodrošina kārtību, organizē telpu uzkopšanu, veic patversmes iemītnieku
vajadzību apzināšanu un sniedz ne
tikai praktisko, bet arī garīgo palīdzību,
iespēju robežās apgādā patversmes

iemītniekus ar sadzīves un higiēnas
priekšmetiem. Draudzes brīvprātīgais
A. Vīksniņš atzīst, ka lielākais atbalstītājs ir Latvijas Sarkanā Krusta Ogres
komiteja un labdarības veikals “Hopen” (Skolas ielā 18, Ogrē), ar kuru
palīdzību tiek nodrošināta gan pārtika,
gan nepieciešamākās sadzīves preces. Katru dienu patversmes apmeklētājiem tiek nodrošinātas brokastis un
vakariņas, ir dušas un silts ūdens, plaša virtuve, kur ēdiens tiek pagatavots.
A. Vīksniņš sevi uzskata par garīgo
audzinātāju un atklāj, ka ļoti labi saprot
nelaimē nonākušos, jo arī viņa dzīvē
bijis posms, kad bija nonācis tādā pat
situācijā. Vēršanās pie Dieva viņam
palīdzējusi atsākt pilnvērtīgu dzīvi, tādēļ arī patversmes apmeklētājiem Aivars stāsta par savu pieredzi. “Katrs
cilvēks var tapt glābts. Caur savu kalpošanu cilvēkiem man ir patīkami nest
debesu valstību šeit, uz zemes. Ja šeit
būtu debesu valstība, tad nebūtu noziegumu, bezdarbnieku, pazudušo,
nosalušo, kas neredz gaismu,” uzskata
Aivars.
Uzklausot patversmes iemītniekus,
atklājušies visdažādākie stāsti – kāds
visu pazaudējis alkohola dēļ, kāds apmānīts un tādēļ zaudējis mājas, kāds
nav varējis sadzīvot ar vecākiem utt.
Bet A. Vīksniņš priecājas par ikvienu,
kurš atkal spēj noticēt sev un atgriežas
cilvēka cienīgā dzīvē – meklē un atrod
darbu, uzveic kādu no atkarībām, vēlas
uzsākt patstāvīgu dzīvi. Aivara tālruņa
numurs ir 25653165, savukārt R. Javoišu var sazvanīt pa tālruni 65071162.
Baiba Trumekalne

Atjaunots elektroniskais bērnu rindas reģistrs
Ir izstrādāts un Ogres novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv
(sadaļā Izglītība) ievietots elektroniskais bērnu rindas reģistrs uz vietām Ogres
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. Katram rindā reģistrētajam bērnam ir
piešķirts īpašs kods. Ievadot to norādītajā laukumā, vecāki var redzēt, kāds rindas
kārtas numurs ir viņa bērnam. Iepriekš reģistrēto bērnu vecāki šo kodu var
noskaidrot, darba dienās zvanot pa tālruni 65022741 vai 29179451.
Baiba Trumekalne

Saistošie noteikumi Nr. 6/2013 GROZĪJUMI 16.12.2010.
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 53/2010 “OGRES NOVADA
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS “DZIEDNĪCA” MAKSAS
PAKALPOJUMU CENRĀDIS”
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2013. gada 24. janvārī (protokols Nr.1;
29.§). Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu
un Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu.
Izdarīt pašvaldības domes 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 53/2010
“Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksas pakalpojumu cenrādis”
(Ogres novada pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2011, Nr. 1; Nr. 22) šādus grozījumus:
1. Pielikumā Nr.1 “P/a “Dziednīca” medicīnas pakalpojumu maksa” maksu “Ls
8.00” par okulista pakalpojumu “Pieaugušo pirmreizēja pieņemšana”, LOR
pakalpojumu “Pieaugušo pirmreizēja pieņemšana bez PAĀ nosūtījuma”, neirologa
pakalpojumu “Pieaugušo pirmreizēja pieņemšana bez PAĀ nosūtījuma” un
dermatologa pakalpojumu “Pieaugušo pirmreizēja pieņemšana bez PAĀ nosūtījuma”
aizstāt ar maksu “Ls 10.00”.
2. Papildināt Pielikumu Nr.1 “P/a “Dziednīca” medicīnas pakalpojumu maksa” aiz
sadaļas “Dermatologa pakalpojumi” ar sadaļu “Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
ārsta pakalpojumi” šādā redakcijā:
“FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTA PAKALPOJUMI:
• Pirmreizēja konsultācija (pieaugušajiem, bērniem) Ls 10.00
• Atkārtota konsultācija (mēneša laikā) Ls 6.00”
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
laikrakstā “Ogrēnietis”.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Aizsaulē aizgājuši (11.01. – 31.01.2013.)
Aina Baltiņa
dz.03.07.1920.
Vilma Bindere
dz.16.02.1926.
Manefa Borodkina
dz.28.08.1930.
Vasilijs Bundzjaks
dz.07.06.1966.
Leonora Dadžāne
dz.04.11.1933.
Ona Gurinoviča
dz.15.04.1941.
Katrīna Kaleiņikova
dz.07.11.1931.
Františka Karunkjavičene
dz.24.06.1940.
Daina Kiliase
dz.24.07.1937.
Jevgēnijs Kodins
dz.06.05.1951.
Ņina Kosova
dz.05.01.1955.
Vladislavs Laizāns
dz.28.08.1930.
Uldis Lasmanis
dz.25.03.1938.
Daina Lebedoka
dz.28.11.1957.
Igors Matjušenko
dz.29.05.1969.

Antons Medveckis
dz.14.07.1947.
Neļa Mihailova
dz.17.06.1938.
Marijana Nadeždina
dz.13.12.1957.
Vilis Nežberts
dz.18.01.1961.
Rasma Ozoliņa
dz.25.12.1937.
Melitina Milda Pakalna
dz.09.08.1926.
Andris Riukaitis
dz.26.08.1951.
Uldis Rudzītis
dz.18.02.1928.
Pēteris Rušmanis
dz.10.06.1948.
Aivars Saidāns
dz.28.06.1953.
Valentīna Savicka
dz.26.02.1940.
Mārcis Vanags
dz.08.03.1975.
Anna Vilde
dz.26.06.1937.
Sergejs Vlasovs
dz.21.09.1962.
Dmitrijs Zubakins
dz.08.11.1925.

Ogres novada pašvaldība izsaka līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.

2013. gada 5. februāris
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Jaunogres vidusskolai – 40!
Apliet ābeli, apliet līdz saknēm,
Apliet līdz galotnei, serdei un sēklām.

Teātris sākas no pakaramā…

Apliet ābeli – visgar, visaugstu,
Visdziļi savu ābeli apliet.
(Imants Ziedonis)

Jaunogres vidusskola skaitļos
1972./1973. mācību gadā uzsākusi savu ceļu pa zinību takām un nu jau ar
četrdesmit gadu garu vēsturi Jaunogres vidusskola ir vienīgā vispārējās mazākumtautību izglītības iestāde Ogres novadā. Pirms divdesmit gadiem vidusskola paplašinājās, tās pārziņā ir vēl viena ēka (bijušais bērnudārzs), kurā
darbojas sākumskola. Izglītības iestādē strādā mūsdienīgs, prasmīgs un saliedēts kolektīvs, kurā ir 49 pedagogi, tai skaitā divi psihologi, sociālais pedagogs,
logopēds. Skolā strādā 14 maģistri.
Jaunogres vidusskolā mācās 530 skolēni, kopā 23 klašu komplekti. Skolēnu
nacionālais sastāvs ir diezgan raibs – 11 dažādas tautības (krievi, latvieši, poļi,
lietuvieši, baltkrievi u.c.).
Izglītības iestādē tiek realizētas 4 izglītības programmas: mazākumtautību
pamatizglītības programma (3. modelis), vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošā virziena un matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programmas, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Jaunogres vidusskolā tiek piedāvāts
plašs interešu izglītības programmu klāsts, kopā 17 dažādas programmas.
Esam piedalījušies dažādos projektos, šobrīd realizējam sadarbības projektu
ar Maskavas 1021. vidusskolu.
Skolas kolektīvam gribu novēlēt, lai mēs prastu saglabāt prieku par jau
padarīto un vēl darāmo!
Vija Ziemele,
direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā

Skolas literārais almanahs “Iedvesma”
Katrā skolā ir skolēni, kuri raksta
dzeju, kurus aizrauj literatūra kā māksla, arī Jaunogres vidusskola nav izņēmums, arī mums ir tādi skolēni, kuri
godā vārda mākslu.
Jau vairāk kā desmit gadus Jaunogres vidusskolā tiek izdots literāri
mākslinieciskais almanahs “Iedvesma”. Mūsu skolēni vienlīdz labi pārvalda kā dzimto krievu valodu, tā latviešu valodu, kas iedvesmo jauniešus
radīt jaukus un radošus gara darbus,
tāpēc arī skolas almanahs tiek izdots
divās valodās – latviešu un krievu.
Šajos daudzajos almanaha pastāvēšanas gados nav bijis tāda literārā
izdevuma, kurā nebūtu publicētas
skolēnu pārdomas, kurās ir tik daudz
siltu, mīļu vārdu veltīts savai pilsētai
Ogrei, veltīti dzejoļi Jaunogres vidusskolai, kā arī mūsu dzimtenei – Latvijai.
Lūk, Andrejs Kleimjonovs raksta: “Man
Latvija ir vieta, kur esmu dzimis, dzīvoju un mācos, Latviju es mīlu kā savu
māti.” Patiesi viedi vārdi par savu dzimteni! Taču tik dziļu, sirsnīgu atzīšanos
kā valstij, tā savai skolai var izteikt tikai
cilvēks, kurš pats šeit dzīvo un ir mācījies, cilvēks, kurš skolas mācību kabinetos ir apguvis dārgāko, kas ir
pasaulē – zināšanas un vispārcilvēciskas vērtības:
“Labākajā Latvijas pilsētā Ogrē, Labākā skola ilgi jau stāv! Kur? – jautāsiet
jūs – Jaunogrē! Labākas skolas pasaulē nav!” (J. Laptevs)
Laika gaitā skolas literāro almanahu papildināja tādas nu jau šķiet tik
ierastas rubrikas kā “Tikšanās ar sa-

biedrībā ievērojamiem cilvēkiem”,
“Gadalaiki ”, “Interesantākās ekskursijas”, “Mūsu vaļasprieku spogulis”, kā
arī pārspriedumi par dzīvi, par sevi,
par nākamo profesiju, par Latvijas vērtīgāko dārgumu – dabu.
Par skolas literāro almanahu interesi ir izrādījuši kā skolēni, tā arī viņu
vecāki, kuri savus uzrakstītos dzejoļus labprāt iesniedz publicēšanai. Tā
radās jauna rubrika “Skolēnu vecāku
daiļrade”. Jaunāko klašu skolēniem
iecienītākā un populārākā ir rubrika
“Mīklas, ko saceram paši”, bet pamatskolēnu vidū – “Pašu sacerētās pasakas”.
Kā noturīga tradīcija ir 9. un 12. klases absolventu vēstules rakstīšana
skolai, kur skolēnu paustos pateicības
vārdus uz visiem laikiem saglabās
skolas literārais almanahs.
Visi literāro almanahu izdevumi ir
pieejami skolas bibliotēkā. Laikā, kad
Jaunogres vidusskola atzīmē savu
40. gadadienu, absolventiem būs interesanti pārlapot tos un pārlasīt savas
pārdomas par skolā aizvadītajiem gadiem, atsaukt atmiņā jaukos, skolas
gadus.
Lai gan dzīvojam neparastā laikā,
turpināsim ticēt gaišajam, domāt pozitīvas domas un darīt labus darbus!
Novēlam visiem, kurus Jaunogres vidusskolas vārds uzrunā un neatstāj
vienaldzīgus, arī turpmāk dzīvē būt
radošiem, un lai labais iedvesmo jauniem darbiem nākotnē!
Rimma Ivančenko,
skolas literārā almanaha vadītāja

Visiem ir zināms pazīstamā režisora Konstantīna Staņislavska teiciens:
“Teātris sākas no pakaramā”. Esmu
pārliecināta, ka daudziem mūsu skolēniem teātris sākas no skolas, jo tieši
šeit viņi ne tikai iepazīstas un arī iepazīst teātra mākslas pamatus, bet arī
paši iejūtas dažādu žanru tēlos.
Jaunogres vidusskolas teātra kolektīvs “Vasarraibumi” skolā pastāv jau
vairāk kā desmit gadus, bet katru mā-

Ināra Smirnova,
direktores vietniece audzināšanas
darbā

Skolēnu parlamenta darbība – veids, kā kļūt līderim
Skolas parlaments ir īpaša skolas
pašpārvaldes darba forma, kas veicina
un jauniešos attīsta patstāvīgumu, kā
arī skolēni mācās, pilnveido un praksē
izmanto savas līdera spējas. Līdzīgi kā
reālajā dzīvē, kur pieaugušie tiecas
iegūt noteiktu sociālo statusu, izvēlas
sev tīkamu profesiju, iegūst autoritāti
kolēģu vidū, tas notiek arī skolas parlamentā, kur viss balstās uz personīgās
izvēles principu.
Viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir, lai ikviens skolēns atrastu sev
tīkamu nodarbi, apņemtos pildīt to
lomu, kura viņam šķiet saistoša un
sniedz gandarījumu par paveikto. Darbojoties skolas parlamentā, skolēniem
paveras plašas iespējas attīstīt savu
radošo potenciālu, realizēt dzīvē savas pārvaldes prasmes, ieviest neordināras idejas, vienā vārdā – jaunradīt.
Jaunogres vidusskolas skolēnu
parlamentam ir liela darba pieredze,
kā arī daudzajos tā pastāvēšanas ga-

dos ir izveidojušās un nostiprinājušās
jaukas tradīcijas.
Īpašs brīdis skolas dzīvē ir skolēnu
parlamenta prezidenta ievēlēšana, jo
tieši no nākamā prezidenta līdera īpašībām un spējām ir atkarīgs, kāds būs
skolēnu parlamenta kolektīvs, kādi pasākumi tiks organizēti skolas mērogā,
kā tiks pārstāvētas skolēnu intereses.
Jaunogres vidusskolas 40. gadadienas priekšvakarā vēlos izteikt pateicību visiem tiem skolēniem, kuri pildīja skolēnu parlamenta prezidenta
pienākumus! Jūs bijāt tik dažādi, taču
tajā pat laikā katrs no jums bijāt spēcīga un ievērības cienīga personība.
Katrs skolēnu parlamenta prezidents ir
atstājis neizdzēšamas atmiņas mūsu
skolas vēstures lapaspusēs. Katram
dzīve izveidojās savādāk, taču droši
varam apgalvot, ka pieredze, ko skolēni guva, darbojoties skolēnu parlamentā, viņiem noteikti noderēja, veidojot savu karjeru, veidojot savu

nākotni.
Jaunogres vidusskolas skolēnu
parlamenta prezidenta pienākumus
pildīja:
2001./2002. m.g. –
Jevgenijs Gavrilovs;
2002./2003. m.g. – Aleksejs Zujevs;
no 2003. līdz 2005. m.g. –
Jegors Laptevs;
2005. /2006. m.g. –
Aleksandrs Fjodorovs;
2006. /2007. m.g. – Roberts Roveders;
2007./2008. m.g. – Vasīlijs Sergejevs;
2008. /2009. m.g. –
Karina Žeļezovskaja;
2009. /2010. m.g. –
Natālija Terešenkova;
2010. / 2011. m.g. – Dmitrijs Gavrilovs;
2011. .2012. m.g. – Andrejs Gladiševs;
2012./ 2013. m.g. – Pāvels Sonatovs.
Ināra Smirnova

ABSOLVENTI PAR SAVU SKOLU
Juris Višņakovs

Veiksmīgi realizē izvirītos mērķus
Jaunogres vidusskola ir vienīgā mazākumtautību
vidusskola Ogres novadā. Tai ir svarīga vieta kopīgajā valsts
un arī Ogres novada skolu tīklā, jo mazākumtautību
izglītības programmu piedāvājums un iespēja tās apgūt arī
Ogrē bagātina kopīgo izglītības programmu piedāvājumu.
Mūsdienu izglītības iestāžu konkurences apstākļos, kad
strauji samazinās skolēnu skaits, īpaši vidusskolas posmā,
katrai skolai ir jāatrod sava īpašā joma, lai piesaistītu
skolēnus.
Tā ir sanācis, ka Jaunogres vidusskola ir mana pirmā
darba vieta, līdz ar to tai ir īpaša vieta arī manā tālākajā profesionālajā izaugsmē.
1995. gadā es sāku tur strādāt par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Tas
bija laiks, kad mazākumtautību skolās tika ieviestas bilingvālās izglītības
programmas, jaunas mācību metodes, strādāja arī gados jauni latviešu valodas
skolotāji ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Skolotāji aktīvi iesaistījās
tālākizglītības programmu apguvē tieši bilingvālās izglītības īstenošanā,
izmantoja visas iespējas, lai ieviestu dzīvē valsts noteiktās prioritātes un
uzdevumus. Viss jau nebija tik vienkārši, jo arī citu mācību priekšmetu skolotājiem
nācās apgūt latviešu valodu, pieņemt jaunos valsts noteiktos sabiedrības
integrācijas pasākumus. Tomēr mērķtiecīga darba rezultātā šodien Jaunogres
vidusskola spēj sniegt saviem skolēniem kvalitatīvu un konkurētspējīgu vidējo
izglītību. Jaunogres vidusskolas skolēni uzrāda ļoti labus rezultātus novada un
valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un centralizētajos eksāmenos,
absolventi iestājas Latvijas augstskolās un studē arī citās valstīs. Arī šajā mācību
gadā skolā tika licencēta jauna izglītības programma bērniem ar mācīšanās
traucējumiem, jo reālā dzīve izvirza arvien jaunas prasības un skolai ir jāspēj tām
pielāgoties un attīstīties. Piedāvātās izglītības svarīgo lomu pierāda arī tas, ka
Jaunogres vidusskolas skolēnu skaits pēdējos gados ir pat nedaudz palielinājies
atšķirībā no citām skolām (2010. gada 1. septembrī 503 skolēni, 2012.gada 1.
septembrī 530 skolēni), jo šo skolu izvēlas arī kaimiņu novada skolēni, kas vēlas
saglabāt un pilnveidot savu dzimto krievu valodu.
Tie ir tikai daži piemēri, bet Jaunogres vidusskolai ļoti raksturīgi ir tas, ka
kolektīvs savas ilggadējās direktores Ludmilas Sokolovas vadībā nemitīgi attīstītās un pilnveidojas, izvirza arvien jaunus mērķus un veiksmīgi tos arī realizē.
Novēlu visam Jaunogres vidusskolas kolektīvam turpināt savu tradīcijām
bagāto darbu, sasniegt jaunas virsotnes un gūt gandarījumu par paveikto.
Sandra Grunte,
Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja

cību gadu tas uzņem jaunus, radošus
un aktīvus 5.-12. klašu skolēnus.
Kolektīvs piedalās vairākos skolas
pasākumos: Zinību dienā, Rudens
svētkos, Meteņu svētkos, Ziemassvētkos, katru gadu iepriecina skolēnus un
viņu vecākus ar jautrām, radošām un
muzikālām izrādēm, piemēram, “Buratino piedzīvojumi”, “Pepija Garzeķe”, ar
N. Geraskinas lugu “Neiemācīto stundu valstī” – jautru pasaku par skolēnu,

kurš negribēja mācīties, ar izrādēm
“Vislabākā aukle” un “Nogalināt pūķi”.
Izrādes veiksmīgi piedalās novada teātra skatēs. Teātra kolektīvu vada režisore Svetlana Baravikova un mūzikas
skolotāja Irina Baravikova.
Šajā mācību gadā teātra studijas
dalībnieki palīdzēja novadīt interesantus Ziemassvētku pasākumus 1.- 4.
klašu skolēniem. Tika iestudētas divas
lugas: “Sniega karaliene” un “Nakts
pirms Ziemassvētkiem”.
Par lielisku skolas tradīciju jau kļuvušas skolas Teātra dienas, kad katra
klase iestudē savu izrādi, kur var izpausties ikviena skolēna talants.
Teātra dienu izrādes apmeklē ne tikai
skolēni un skolotāji, bet arī skolēnu
vecāki un skolas absolventi.
To, ko spēj paveikt Teātra studijas
dalībnieki, nav iespējams izteikt vārdos – ir jāizdzīvo radošie mirkļi kopā ar
izrāžu tēliem! Vai nu par viņiem jāpasmejas, vai arī jāpārdzīvo par viņu
dvēseles mokām. Būtu lieliski, ja katrs
skatītājs aizdomātos par to, cik šādu
cilvēku ir mums apkārt reālajā dzīvē.
Ļaujiet vaļu savai emocionalitātei, jo
tad jūs pa īstam varēsiet novērtēt
jauno aktieru veikumu!

2010. gadā J. Višņakovs saņēma
Viestura ordeni
Jaunogres vidusskolu absolvēju
1995. gadā. Par skolu man palikušas
patīkamas atmiņas. Turpinot studijas
Latvijas Lauksaimniecības universitātē
un Latvijas Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā, dzīve likās sarežģītāka, nekā laikā, ko pavadīju vidusskolā. Augstskolā studentam vairāk jāpaļaujas uz
savu patstāvību nekā skolā, jo skola ir
kā ģimene, kur tu jūti atbalstu no visiem
apkārtējiem.
Dzīvojot Ogrē, bieži vien nācās iet
garām savai vidusskolai, nereti tikos ar
bijušajiem klasesbiedriem un skolotājiem. Reiz satiku bijušo latviešu valodas
skolotāju Viju Ziemeli, kura uzaicināja
mani uz skolu tikties ar skolēniem un
pastāstīt par savu karjeru un dzīves gaitām. Jaunogres vidusskolā esmu viesojies vairakkārt – gan saistībā ar 11. un
18. novembra svētkiem, gan uz citiem
pasākumiem. Kad dodos uz skolu, uzvelku savu militāro formu. Protams,
cenšos popularizēt dienestu bruņotajos
spēkos, bet ar mērķtiecīgu aģitēšanu
nenodarbojos. Parasti skolēni klausās
uzmanīgi.
Labprāt turpinu sadarbību ar skolu,

jo ir interesanti un patīkami atgriezties
skolas telpās, redzēt izmaiņas skolā un
mācībspēkos. Ļoti patīkami, ka Jaunogres vidusskolā mani uzņem kā svarīgu un gaidītu viesi, pati skolas direktore
sagaida un pavada uz pasākuma vietu.
Skolu varētu apmeklēt biežāk, bet
pēdējos gados mans dienests noritējis
ārpus Latvijas – 6 mēnešus mācījos
ASV, lai iegūtu kapteiņa pakāpi, divas
reizes esmu bijis dienestā Afganistānā
(kopā ar sagatavošanos divu gadu garumā). Šobrīd esmu kapteinis, Nacionālās Aizsardzības akadēmijas Sauszemes nodaļas Sauszemes studiju kursa
vecākais pasniedzējs.
Valdis Jedušs
Jaunogres vidusskolu pabeidzu
2005. gadā.
Ko skola ir devusi man? Runājot par
zināšanām, tās būtu rēķināt prasme,
valodas, vēstures un literatūras pamati –
zināšanas, kas palīdz orientēties un neapjukt plašajā informācijas pasaulē. Nonākot universitātē, mācības notiek pavisam citā līmenī. Palīdz tikai iepriekš gūtās iemaņas līdzīgu problēmu risinājumu meklēšanā. Kad iegūts universitātes
diploms, kas līdzīgs notiek darba vietā.
Bieži esmu dzirdējis cilvēkus sakām
– “dzīves skola”. Gribētu arī skolas
gadus definēt līdzīgi. Manā dzīvē skola ir
vieta, kurā sastapties ar dažādiem pārbaudījumiem un mācīties, kā tos risināt.
Skola man ir iemācījusi plānot savu
laiku. Strukturāli sadalīt problēmas un to
pakāpeniskus risinājumus. Iemācījusi,
ka darbs ir jāpadara un tikai tad var iet
tālāk. Dažreiz pat līdz galam nesanāk
tikt, bet mērķtiecīgi centieni jebkurā
gadījumā atmaksājas.
Pasaule pēdējos gados kļuvusi tik
strauja, ka, uzsākot mācības kādā universitātes programmā, tās pabeigšanas
brīdī kārotā darba sfēra var vairs pat
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neeksistēt. Šis aspekts apliecina to, ka
skola sniedz pamatu pamatus, kurus
vairs nekad un nekur nebūs iespējams
apgūt.
Katram jaunietim skola ir kā darbs.
Šis darbs ir jāciena un jācenšas no tā
iegūt pēc iespējas vairāk labuma – iemācīties ko jaunu, gūt jaunus kontaktus.
Turpmāk dzīvē bieži būs jāmaina darba
vietas. Tikai no mums pašiem ir atkarīgs,
cik sagatavoti pārmaiņām un jauniem
izaicinājumiem dzīvē mēs katrs būsim.
P.S. Skola māca domāt. Pārējās zināšanas ir tikai labs bonuss…
Dmitrijs Goļenkovs
Vidusskolu pabeidzu 2009. gadā.
Skola man devusi pamatus garīgai attīstībai un stipru zināšanu bāzi. Skolā
iemācījos visas pamatlietas, kas nepieciešamas mūžizglītībai, nekur citur jau to
nevar apgūt, tikai skolā, un to apgūst
katrs cilvēks noteiktā vecumā.
Vēl skolā apguvu iecietības un pacietības prasmes, apguvu iemaņas saglabāt mieru pat visai kritiskās situācijās un
mierīgi reaģēt uz dažādām provokācijām, jo skolā var sastapt visplašāko
raksturu, viedokļu un emociju klāstu, kas
ļauj eksperimentēt, reizēm pat neapzināti, kļūdīties, satraukties, labot pieļautās kļūdas un atkal kļūdīties… ar katru
reizi arvien labāk un dziļāk izprotot gan
sevi, gan apkārtējo rīcības motīvus, gan
aplēst ieplānotā pasākuma iespējamos
ieguvumus un zaudējumus.
Universitātē, un vispār dzīvē, reizēm
ir ļoti svarīgi prast saglabāt vēsu prātu un
pieņemt lēmumus, kas ir pārdomāti, nevis sasteigti, nepārdomāti un tāpēc aplami.
Tā – lēnām, pakāpeniski, laiku pa laikam kļūdoties, pēc tam atkal labojot pieļautās kļūdas, mēs skolā esam mācījušies dzīvot harmonijā ar sevi un citiem.
Paldies, skolotāji, ka bijāt mums blakus!

Nākamais laikraksta numurs –
februāra trešajā nedēļā.

