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Ilmārs Zemnieks: «No priekšsēdētāja
krēsla daudzas lietas izskatās citādāk»
DZINTRA DZENE
Kopš šāgada pašvaldību vēlēšanām pagājuši jau vairāk nekā trīs mēneši, un nākamnedēļ apritēs 100 dienas, kopš Ķeguma novada pašvaldības vadība uzticēta Ilmāram Zemniekam. Lai gan jaunais domes priekšsēdētājs nāk no uzņēmēju vides, darbs pašvaldībā
viņam nav svešs, jo kopš 2001.gada viņš ir bijis pašvaldības deputāts un pēdējos četrus
gadus darbojies visās tās komitejās.

Pamatota kritika
ir vislabākā skola
Jaunais pašvaldības vadītājs
atzīst, – uzsākot darbu, viņa
priekšrocība bijusi tā, ka nav
nācies no nulles iepazīt pašvaldības struktūru un darbiniekus.
«Es tikai nezināju, kādi viņi ir
darba attiecībās un kā mēs varēsim sastrādāties. Daudzas lietas
kā pašvaldības vadītājam man ir
jaunas un tās pamazām apgūstu.
Kas attiecas uz kolēģiem – deputātiem, arī ar lielāko daļu no
viņiem jau agrāk nācies sastrādāt
kopā. Jāatzīst, ka, esot vienkārši
deputātam, viss izskatījās daudz
vienkāršāk nekā tagad, kad pašam jāvada pašvaldība un jāpieņem tai svarīgi lēmumi. Kolēģi –
deputāti mums neļauj ne mirkli
atslābt.
Turpinājums 4.lpp.

Dzintras Dzenes foto

!!!

«Varu solīt godīgi darīt savu darbu, būt atvērtākam un vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem,» saka Ķeguma
novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks.

I.Zemnieks («Latvijas Zemnieku savienība») gadu gaitā spējis saglabāt lielu vēlētāju uzticību,
kuri viņu savulaik izvirzīja arī
titulam «Ķeguma novada lepnums», un nonākšanu pašvaldības priekšsēdētāja krēslā laikam

jau var uzskatīt tikai par likumsakarīgu. «OVV» piedāvā sarunu ar
I.Zemnieku par šā brīža aktualitātēm un nākotnes iecerēm.
«100 dienas, kopš man uzticēta Ķeguma novada domes vadība, apritēs 20.septembrī, jo mani

ievēlēja latviešu tautai traģiskā
dienā, 14.jūnijā. Tiesa gan, es,
būdams latvietis, uzskatu, ka jāatzīmē nevis 100, bet gan 99 dienas, jo tas ir daudz stiprāks skaitlis, kas vērsts uz attīstību, veiksmi
un izdošanos,» saka I.Zemnieks.

ĪSZIŅA
Iespēja un atbalsts uzņēmīgiem lauku jauniešiem
Valsts Lauku tīkla aktivitātes «Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai» ietvaros SIA
LLKC Ogres un Aizkraukles nodaļa
rīko apvienoto informatīvo dienu
jauniešiem.
Tā sāksies 2017.gada 28.septembrī pulksten 10 Aizkrauklē, Bērzu
ielā 7. Aicināti piedalīties jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 40 gadiem.
Programmā: iepazīšanās; informācija par LLKC, VLT aktivitātēm
un pasākumiem, iecerēm Ogres un
Aizkraukles konsultāciju birojos;
aktivitātes «Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināša-

nai» pasākumi – «Tu vari vairāk» un
«Laukiem būt»; atbalsta iespējas
uzņēmējdarbībai laukos; iepriek-

šējā gada dalībnieku pieredze u.c.;
diskusijas, pieteikumu aizpildīšana
dalībai mācībās.
Kontaktinformācija:
Valentīna
Beča, tālr. 26158775.

No 14. septembra

veikalā «Lauma Lingerie»
Ogrē, Mālkalnes prospektā 9,

rudens atlaides līdz 40%..

Graudaugi, upenes,
cidonijas –
ciemupieša
Kārkleļa cerība
6. lpp.

Nākotnes
pilnvarojums jeb
kā sevi pasargāt
nereģistrētās
attiecībās?
8. lpp.
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Piektdiena, 2017.gada 15.septembris

Par cieņu un sapratni
starp paaudzēm

DZINTRA
MOZULE
Šis straujais laiks, kad visi vārti
vaļā, avīzes redakcijai piešķir vēl
vienu rūpi. No savām vientuļajām
saliņām ik pa laikam mums piezvana veci ļaudis, lai pārmītu kādu vārdu. Viņi laikraksta veidotājus uztver
kā draugus, ar ko parunāties. Stāsta
par bērniem un mazbērniem, kuri
tālu prom pasaulē un diez vai atgriezīsies. Vienam gadījies rūgtums
pirmajā darbavietā, kur saimnieks
izstrādinājis, bet «aizmirsis» samaksāt. Otram cita sāpe. Mēs, protams,
uzklausām, bet vairāk līdzēt nespējam. Ja ģimenes jaunākās paaudzes
savus vecīšus būtu radinājušas pie
interneta iespējām, sazināties par
baltu velti varētu vai katru dienu.
Reiz kāda ome bija neizpratnē:
viņai vagas katru vasaru pilnas ar
mīlestībā audzētām ogām un dārzeņiem, arī kūtiņā klukst, blēj un
mauro, bet mazbērni no pilsētas
vairās braukt ciemos. «Pie tevis ir
garlaicīgi, tev nav interneta!» tā
viņi. Kāda cita vecmāmiņa, kura
pati ar datoru uz «jūs», atzinās, ka
viņas sētā šī ierīce tomēr goda vietā. Dēļ mazbērniem, jo griboties, lai
viņi jo biežāk apciemo savu omi.
Arvien ar prieku vēroju paaudžu
attiecības mūsu krustvārdu mīklu autores, pensionētās skolotājas
Vitas Giles mājās. Kamēr rakstāmmašīnai nebija nolietojusies lenta,
viņa tekstus atnesa, šādi uzdrukātus. Bet, kad tā atteicās kalpot,
palīgos nāca mazdēls, kurš Vitas
meitas ģimenē kopā ar omi dzīvoja
zem viena jumta. Ģirts vecmāmiņas
rakstīto ievadīja datorā un nosūtīja
redakcijai. Kad viņš devās studēt,
talkā nāca Ģirta mamma – mūsu
autores meita Ilze. Vēlāk viņai pievienojās jaunākā atvase Elīna. Un tā
tas turpinās joprojām – kurš tobrīd
var, tas izpalīdz savai vecmāmiņai.
Kad par šādu paaudžu sapratni un
cieņu saimi uzslavēju, Vitas kundze
atbildēja, ka tas taču ģimenē pats
par sevi saprotams. Un pajokoja:
«Lai tik pamēģina atteikt, paliks
bez pusdienām!» Atliek novēlēt, lai
visās mājās šādas attiecības būtu
pašas par sevi saprotamas!
VISIEM
Pārnovadu laikraksts
iznāk otrdienās un piektdienās

Izdevējs – SIA «OVV», reģ. Nr. 40103253370
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ESAM KLĀT

Ikšķiles vidusskolai dāvā 38 gleznas
MARTA POGA
Trešdien, 13.septembrī, Ikšķiles novada pašvaldībā notika nodibinājuma «Sergeja Jēgera
labdarības fonds» rīkotās akcijas «Es mazā ziedā lielu mīlestību nesu» noslēguma pasākums, kurā piedalījās fonda izveidotājs, izcilais dziedātājs Sergejs Jēgers, mākslinieki un
pašvaldības pārstāvji. Akcijas rezultātā Ikšķiles vidusskolai tiks dāvināti 38 mākslas darbi.
Šajā gadā labdarības akciju atbalstījuši jau trīspadsmit
mākslinieki – Vēsma Vītola,
Juris Ģērmanis, Jurijs Avkštovs, Daina Gabrusēnuka, Tamāra Šīrante, Lolita Sīmane,
Aija Ozoliņa, Ināra Plakane,
Valentīna Lase, Mudīte Kaličus,
Ludvigs Bērziņš, Antra Saliņa
un Renāte Eismonte. Klātesošos uzrunāja arī viena no akcijas organizatorēm, māksliniece
Vēsma Vītola, kura uzsvēra, ka
pirmais cilvēks, kam šāda labdarības ideja ienāca prātā, bija
Latvijas brīvvalsts prezidents
Kārlis Ulmanis, kas aicināja dāvināt skolām grāmatas un mākslas priekšmetus.
Arī Ikšķiles novada domes
priekšsēdētājs Indulis Trapiņš
pateicās visiem labdarības ak-

Foto no Ikšķiles novada pašvaldības arhīva

SVEICINĀTI!

VĀRDADIENAS
Piektdien, 15.septembrī

Sandra, Sondra,
Gunvaldis,
Gunvaris
Sestdien, 16.septembrī
Ikšķiles vidusskolā nonāks 38 jaunas gleznas.

cijas dalībniekiem, īpaši lielu
paldies sakot fonda dibinātājam
Sergejam Jēgeram. Viņš norādīja, ka šie dāvātie mākslas darbi
skolēnos veicinās izpratni par
skaisto, kā arī veidos estētisku

Ķegumā vajadzīgs policists,
Ogrē – bāriņtiesas loceklis
RITVARS RAITS
Kamēr Lielvārdes novada pašvaldībā, kas pēdējā gada laikā izcēlās ar lielu kadru mainību, šobrīd vakantu amatu
vairs nav, Ķegumā, Ikšķilē un Ogrē tādi ir joprojām.
Ķeguma novada pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos uz
pašvaldības policijas inspektora
vakanci. Pieteikumi tiks gaidīti
līdz 26.septembrim. Savukārt par
izpilddirektora kandidāta izvēli

– šā numura intervijā ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju
Ilmāru Zemnieku. Ogres novada pašvaldība aicina pieteikties
pretendentus uz vēlētu vakanto
Ogres novada pagastu bāriņtiesas

vidi mācību iestādē.
Labdarības akcija «Es mazā
ziedā lielu mīlestību nesu» notika sešpadsmito reizi, tās mērķis ir veidot skaistu vidi Latvijas
skolās un slimnīcās. 
locekļa amatu (40 stundu darba
nedēļa), pieteikumus pieņems
līdz 3.oktobrim. Uz vakanto
Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Kancelejas
klientu apkalpošanas speciālista
amatu, pretendentu pieteikšanās
termiņš – 25.septembris. Ikšķiles novada pašvaldībā pagājušajā
nedēļā noslēdzās pieteikumu pieņemšana atkārtoti izsludinātajam
konkursam uz Ikšķiles vidusskolas direktora amatu. Kā informē
pašvaldības sabiedrisko lietu speciāliste Inga Šulca, šoreiz pretendentu interese bijusi pat divas reizes lielāka nekā pirmajā konkursā
– pieteikušies 20 pretendenti. 

ĪSZIŅA

Rembatē aicina dziedātājas, Tomē – aktierus
Sākoties jaunajai amatiermākslas sezonai, Ķeguma novadā savas
rindas grib papildināt Rembates
dāmu vokālais ansamblis un Tomes
amatierteātris.

No 7. līdz 14.septembrim pasaulē nākuši (Ogres, Birzgales, Ikšķiles,
Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):
Ogres novadā
Augusts Gustavs, Luīze,
Alise, Tomass, Valērija,
Linda, Guna, Kerija, Kristīne.
Ķeguma novadā
Ķegumā
Dārta, Dārta, Arvīds.
Lielvārdes novadā
Lielvārdē
Reinards, Emīlija, Gusts.

Plānots, ka Rembates dāmu
vokālā ansambļa mēģinājumi notiks katru ceturtdienu no pulksten
19.00 līdz 21.00. Interesentes var
pieteikties, piezvanot Lienei Ser-

žantei pa tālr. 26452076.
Tomes tautas nams aicina pieteikties jaunus dalībniekus amatierteātrī. Vairāk informācijas, zvanot
pa tālr. 27843230.

IELU INTERVIJA

– Kāpēc mūsdienās tik daudzi dzīvo nereģistrētā laulībā?
Inga Šteina no Birzgales:
– Mūsdienās cilvēki ļoti daudz šķiras, un tad ir jāiziet cauri daudz nepatīkamām lietām. Ja nav kādas īpašas
mantas, ko dalīt, tad – ja dzīvojam
kopā, tad dzīvojam, ja mēs šķiramies
– tad mierīgi arī izšķiramies.

Dzidra Nikolajeva no Ķeipenes:
– Varbūt baidās, ka sarakstīsies un
jāšķiras ārā. Ir, kas padzīvo pāra mēnešus un šķiras – negrib dokumentus
piesmērēt. Tagad tādu ir vairāk, agrāk
– nebija. Agrāk cilvēki nebija tik apspiesti – visiem bija darbs, naudiņa.

Monika Ziemele no Suntažiem:
– Visdrīzāk tās ir bailes no atbildības, jo tas jau uzliek kaut kādus
savus rāmjus. Manuprāt – nemīl no
visas sirds, paredz kaut kādu plānu B
– ja man būs slikti, es varēšu aizmukt
prom. Cilvēki visā meklē sev lielākas
ērtības.

Lauris Stepiņš, darbs Ogrē:
– Viņiem tā šķiet ērtāk, varbūt. Tas
ir katram individuāli… Es uzskatu, ka
vajag visu noformēt oficiāli. Ja nav reģistrētā laulībā, var nodzīvot desmit,
piecpadsmit gadus, tad pacelt cepuri
un aiziet, un nekas nav.

Asja, Asnate, Dāgs
Svētdien, 17.septembrī

Vera, Vaira, Vairis
Pirmdien, 18.septembrī

Liesma, Elita, Alita
REDAKCIJA NOVĒL:

Lai Jums pieder
draudzība, kas līdzinās
vīnam – jo ilgāka,
jo labāka!

MŪŽĪBAS VĀRTOS
No 7. līdz 14.septembrim aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):
Ogres novadā
Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē
Vilma Lībmane (1925),
Dzidra Stobova (1943),
Ķeipenē
Roberts Sosins-Sviklis (1950).
Ikšķiles novadā
Vladimirs Smirnovs (1944).
Ķeguma novadā
Birzgalē
Dainis Vītols (1955).
Lielvārdes novadā
Lielvārdē
Aivars Zelčs (1960).

NODERĪGAS ATZIŅAS
* Neveiksme ir daļa no dzīves.
Ja tu nekad nezaudē, tu neko neiemācīsies. Ja tu neko neiemācīsies, tu nekad nemainīsies.
* Ja vīrs sievu nosauc par vistu, atgādiniet viņam, kā sauc vistas vīru...
* Tiem, kas prot sirsnīgi tiesāt
citu grēkus, der ieteikt: «Sāciet
labāk ar saviem un līdz svešiem
netiksiet...»

Piektdiena, 2017.gada 15.septembris
v

POLICIJA INFORMĒ
Paliek bez maka

10.septembrī 1987.g. dzimušais D. konstatēja, ka viņam naktsklubā
Ogrē, Brīvības ielā, nozagts maks ar dokumentiem. Uzsākts kriminālprocess. 11.septembrī arī A. Lielvārdē konstatēja, ka viņam nozagts
maks, kurā atradās dokumenti un nauda.

Šķērso sliedes neatļautā vietā
11.septembrī trīs personas, 12.septembrī četras un dienu vēlāk – vēl
piecas personas Ogrē, Upes prospektā, šķērsoja dzelzceļa sliedes tam
neparedzētā vietā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
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ZIŅAS

Ogres pensionāri bez tikšanās vietas nepaliks
DZINTRA DZENE
Nedēļas sākumā «OVV» redakcijā pēc palīdzības vērsās Ogres pensionāru biedrības rokdarbu pulciņa «Kamolītis» pārstāves, kuras negaidīti sasniegusi satraucoša ziņa – steidzami jāatbrīvo telpas Ogrē, Meža prospektā 9.

Gūst miesas bojājumus
11.septembrī A. Lauberes pagastā konflikta laikā guvis miesas bojājumus – pleca mežģījumu. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Nozog dzirnavas
11.septembrī konstatēts, ka no kāda šķūnīša Birzgalē nozagtas
graudus, maļamās dzirnavas.

Konfliktē ar kaimiņiem
Nozog motorolleru
Saņemta informācija, ka 11.augustā konstatēts: Ogrē, Liepu ielā, nozagts 2005.gada izlaiduma motorollers «ZHONGY».

Nozagto auto atrod izjauktu
Saņemta informācija, ka šā gada martā pie kādām mājām Krapes
pagastā nozagta no uzskaites noņemtā automašīna «AUDI A4», kas
bija novietota ilgstošai stāvēšanai. Automašīna atrasta kādā servisā jau
izjauktā veidā. Uzsākts kriminālprocess.

Apzog instrumentu skapi
11.septembrī konstatēts, ka Ikšķiles novadā uzlauzts un apzagts
instrumentu skapis. Uzsākts kriminālprocess.

Reibumā pārskatās
12.septembrī Ogres policijas iecirknī tika saņemts satraukts zvans
no kāda astoņus gadus veca zēna mātes, ka viņas dēls iekāpis automašīnā «FORD MONDEO», kur atradusies sveša sieviete, un auto aizbraucis nezināmā virzienā. Noskaidrots, ka, būdama iereibusi, sieviete
pārskatījusies – svešajā auto iekāpis tās īpašnieces dēls, bet satrauktās
māmiņas atvase pēc brīža pārnākusi mājās. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Atrod nozagto auto
12.septembrī konstatēts, ka Ogrē, Rīgas ielā, nozagta 2001.g. izlaiduma automašīna «VOLVO S60», kas vēlāk atrasta. Uzsākts kriminālprocess.

Gūst darba traumu
13.septembrī 1989.g. dzimušais V. Ogrē guva darba trumu, nokrītot
no otrā stāva. Vīrietim konstatēti muguras sasitumi, krūšu skriemeļa lūzums un labās rokas plaukstas lūzums.

Nogādā slimnīcā
13.septembrī no Ķeguma Ogres slimnīcā ar galvas un sejas sasitumiem nogādāta I. Policija noskaidro notikušā apstākļus. Šajā pašā
dienā no Mednieku ielas Ogrē Ogres slimnīcā ar sistu brūci galvas matainajā daļā un alkohola reibumā ievietota 1999.g. dzimusī H. Uzsākts
kriminālprocess.

Sabojā logu
12.septembrī konstatēts, ka Ikšķilē uzlauzts celtniecības vagoniņš
un radīti bojājumi tā logam. Uzsākts kriminālprocess.

Paliek bez telefona
Saņemta informācija, ka 30.augustā konstatēts: Ogrē, Mālkalnes
prospektā, nozagts mobilais telefons «SAMSUNG J5». Uzsākts kriminālprocess.

Iebraucot kokā, aizdegas auto
13.septembrī J. Turkalnē vadīja automašīnu «OPEL», nobrauca no
ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā, pēc kā automašīna aizdegās.
Autovadītājai sniegta medicīniskā palīdzība, bet no hospitalizācijas
viņa atteicās. Sastādīts CSN reģistrācijas protokols.

Tirgojas bez atļaujas
13.septembrī G. Mazozolu pagastā no automašīnas «CITROEN BERLINGO» veica gaļas un maizes izstrādājumu tirdzniecību bez pašvaldības atļaujas. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Atrod mirušu
13.septembrī Tīnūžos bez redzamām vardarbīgas nāves pazīmēm
atrasts miris A. Vīrieša nāve iestājās līdz mediķu atbraukšanai. Uzsākts
kriminālprocess.

Dzintras Dzenes foto

11.septembrī kāda persona Ogrē, Indrānu ielā, guvusi miesas bojājumus konflikta laikā ar kaimiņiem.

Ogres pensionāru biedrības rokdarbu pulciņa «Kamolītis» pārstāves un vadītāja Vita Bormane (pirmā no
kreisas) tikās ar Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani un Sociālā dienesta vadītāju Sarmīti
Ozoliņu (pirmā no labās), lai rastu risinājumu telpu jautājumā.

«(..) Pensionāru biedrības
priekšsēdētājs Jānis Staudžs atzīst,
ka pēc daudzu gadu cīņas tika izcīnītas un iekārtotas skaistas un
mājīgas telpas Ogrē, Meža prospektā 9, bet tikai uz vienu gadu.
Mums tur bija trenažieri, tenisa galds, grāmatu apmaiņas skapis un dažādas galda spēles. Šajās
telpās strādāja un sanāca kopā 25
rokdarbnieces ar pašu inventāru,
vieta arī nelielai rokdarbu izstādei. Te viņas darināja adīšanas,
tamborēšanas un pērļošanas brīnumus. Ar katru gadu rokdarbu
pulciņa biedru skaits auga. Viņas
aktīvi piedalās visos svētkos, kā
arī izstādēs Rīgā, ko organizē LPF
valde. Šeit nāk dalīties pieredzē
un gūt jaunus iespaidus. Jo katra
diena un katrs mirklis senioram
ir īpašs. Pensionāriem, kuriem uz
pleciem ir liela gadu nasta, gribas
atnākt parunāties, paspēlēt kādu
galda spēli vai pavingrināties uz
trenažieriem, it sevišķi tiem, kas
gadu ritumā palikuši vieni.
Seniori ir daudz strādājuši,
pielikuši savas rokas un spēku
pilsētas izaugsmē. Dzīve ir dota,
lai dzīvotu un radītu. Vai tiešām
Ogrē mūsu pašvaldībai nav nevienas atbilstošas telpas pensionāru
sanākšanai? Kopā sanākšana ir
uzlāde tālākai dzīvei.
Mums viss bija..., bet tagad jūtamies kā imigranti, kuriem nav
savas mājas.
Mēs, pensionāri, mūsu pašvaldībai lūdzam, nē – šoreiz prasām
– atrast līdzvērtīgas telpas, kādas
mums bija!
... Dod mums rāmu garu, pieņemt visu, ko nespējam ietekmēt.
Drosmi – ietekmēt visu, ko spējam, un gudrību – vienmēr atšķirt
vienu no otra!» Ogres pensionāru vārdā raksta Olga Braunere.
Otrdien, 12. septembrī, Ogres

pensionāru biedrības rokdarbu
pulciņa «Kamolītis» pārstāves
un vadītāja Vita Bormane vērsās
Ogres novada pašvaldībā, lūdzot
rast risinājumu šajā jautājumā.
Biedrības pārstāves uzklausīja
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un Sociālā
dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, kuriem ziņa, ka pensionāru
biedrības pārstāvji palikuši bez
telpām, arī bija negaidīts pārsteigums.
S.Ozoliņa skaidro, ka savulaik pensionāri ar pašvaldības
atbalstu startēja projektu konkursā, iegūstot finansējumu
trenažieru, galda spēļu un cita
inventāra iegādei brīvā laika pavadīšanai. Pensionāru biedrībai
tikai ierādītas Ģimenes atbalsta
Dienas centra pārziņā esošās
telpas Ogrē, Meža prospektā 9,
kas tobrīd nebija noslogotas, jo
mazie bērni tobrīd atradās telpās Ogrē, Grīvas prospektā 4a.
«Ar Ogres pensionāru biedrību
par telpu izmantošanu tika parakstīts sadarbības līgums, kura
termiņš beidzās šā gada 31.jūlijā,
bet, tā kā šīs telpas rīta stundās
joprojām nebija noslogotas, pensionāri varēja turpināt tās izmantot. Šobrīd situācija ir krasi mainījusies – ēka Grīvas prospektā
4a ir pārdota, Ģimenes atbalsta
Dienas centram telpas uzteiktas
un tās līdz 30.septembrim jāatbrīvo. Līdz ar to centra darbības
nodrošināšanai
nepieciešamas
telpas Meža prospektā 9, kuras
rīta stundās apmeklēs mazie bērniņi. Šobrīd notiek pārvākšanās
process,» skaidro S.Ozoliņa, piebilstot, ka arī viņai šis pavērsiens
bijis pārsteigums, jo lēmumu par
telpu uzteikšanu pensionāriem,
iepriekš nesaskaņojot ar vadību,
vienpersoniski pieņēmusi Dienas

centra vadītāja.
Arī E.Helmanis pauda sarūgtinājumu par radušos situāciju
un atvainojās pensionāriem, atzīstot, ka nav bijis informēts par
tik pēkšņu Dienas centra pārcelšanos. Domes priekšsēdētājs
norāda, ka šāda situācija nav
pieļaujama – vēl pirms lēmuma
pieņemšanas par pensionāru izlikšanu bija jāatrod un viņiem jāpiedāvā citas, līdzvērtīgas telpas.
«Mūsu pensionāri ir pietiekami
aktīvi un darboties griboši, lai viņiem būtu vieta, kur tikties. Turklāt daudzi no viņiem ir vientuļi,
un šī kopā būšana sniedz iespēju
savstarpēji komunicēt, kas, nenoliedzami, ir ļoti svarīgi,» norāda domes priekšsēdētājs.
E.Helmanis skaidro, ka nākotnē, kad tiks izremontētas telpas
Ogrē, Upes prospektā 16, tur būs
vieta gan pensionāriem, gan represētajiem, gan invalīdiem un
citām nevalstiskajām organizācijām. Ņemot vērā, ka tas varētu notikt ne ātrāk kā pēc gada,
pašvaldības vadītājs solīja kopā
ar Sociālā dienesta vadību atrast
pagaidu risinājumu, izskatot vairākus variantus. Tiks pārrunāta
iespēja pensionāriem palikt līdzšinējās telpās Meža prospektā 9,
kas gan varētu būt visai problemātiski, jo mazie dienas centra
apmeklētāji šajās telpās uzturas
rīta stundās. Vēl tika apspriesta
iespēja kooperēties ar Ogres neredzīgo biedrību, kas arī atrodas
ēkā Meža prospektā 9, un pēc
saskaņota grafika izmantot viņu
telpas, vai arī rast iespēju uz laiku piešķirt pensionāru biedrībai papildu telpas Ogres novada
Kultūras centrā. Risinājums šajā
jautājumā tiks rasts jau tuvākajā
laikā, un pensionāri bez tikšanās
vietas nepaliks. 
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Ilmārs Zemnieks: «No priekšsēdētāja
krēsla daudzas lietas izskatās citādāk»
Sākums 1.lpp.

Viņi ir diezgan skarbi, bet
tajā pašā laikā ļoti lietišķi aizrāda uz manām kļūdām vai lietām,
ko vēl nezinu. Man kā jaunam
priekšsēdētājam tā ir vislabākā
skola. Varbūt citi to uztver personīgāk, bet, zinot iepriekšējo
priekšsēdētāju Robertu Ozolu,
ja viņš saka, ka ir kļūda, tad tā
ir jāpielabo, un es to uztveru kā
pozitīvu kritiku. Esmu veterinārārsts bez juridiskās izglītības
un trīs mēnešos nevaru kļūt par
speciālistu visās jomās. Es to uztveru normāli, darbi notiek, kļūdas labojam un, ja nepieciešams,
atgriežam lēmumprojektus atpakaļ komitejās, virzām otrreiz uz
domes sēdi. Ir daudzas lietas, kas
aizsāktas iepriekšējos četros gados, kad arī mūsu koalīcija (man
gan nepatīk šis vārds, es labāk
teiktu – sadarbības partneri) bija
pie varas, tāpēc kritiku, ka mēs
tikai to vien darām kā «griežam
lentītes» objektiem, kas tapuši iepriekšējā sasaukuma laikā,
kā pārmetumu neuztveru, jo es
arī iepriekš esmu bijis deputāts
un arī esmu piedalījies lēmumu
pieņemšanā. Bet, būdams ierindas deputāts, varbūt nepievērsu
pastiprinātu uzmanību dažādām
niansēm, cik īsti kas izmaksā,
utt. Man diemžēl jāatzīst, ka ir
lēmumi, par kuriem savulaik
balsoju «par» un tagad man jābalso «pret», jo tobrīd manā
rīcībā nebija pietiekami daudz
informācijas par vienu vai otru
jautājumu,» saka I.Zemnieks.

Nākas atcelt agrāk
pieņemtos lēmumus
Ar šā brīža skatījumu domes
priekšsēdētājs balsojis par lēmuma atcelšanu saistībā ar dabas
taku izveidi, kas prasītu lielus
pašvaldības ieguldījumus. Tāpat
pieņemts lēmums šobrīd nerealizēt ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Ķegumā, otrpus
dzelzceļam. «Šo lēmumu ļoti sāpīgi uztvēra iepriekšējā vara. Lai
gan projektu bija paredzēts realizēt par Eiropas struktūrfondu
līdzekļiem, sākotnēji pašvaldībai
visa nepieciešamā summa – aptuveni divi miljoni eiro – būtu
bijusi jāaizņemas no valsts kases.
Ņemot vērā, ka mūsu kopējais
budžets ir ap sešiem miljoniem
eiro, tā ir ļoti liela summa, turklāt ieguldītos līdzekļus mēs varētu atgūt tikai tad, kad tīkli būtu
izbūvēti, ar nosacījumu, ka iedzīvotāji tiem pieslēdzas. Kā liecina
līdzšinējā pieredze, pieslēgšanās
šiem tīkliem notiek ļoti lēni, ne-

raugoties uz to, ka pašvaldība
sedz pusi no pieslēgšanās izmaksām. Realizēt projektu, nezinot,
cik ilgā laikā mēs šos līdzekļus
varētu atgūt, manā skatījumā,
būtu bijis ļoti liels risks. Es kā
privātuzņēmējs līdz šim biju dzīvojis un strādājis par paša nopelnīto naudu, vienmēr domājot
līdzi, vai aizņēmuma gadījumā
varēšu šo naudu atdot un vai
man nebūs jāzaudē uzņēmums.
Tāpat arī šeit, – ja pēc tam nebūs vairs naudas citu nozīmīgu
projektu realizēšanai, tādu risku
es nevarēju uzņemties. Uzskatu,
ka līdzīgi kā uzņēmumā un vēl
ar lielāku atbildību jārīkojas arī
ar pašvaldības naudu, kur summas ir krietni lielākas. Protams,
jautājumā par kanalizācijas tīklu
izbūvi tiks meklēti risinājumi,
kā šos projektus realizēt pakāpeniski, par mazākām summām,
startējot citos Eiropas projektos,»
saka I.Zemnieks.

Būs jauns
izpilddirektors
Domes priekšsēdētājs atzīst,
ka darba apjomu palielinājis arī
tas, ka jau gandrīz mēnesi nācies
iztikt bez izpilddirektora. «Manuprāt, ka iepriekšējā izpilddirektore Nelda Sniedze labi tika
galā ar visiem darbiem. Viņa
Ķeguma novada pašvaldībā bija
nostrādājusi sešus gadus. Neldu
pazīstu arī personīgi, zinu viņas
ģimeni, jo esam labi kaimiņi –
dzīvojam līdzās Bekuciemā. Pēc
pašvaldību vēlēšanām viņa nostrādāja vēl aptuveni divus mēnešus, izskaidroja man aktuālo
situāciju un 17.augustā domes
sēdē šķīrāmies, jo viņa nevēlējās
vairs turpināt darbu un atrasties
kā starp diviem dzirnakmeņiem
– veco un jauno varu. Likums
nenosaka uz izpilddirektora
amatu izsludināt konkursu, un
šim amatam piemērotu kandidātu izvēlēšos pats, jo man ar
viņu ikdienā nāksies sastrādāties un ir nepieciešams cilvēks,
uz kuru varu paļauties. Ceru, ka
deputāti šo izvēli atbalstīs,» saka
I.Zemnieks.

Aktuāls jautājums –
bērnudārza piebūve
Pašvaldības vadītājs atzīst, ka
nereti iedzīvotāji neizprot, kāpēc
vieni vai otri darbi nerit tik raiti, kā varētu vēlēties. Piemēram,
ieildzis ceļa remonts pāri HES
tiltam. Tāpat arī «Sadales tīkli»
visu vasaru pārvilka elektrolīnijas, līdz ar to bija pārrakts ceļš
pie skolas un ambulances, radot

putekļus un dubļus. «Man šīs vasaras rūdījums sanācis diezgan
liels. Pārmetumi par visām nebūšanām jāuzklausa pašvaldībai,
lai gan šajos jautājumos mums
ir maza teikšana, jo šie darbi nav
mūsu pārziņā. Mūsu novadā ir
vairāki valsts nozīmes objekti
– Ķeguma HES, Rembates lidlauks, Tomes zivju audzētava, kā
arī moto trase «Zelta Zirgs», kas
ir valsts nozīmes objekti. Nenoliedzami, tie popularizē Ķeguma
vārdu, taču nekādus ienākumus
pašvaldība no tiem negūst, jo
minētie objekti ir valsts pārraudzībā. Tajā pašā laikā mums netrūkst savu aktuālu jautājumu,
kur nepieciešams steidzams risinājums. Vislielākā šā brīža aktualitāte ir pirmsskolas izglītības
iestāde. Pusgada laikā novadā
būs vairāki desmiti bērnu, kuri
sasniegs bērnudārza vecumu, un
mums ir steigšus jāuzbūvē bērnudārza piebūve. Ātrākais veids,
kā to varam izdarīt, ir moduļa
tipa piebūves iegāde. Iepriekšējā sasaukuma laikā veselu gadu
vilkās projekta saskaņošana, un
beigās summa, kas būtu nepieciešama piebūves būvniecībai,
bija pārāk liela, lai mēs to varētu
īstenot, tāpēc nobalsojām pret šī
projekta realizēšanu. Būtu vēlams iekļauties izmaksās zem
miljona eiro. Ņemsim no valsts
kases aizņēmumu, jo pašiem
mums tāds naudas nav,» atzīst
priekšsēdētājs.

Vēlas atrisināt apkures
jautājumus Ķegumā
Otrs lielākais projekts, ko pašvaldība plāno realizēt, ir saistīts
ar apkures sistēmu Ķegumā. «Tas
mums ir sāpīgs jautājums, jo, lai
gan siltuma tīkli ir pašvaldības
pārziņā, katlu mājas saimnieks
ir «Latvenergo». Sanāk absurda
situācija, ka Ķeguma novads ir,
ja tā var teikt, Latvijas elektrības
šūpulis, bet mums ir visdārgākā
apkure valstī. Pienācis laiks izstrādāt plānu, kā mēs varētu atpirkt no «Latvenergo» katlu māju
un saimniekot paši. Ar «Latvenergo» šajā jautājumā jau uzsāktas sarunas, un noslēgta vienošanās par kopējas darba grupas
izveidi, lai varētu saimnieciski
izsvērt, kādas būs izmaksas, iegādājoties šo katlu māju, un cik
varētu izmaksāt jaunas izbūve.
«Latvenergo» īpašumā esošā
katlu māja ir būvēta pirms deviņiem gadiem par Eiropas naudu.
Rēķinot nolietojumu, tā vienalga
varētu maksāt dārgi, bet jaunas
būvniecība vienalga izmaksātu

uz pusi dārgāk. Arī iepriekšējā
pašvaldības vadība ar «Latvenergo» veica pārrunas, bet tad cena
vēl bija tuvu jaunas katlu mājas izmaksām. Ja katlu māja būs
mūsu īpašumā, tad būs lielāka
iespēja lemt un domāt, kā samazināt vai vismaz raudzīt, lai apkures izmaksas nepieaugtu. Piemēram, ja iziet no ierindas kāds
katls, varēsim meklēt lētākos risinājumus, turpretim «Latvenergo» var iegādāties arī visdārgāko
katlu, izmaksas pierēķināt pie
apkures cenas, un mēs tur neko
nevaram iespaidot. Tieši tāpēc
šis katlu mājas jautājums ir tik
svarīgs,» atzīst domes priekšsēdētājs, piebilstot, ka nākotnē apkures sistēma būtu jāsakārto arī
Birzgalē.

OMS Ķeguma filiālei
būs sava māja
Pašvaldības vadītājam netrūkst ieceru arī kultūras, izglītības un sociālajā jomā. «Nākamgad izstrādāsim projektu papildus telpas izveidei Sociālajā aprūpes centrā «Senliepas», jo viņi
aktīvi darbojas, realizē dažādus
projektus un pašreizējās telpās
kļuvis par šauru. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas telpās iepriekšējos gados ir izveidota Birzgales mūzikas skolas filiāle, līdz ar to ķegumiešiem vairs
nav jāved bērni apgūt mūziku uz
Lielvārdi vai Ogri. Pēdējos gados
mums ir izveidojusies arī laba sadarbība ar Ogres Mākslas skolu
(OMS), un Ķegumā nodibināta
šīs skolas filiāle, kas šobrīd darbojas kultūra nama telpās. Arī
šo jomu plānojam attīstīt plašāk
un OMS filiāles vajadzībām izremontēt pašvaldības īpašumā
esošu senu divstāvu ēku Ķegumā, Rīgas ielā 12. Tur mākslas
pamatus būtu iespēja apgūt bērniem no mūsu pagastiem un arī
pieaugušajiem. Pie mājas ir plaša
zaļā zona ar lieliem, skaistiem
kokiem, kur varētu notikt dažādas aktivitātes, tostarp mākslas
plenēri un nodarbības, tādējādi
pārvēršot šo īpašumu par tādu
kā radošo centru. Iepriekšējā lēmējvara par šīs ēkas tālāko likteni bija spriedusi citādi. Otrajā
stāvā bija plānots izvietot kabinetus, bet pirmajā – ierīkot laulību
zāli. To pārspriežot, nonācām pie
secinājuma, ka vietu kabinetiem
varam atrast arī citur un nebūtu
prātīgi pirmo stāvu visu nedēļu
turēt tukšu līdz nedēļas nogalei,
kad tur notiktu laulību reģistrācijas. Mūsu lēmums apbēdināja iepriekšējās varas pārstāvjus,

bet mums šķiet, ka būtu labāk
šo māju atdot bērniem. Šo ideju
prezentēsim domes deputātiem,
cerot uz viņu sapratni un atbalstu,» saka I.Zemnieks.

Aicina būt
pozitīvākiem
«Pamazām sākam rindot idejas, ko četros gados varam izdarīt, katru gadu realizējot kādu
lielāku projektu, kā arī turpinot
ceļu asfaltēšanu – paredzot katrā pagastā saremontēt vismaz
pa kādai ielai. Nākamgad plānots noasfaltēt arī ceļu, kas ved
no Lielvārdes uz Rembates lidlauku. Mums pašiem jāizstrādā
projekts, bet finansējums būs no
NBS. Mācamies, strādājam. Trīs
mēneši vēl ir neilgs laiks, lai saprastu, kā katrā situācijā būtu
vispareizāk rīkoties, un ir viegli
pieļaut kļūdas. Kad es kā jaunais
speciālists sāku strādāt veterinārijā, pirmos trīs mēnešus bija ļoti
grūti saprast, kā pareizi jādara.
Tagad izmisumā neesmu, jo pašvaldībā ir labi un profesionāli
speciālisti, kuriem vienmēr var
jautāt padomu. Turklāt neesmu viens. Man ir divi vietnieki.
Imants Smirnovs, kuram šis ir
pirmais sasaukums, ir zinošs juridiskos jautājumos un labs palīgs dažādu saimniecisko jautājumu risināšanā Ķegumā, Tomē un
Rembatē. Savukārt Pāvelam Kotānam ir vislielākā pieredze un
zināšanas saistībā ar pašvaldības
darbu organizēšanu. Viņa pārziņā ir Birzgales pagasts, kas ir lielākais mūsu novada pagasts. Man
trijos mēnešos vēl nav izveidojusies, ja tā var teikt, pareizā darbu
veikšanas shēma, tāpēc pieļauju,
ka darba gaitā kaut kas var palikt
nepamanīts. Iepriekšējais priekšsēdētājs Roberts Ozols šo amatu
pildīja 10 gadus, un, iespējams,
kaut kādas pārmaiņas bija nepieciešamas. Kļūt par priekšsēdētāju nebija mans pašmērķis. Šis
lēmums nāca spontāni, lai gan
nojausma, ka tas reiz varētu notikt, bija. Nezinu, vai būs labāk,
bet savādāk noteikti, un varu solīt godīgi darīt savu darbu, būt
atvērtākam un vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem, aicinot arī
viņus biežāk nākt uz pašvaldību
un izteikt ne tikai negācijas, bet
runāt arī par pozitīvo, jo, runājot
tikai sliktu, labāk nepaliks,» saka
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks.
Sarunas
turpinājumu
ar
I.Zemnieku par viņa, kā pats
atzīst, reliģiju – veterinārmedicīnu, sportiskajām aktivitātēm,
pēdējo gadu aizraušanos ar pirts
lietām, darbošanos Tomes folkloras kopā «Graudi» un danču
klubā, uzturot dzīvas latviskās
tradīcijas, un to, kā šīs sirdslietas
izdodas veiksmīgi savienot ar domes priekšsēdētāja amatu, lasiet
kādā no turpmākajiem «OVV»
numuriem. 
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Ceriņu trakums rudenī
RITVARS RAITS
Ja parasti ceriņi ar savu ziedēšanu un reibinošo smaržu
mūs reibina pašā vasaras sākumā, tad Lielvārdē, Avotu ielā,
kaislības to dēļ uzvirmoja nule pagājušās vasaras beigās,
praktiski jau rudenī. Arī emociju iemesls šoreiz bija pavisam cits un daudz skumjāks – pie vienas no daudzdzīvokļu
mājām dekoratīvie krūmi tika vienkārši nozāģēti, zari samesti kaudzē un pamesti.
raksturīgo aromātu. Protams,
ka tādi varas darbi nepalika bez
iedzīvotāju uzmanības. Pat vairākas sievietes mēģināja ceriņu
zāģētāju apturēt, jautādamas, ko
gan viņš dara. Vīrietis, kuru lielvārdietes atpazina kā kaimiņu
mājas iedzīvotāju, mierīgi atbildēja, ka viņš izpildot pašvaldības
rīkojumu, un turpināja iesākto,
līdz krūms bija nozāģēts. Ticību zāģera teiktajam piešķīra tas

Ritvara Raita foto

Patiesībā šis stāsts ir ne tik
daudz par ceriņiem, bet par to,
ka cilvēki joprojām nezina vai arī
izliekas, ka nesaprot, ko drīkst
un ko nedrīkst darīt kopīpašumā. Augusta pēdējā svētdienā pie
vienas no daudzdzīvokļu mājām
ieradās vīrietis ar motorzāģi un
sāka zāģēt ceriņu krūmu, kas tur
bija audzis teju 20 gadus, pavasaros priecēdams mājas iedzīvotājus ar baltiem ziediem un tiem

fakts, ka viņš esot sodīts ar piespiedu darbiem, kas jāatstrādā
tieši Lielvārdes pašvaldībā.
Pie mājas palika zaru kaudze,
bet zemē – nozāģēto koku stumbeņi. Kā izskatījās, vēl kaut ko
darīt neviens vairs netaisījās, tāpēc tuvākajās darbadienās nama
vecākā sazinājās ar pašvaldību,
jautājot, kas tas par rīkojumu
– zāģēt ceriņus, kas auga ne jau
uz pašvaldības zemes, bet mājas
kopīpašumā. Kā izrādījās, pašvaldība nekādu rīkojumu nevienam
nebija devusi. Jānis gan bija piespiedu darbu strādātājs, bet pašvaldība nekādā gadījumā nebūtu
uzticējusi viņam motorzāģi, turklāt aizdomas raisīja apstāklis, ka
ceriņi tika zāģēti sestdienā. Lielākās aizdomas krita uz pašvaldībai
piederošā pirmā stāva dzīvokļa
īrnieci, jo viņa jau agrāk bija
mājas vecākajai izteikusies, ka
ceriņu dēļ viņai logos neiespīdot

Pēc ceriņu krūma nozāģēšanas šāda nepievilcīga aina pie Avotu ielas mājas bija vērojama pāris nedēļas.

saule. Kā kaimiņienes teica, saule viņas dzīvokli drīzāk neredzot
tādēļ, ka logi aizklāti ar melnu
polietilēnu. Kā skaidrojusi īrniece, tas tā izdarīts, lai mēbeles nepelētu, bet jēgu šajā apgalvojumā
laikam gan neesot vērts meklēt.
Mājas vecākā toreiz teikusi, ka
paretināt to krūmu varētu, bet
pie tā arī runāšana apstājusies.
Kad īrnieci izdevies sastapt,
viņa apgalvojusi, ka par ceriņiem
sūdzējusies pašvaldībā, kur viņai atbildēts, ka jāzāģē nost viss
krūms līdz zemei. Kā vēlāk izrādījās, tādas sarunas nav bijis.
Visdrīzāk, ka īrniece vienkārši
piemānījusi kaimiņu Jāni, teikdama, ka viņam uzdots ceriņus
nozāģēt, bet visu taisnību mājas
iedzīvotāji tā arī neuzzināja, jo
Jānis kļuva pavisam nerunīgs,
laikam jau saprasdams, ka soda
izciešanas laikā iekūlies jaunās
nepatikšanās, bet īrniece slēpusies dzīvoklī un vairs nebija sastopama.
Atklāts palika jautājums, ko
darīt ar nozāģētajiem kokiem un
zemē palikušajām saknēm. SIA
«Lielvārdes Remte», kas apsaimnieko šo daudzdzīvokļu māju,
situāciju uztvēra stoiskā mierā –
visu varot novākt, bet tas maksāšot 100 eiro. Naudu paņemšot no
mājas uzkrājuma, bet, lai to izdarītu, vajagot savākt lielākās daļas
dzīvokļu īpašnieku parakstus.
Tiesa, mājinieki nemaz negribēja
parakstīties par to, lai remontiem
krātā nauda tiktu tērēta praktiski
nozieguma seku novēršanai.
Šoreiz jāsaka paldies pašvaldībai, kas, apzinoties, ka šo jezgu
sacēlusi tai piederošā dzīvokļa
īrniece, apņēmusies zaru kaudzi
aizvest, bet par izveidojušos situāciju veikt pārrunas ar sievieti.
Tiesa, neglītie celmi pie mājas
vismaz pagaidām palikuši. Varbūt tie vismaz būs kā atgādinājums dzīvokļu īpašniekiem, ka
viņu kopīpašumā saimnieki ir
tikai un vienīgi viņi, nevis pašvaldība vai jebkurš vecis ar motorzāģi... 

* Madlienas «Veselības apļi
2017», 19.kārta (Madlienas stadionā) – 15.septembrī pulksten
18.30.
* Riteņbraukšanas sacensības
«SEB MTB maratons», 7.posms
(Ikšķiles centrā) – 17.septembrī
pulksten 10.00.
* Ogres NSC kausa izcīņa šaušanā ar pistoli (Ogres NSC šautuvē) – 16.septembrī pulksten 11.00.
* Latvijas čempionāts handbolā, Virslīga (Ogres stadiona hallē) – 16.septembrī pulksten 18.00
«Ogre/Miandum» - «ASK/LSPA».
* Skrējienu seriāls «Apkārt
Zilajiem kalniem», 15.kārta (pie
Mālkalnes prosp. apļa, Ogrē) –
19.septembrī pulksten 19.00.
* Orientēšanās sacensības
«Rel-Jefiņš», 13.kārta (Tīnūžu
pag. «Aizupēs») – 20.septembrī
pulksten starts no 16.00 līdz 18.00.
* Skrējienu seriāls «Veselības apļi - Ogre 2017», 16.kārta
(Ogres stadionā) – 21.septembrī
pulksten 19.00.

ma Tautas namā – animācijas / ģimenes filma «Misija rieksti 2: Trakā
daba».
Birzgales pagastā
22.septembrī kopā ar Tomes
Tautas nama folkloras kopu «Graudi» – Baltu Vienības uguņu sasaukšanās un rudens saulgriežu svinības. Folkloras kopa «Graudi» iedegs
Baltu Vienības ugunskuru Birzgales
pagasta Slaidēnu pilskalnā.
Pulksten 18.30 – Lindes parkā
– Rudenāju svinības, uguns plosta
palaišana Daugavā, parka ievērojamāko vietu apskate un sadziedāšanās «Pakalnu» sētā pie ugunskura.
19.30 – Lindes Pajumtē kopā ar
Ķeguma danču muzikantiem Tomes «Graudi» svin piecu gadu jubileju un ielūdz visus uz Danču vakaru.
Birzgalē
23.septembrī pulksten 22 Birz-

gales Tautas namā – «Rudens balle»; spēlēs «Īstais vīrs Jānis Krūmiņš» no grupas «Apvedceļš».
Starplaikos DJ Gunchs ar latviešu
deju mūziku un ārzemju 80’s 90’s
hītiem.
Lielvārdes novadā
Lēdmanē
15.septembrī pulksten 16 Lēdmanes Tautas namā – sadarbībā ar
bibliotēku literāri muzikāla pēcpusdiena «Tikai vienu valsi, Ruden’, tev
lūdzu»; tikšanās ar dzejnieci Gundegu Salnu.
Lielvārdē
17.septembrī pulksten 14 kultūras namā «Lielvārde» – pēcpusdienas tikšanās ar dzejnieci Maiju
Laukmani «Ceļā palaistas gaišas
domas...». Par muzikālo atmosfēru
gādās Linda Ivanova un Rimma Pudāne.

23.septembrī
soļošanas sacensības
Ogres stadionā
23.septembrī Ogres stadionā
notiks tradicionālās sacensības soļošanā, kas veltītas olimpiskā vicečempiona Jāna Daliņa piemiņai. Sacensību atklāšana pulksten 10.45.
Soļošanas sacensībās, kuras ar
Ogres novada pašvaldības atbalstu organizē VS «Jūdze» un Ogres
novada sporta centrs, piedalīties
aicināti visu vecumu soļotāji. Īpaši
gaidīti bērnudārzu audzēkņi, kuri
varēs startēt 500 m distancē. Komandu cīņā starp bērnudārziem
tiks izcīnītas «Jūdzes» balvas – kausi, kas pienāksies par trim pirmajām
vietām. Soļošanas ieskaitē tiks vērtēti četri labākie rezultāti zēniem
un meitenēm no katra bērnudārza,
piedalīties var neierobežots dalībnieku skaits. Bērnudārzu komandu
pieteikumi jāiesniedz līdz 20.septembrim. Individuālajā vērtējumā
pirmo triju vietu ieguvēji saņems
balvas un diplomus. Iepriekšējie
pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi
georgsgutpelcs@inbox.lv. Sacensību dienā pieteikties varēs stadionā
no pulksten 10.00.

SPORTS: KAS? KUR? KAD?

KULTŪRA: KAS? KUR? KAD?
Ogres novadā
Ogrē
15.septembrī pulksten 17 Ogres
Centrālajā bibliotēkā – Dzejas dienas pasākums «Uvertīra Latvijas
simtgadei»: Ilgas Rēdmanes grāmatas «100 dzejoļi Latvijai simtgadē»
atvēršanas svētki; «Sirdsdomas» autoru dzejas lasījumi; Maijas Bogdanovas un Ronalda Logina muzikālais pavadījums; viesosies dzejnieks
Nauris Gekišs.
15.septembrī pulksten 19 Ogres
Kultūras centra Mazajā zālē – koncerts «Atgriezties dienvidos». «Tango sin Quinto» radošais sastāvs:
Aija Vītoliņa (vokāls), Jānis Stafeckis
(kontrabass), Artūrs Noviks (akordeons), Ainis Zavackis (sitamie instrumenti), Raimonds Melderis (vijole) un Romāns Vendiņš (klavieres)
piedāvās grupas mīļākos skaņdar-

bus un dziesmas dažādās valodās
un stilos.
16.septembrī pulksten 11 Ogres
Centrālajā bibliotēkā – nevalstisko
organizāciju radošā diena – seminārs «Esi zinošs, esi radošs». Pasākuma laikā – Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas «Aspazija» dalībnieču veidotās izstādes «Rožu krādziņas» atvēršana; radošā darbnīca;
Aināra Bumbiera muzikāls sveiciens
«Visskaistākie ziedi», kā arī NVO atbalsta sektora projektu koordinatores Laumas Celmas prezentācija
«Rīgas NVO nama labā prakse, pieredze, attīstība, sadarbība».
16.septembrī pulksten 14 Ogres
Mākslas skolā – 19.starptautiskās
keramikas, tekstila un grafikas simpozijā tapušo darbu izstādes «Galotne» atklāšana.
16.septembrī pulksten 15 Sunta-

žu pagasta «Kaltiņos», SIA «StarSpace» observatorijā netālu no Suntažiem – ikgadējais rudens debess
vērotāju salidojums jeb «StarParty».
Aizraujošas lietas vēstīs LU Astronomijas institūta pētnieks Ilgonis
Vilks, Ventspils augstskolas docents
un vadošais pētnieks Aigars Krauze,
astronomijas entuziasti Jānis Jaunbergs un Andis Zariņš.
16.septembrī no pulksten 21
līdz 2 Ogres Kultūras centra deju
zālē – Atpūtas vakars, deju laiks.
Spēlē «Lauku muzikanti».
22.septembrī pulksten 19 Madlienas kultūras un jaunrades centrā
«O divi» – Guntara Rača muzikāli
radošais vakars un dzejoļu grāmatas «365» 1.daļas prezentācija.
Ķeguma novadā
Ķegumā
15.septembrī pulksten 19 Ķegu-
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Pats esi sava mūža saimnieks – laimes kalējs
un, protams, veldzējošas peldes
jau pieminētajā zivju krietni apdzīvotajā dīķī. Dzīvesbiedre Līva
Priede ir skolotāja vispārējās
pirmsskolas iestādē «Riekstiņš»,
tēvs Oļģerts strādā SIA «Ogres
Autobuss». Armanda atvases
Miks un Krists apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas pirmajā un otrajā klasē. Brīvajā laikā
ciemupietim svarīgas ir sportiskās nodarbes – riteņbraukšana,
skriešana, sacensības nestandarta
distancēs, kvadraciklu motokross
Latvijas čempionāta ietvaros, kalnu slēpošana, bokss, trenažieri.
Arī ceļojumu baudīšana ir viens
no vaļaspriekiem, vismaz reizi
gadā jādodas slēpošanas tūrē uz
Alpu nogāzēm un agrā pavasarī
iecīnīts ir Nicas kūrorts, kur individuāli vai domubiedru grupā
notiek gatavošanās Latvijas riteņ-

Foto no personiskā arhīva

ULDIS PRANCĀNS
Viens no Latvijas mūsdienu īstenības problēmjautājumiem ir nacionālā resursa – zemes –
nonākšana ārzemnieku un starptautisko investīciju fondu «rokās». Ievērojams daudzums
lauksaimniecības un meža zemju platību jau iztirgots, zināma daļa jauno īpašnieku nebūt
nav tālredzīgi apsaimniekotāji, drīzāk apsviedīgi spekulanti.

braukšanas sezonai. Tepat Latvijā
ir saistoši un patīkami baudīt dažādus kultūras pasākumus, koncertus, ēdienu / dzērienu degustācijas, izbraucienus Baltijas jūrā
ar jahtu.
Dzīves ritms patiesi spraigs,
žēloties nav jēgas. A.Kārklelis ir
pārliecināts optimists, reālpraktiķis – kopš agras bērnības bijusi
tuva lauku vide un darbi. No vecākiem ļoti reti saņēmis kabatas
naudas, bet viņi vienmēr devuši iespēju nopelnīt pašam savu
naudu. Tagad liels gandarījums
redzēt ieguldīto līdzekļu un pūļu
pievienoto vērtību, ir svētīgi savu
artavu sniegt Latvijai. Nevajag
čīkstēt un vainot personiskās nelaimēs mistiskus tēlus, ierēdņus,
deputātus utt. Kurš pats strādā, nelamā valdību. Pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas retais
līdzpilsonis saņēma pūrā treknu
mantojumu; visi bijām aptuveni
vienās pozīcijās pie starta līnijas
ar visiem saviem privatizācijas
sertifikātiem. 

Skrējiens Latvijai. Līva un Armands pēc Lāčplēša krosa distances.

Graudaugi, upenes,
cidonijas
Īpaši cerīgas ir upenes, kas
pašreiz aizņem 28 hektārus.
Produkciju paredzēts piedāvāt
«Pūrei», «Rāmkalniem», kā arī
eksportēt uz ārvalstīm, kur to
izmanto sulās, sukādēs, vīnos
un citos pārstrādes produktos.
Latvijas klimatā audzētās ogas ir

Viens no labākajos spēka
gados esošajiem jaunā ceļa gājējiem ir ciemupietis Armands
Kārklelis. Viņam pieder melnā
metāla tirdzniecības uzņēmums
SIA «IronWill Steel». Kopš 2013.
gada viņš ir arī Ogres novada
SIA «IronWill Agro» īpašnieks, šī
uzņēmuma profils – graudaugu
(pārsvarā kviešu), rapša, griķu,
zirņu, upeņu un cidoniju audzēšana Lielvārdes un Ķeguma novada laukos. Sākotnēji ideja par
lauksaimniecības zemes iegādi
bija kā investīcija, bet, laikam
ejot, tā pārtapa par uzņēmējdarbību. Pakāpeniski iegādāta nepieciešamā lauku apstrādes tehnika
– kombains, divi traktori, zemes

Foto no personiska arhīva

Mērķtiecīgi domājot
un darot

sevišķi bagātas ar veselībai nepieciešamajiem vitamīniem un
piesātinātu garšu. Perspektīvā
Armands domā palielināt graudaugu platības līdz 500 hektāriem,
upenājus ap 50, savukārt cidonijām pietiktu ar 10 hektāriem, jo
novākšana nav mehanizēta un
lasītājus dabūt grūti. Lielu darba
apjomu Armands veic ar savām
tehnikas vienībām; palīgos ir četri strādnieki. Jādomā, ka ražas
novākšanas dienu versmē nāksies
piesaistīt vēl kādus spēkus.

Savs laiks
veselīgiem brīvbrīžiem
Armanda «miera osta» ir
Ciemupes privātmāja «Brīdagi»,
kas pieprasa arī regulāru darba
soli – jāiekopj dārzs, mauriņš,
zivju dīķis karpām, forelēm un
vēžiem. Gandrīz ik sestdienu, nu
jau kā tradīcija vismaz piecus gadus ir piemājas pirtiņas apmeklējums ar draugiem, paziņām

Armands Kārklelis pie kombaina stūres.

Foto no personiska arhīva

apstrādes, sējas un miglošanas
agregāti. Ir daudz lauksaimniecības zemju īpašnieku, kuri savu
zemi atstāj dīkstāvē, tādējādi
liekot tai aizaugt ar krūmiem,
par spīti visiem uzņēmēju centieniem tās iznomāt un sakopt.
Vairums lauku sākotnēji bija visai bēdīgā stāvoklī, nācās uzlabot
zemi, iestrādāt minerālmēslus,
atbrīvot no krūmiem, koku saknēm, nezālēm. Lielo ražu ievākt
vēl pāragri, bet tuvākajos gados
viss notiks – pat samērā pesimistiska prognoze «sola» peļņu.

Armands Kārklelis ar saviem dēlēniem Miku un Kristu.

Foto no personiskā arhīva

Lai gan novēloti, bet valsts
centusies bēdīgo tendenci mainīt – pieņemtajā likumā «Par
zemes privatizāciju lauku apvidos» rakstīts, ka lauksaimniecībā
izmantojamās zemes pircējiem
turpmāk būs jāzina valsts valoda
noteiktā pakāpē, turklāt ārzemnieki nedrīkstēs iegādāties zemi,
ja pastāvīgi neuzturēsies Latvijā.
Priecē, ka lauku apvidos, kur
vietējo iedzīvotāju paliek arvien
mazāk, tomēr jūtama saimnieciska rosība. Uzņēmīgi cilvēki
raksta mērķtiecīgus projektus,
iepērk zemi, to skaitā aizaugušas,
pirmajā acu uzmetienā nepievilcīgas, ilgi nekoptas platības, iegulda līdzekļus un darbu, lai gala
iznākumā audzētu peļņu nesošus
kultūraugus un reizē sakārtotu
Tēvzemes ainavu, kas tradicionāli bijusi latvisko vērtību un dzīvesziņas neatņemama sastāvdaļa.

Armands un «Brīdagu» mājas dīķa krastā tikko izvilkts loms – «svarīga» karpa...
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Foto no VPII «Birztaliņa» arhīva

Mūspuses izglītības iestādēm
Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs

Starptautisko Zaļo karogu saņēmušas VPII «Birztaliņa» vadītāja Anita Skosa (no kreisās) un VPII «Birztaliņa» Ekoskolas koordinatore Ingrīda Puišele. Karogs bērnudārza «Birztaliņa» mastā svinīgā ceremonijā
tiks pacelts nākamceturtdien, 21.septembrī.

!!!

RITVARS RAITS
12.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās
notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 132
izglītības iestādes saņēma
prestižo starptautisko Zaļo
karogu, bet vēl 69 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu. Starp apbalvotajām
arī septiņas mūsu novadu
skolas un pirmsskolas izglītības iestādes.
Starp Latvijas Ekoskolas nosaukuma saņēmējām ir Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Ogresgala VPII «Ābelīte» un Tīnūžu
pamatskola. Starptautiskais Zaļais
karogs tika pasniegts Birzgales
VPII «Birztaliņa», Ikšķiles Brīvajai
skolai, Jumpravas VPII «Zvaniņš»
un Ogresgala pamatskolai.
Svinīgais apbalvošanas pasākums noritēja divās daļās – pirmajā skolas saņēma apbalvojumus un varēja iepazīties ar labās
prakses piemēriem no iepriekšējā
mācību gada. Ekoskolu jubilejas
jeb 15.gadā 22 skolas Zaļo karogu saņēma pirmo reizi, savukārt
divas skolas to ieguva jau četrpadsmito gadu pēc kārtas. Ekoskolu
apbalvojumus izglītības iestādēm
piešķir uz gadu, tāpēc to iegūšanai

skolām ik gadu ir aktīvi jādarbojas
vides izglītības programmā, jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas šajā praksē iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību.
Pasākuma otrajā daļā notika
gājiens «Izmetam pārāk daudz»,
kura mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik daudz pārtikas Latvijā nonāk atkritumos un
ko katrs no mums var darīt, lai šis
apjoms mazinātos.
Ekoskolu programma ir viens
no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas
jau četrpadsmit gadus. Ekoskolu
programmā Latvijā šobrīd strādā
vairāk nekā 200 izglītības iestādes (no bērnudārziem līdz pat
augstskolām), bet visā pasaulē
šajā programmā iesaistītas vairāk
nekā 49 000 skolas. Pagājušajā
mācību gadā Zaļā karoga apbalvojumu Latvijā saņēma 125 skolas.
Lēmumu par skolu apbalvošanu
pieņēmusi Ekoskolu programmas
Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir
VARAM, IZM un citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides
aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji. 
Izmantotie resursi:
www.videsfonds.lv

!!!

Ārsti flebologi brauc uz Ogri...
Latvijā vispār ir daudz stereo pu par ārstniecības iestādēm un tur
no ekošo. It sevišķi tas a ecas uz
fleboloģiju. Daudzi no šiem pieņēmumiem bals
uz nezināšanu vai
arī novecojušu informāciju. Taču
Dr.Mauriņa Vēnu centra galvenais
uzstādījums bija, lai jau pārkāpjot
slieksni cilvēki justos ēr , omulīgi
un gaidī . Pacien em ir jāuz cas ne
kai mums kā ārs em, bet arī iekšēji
jā c, tam rezultātam uz ko mēs ecamies – viņu veselības uzlabošanu.
Dr. Mauriņa Vēnu centra speciālis vispirms pacientu uzklausa,
tādējādi izzinot problēmu un kai
vēlāk piedāvājot labāko risinājumu.
Kā izrādās, ne vienmēr tā ir operācija. Ļo bieži, nēsājot kompresijas
zeķes, var apturēt vēnu slimību, novēršot ķirurģiskas iejaukšanās nepieciešamību. Kompresijas terapija
– tā arī ir revolucionāra tehnoloģija.
Pateico es medicīnas zinātnieku un
teks luzņēmumu sadarbībai, ir radīts brīnumprodukts, kurš, precīzi
saspiežot kāju, bū ski uzlabo venozo
asiņu plūsmu kājā. Pēc mediķu teiktā, šādas brīnumzeķes spēj aizkavēt
slimības a s bu vairāk nekā 50%
gadījumu. Taču tas nav viss. Pēdējos
gados fleboloģija pasaulē ir paveikusi
apvērsumu, pierādot, ka arī vēnu varikozes gadījumos kāju operācija var
būt ātrs un nesāpīgs process.
„Kādreiz” stāsta Dr.Mauriņš „pacien em ka veiktas smagas un asiņainas operācijas, kad ar gara griezuma palīdzību ka izvilkta slimā vēna.
Tagad mediķi ir pārgājuši uz mazāk
trauma skām ārstēšanas metodēm
kā: lāzerķirurģija un putu skleroterapija. Ja pēc klasiskās operācijas pacients cieš asas sāpes un 2-3 nedēļas
jūtas smagi slims, vienlaicīgi samierino es ar pēc operācijas atstātajām

rētām, tad tagad, pateico es jaunajām tehnoloģijām operācija ilgst kai
trīsdesmit minūtes. Pacientam operācijā ek veikta vietējā anestēzija,
cilvēks jau nākamajā dienā var do es
uz darbu.” Ar lāzera palīdzību termiski slēdz vēnu, netraumējot apkārtējos audus. Turklāt pacientam pēc
lāzera operācijas vai skleroterapijas
ir bū ski mazāks iespējamo sarežģījumu vai kosmē sku defektu risks.
Vienīgā neēr ba, ar ko pacients var
saskar es ir kompresijas zeķu valkāšana pēc operācijas periodā, 3-4 nedēļu garumā.
„Laikā, kad katram otrajam zemes iedzīvotājam ir problēmas ar
kāju vēnām, mēs nevarējām palikt
vienaldzīgi,” stāsta Dr. Mauriņš. „Veicot regulārus izbraukumus uz reģioniem, konstatējām, ka gadu no gada
palielinās smagu kāju vēnu saslimša-

nas gadījumi. Tā kā valsts nefinansē
kāju vēnu operācijas, uzskatot, ka
tā tomēr ir kosmē ska problēma,
pacien em šīs operācijas ir jāsedz
pašiem, kas daudziem, it sevišķi reģionu iedzīvotājiem, ir par dārgu.
Tāpēc arī nolēmām sniegt savu ieguldījumu, braucot izbraukumu konsultācijās”, pamato Dr. Mauriņš.
Jau vairāk nekā divus gadus Dr.
Mauriņa Vēnu centra flebologi dodas
izbraukumos uz Latvijas reģioniem,
sniedzot konsultācijas un piedāvājot
piemērotāko kāju vēnu ārstēšanas
veidu. 2016. gadā ir sniegtas vairāk
kā 12000 konsultācijas, kopskaitā veicot izbraukumus uz Liepāju,
Ventspili, Rēzekni, Saldu, Tukumu,
Daugavpili, Madonu, Bausku, Jēkabpili un citām Latvijas pilsētām.
Gaidīsim uz konsultācijām Ogrē!
Uz kšanos! Mums uz cas!

LATVIJĀ RAŽOTU
JAUNU DĪVĀNU TIRDZNIECĪBA
Dīvāni, gultas un matrači

Ogres Veselības Centrā
Ogrē, Mālkalnes prospektā 3,

VĒNU DIENA
Piektdien, 22.septembrī,
no plkst. 8.00 – 18.00

pieņems „DR. MAURIŅA VĒNU KLĪNIKAS”

ĶIRURGS FLEBOLOGS
DR. Med. Arnolds Kadišs,
veicot pacien em sonogrāfisku kāju vēnu izmeklējumu,
konsultējot un iesakot ārstēšanas plānu.

Iepriekšēja pieteikšanās uz ārsta maksas konsultāciju
pa tālruņiem: 67 315 316, 67 610 217, 67 374747.

Trešd. 20.septembrī
no-10.00-13.00
Ķeguma Kultūras namā

www.latvijasdivani.lv
T.20225077.26014119
ZVANIET UN PASŪTIET!

BEZMAKSAS PIEGĀDE!

«OVV»OKTOBRIM varat abonēt
«OVV»OKTOBRIM
līdz 28.SEPTEMBRIM!
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PRAKTISKI UN NODERĪGI

Lai neapmaldītos mežā:
pirms dodies, sagatavojies!
INTA ŠABOHA, VUGD PREVENCIJAS UN SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS NODAĻAS
SPECIĀLISTE

Iemesli, kādēļ cilvēki mežā apmaldās, ir dažādi – kāds aizraujas ar sēņošanu un ogošanu un nepamana, kur aizgājis,
bet cits uzticas ierīcēm, kuras izlādējas, vai sēņo sev nepazīstamās vietās.
Lai neapmaldītos mežā, negūtu pamatīgu izbīli vai pat veselības un dzīvības apdraudējumu,
VUGD aicina iedzīvotājus ņemt
vērā šādus vienkāršus ieteikumus:
* pirms došanās mežā informējiet savus piederīgos par to,
kurā vietā plānojat sēņot vai ogot,
kā arī laiku, kad plānojat atgriezties no meža;
* ģērbjoties piedomājiet ne tikai par to, kā pasargāt sevi no ērcēm un čūskām, bet arī par to, lai
glābējiem būtu vieglāk jūs ieraudzīt, tāpēc apģērbam un galvassegai izvēlieties spilgtas un košas
krāsas;
* ja iespējams, nedodieties
mežā viens pats;
* neaizmirstiet līdzi paņemt

personu apliecinošu dokumentu
vai vismaz lapiņu ar uzrakstītu
vārdu, dzīvesvietas adresi un kāda
piederīgā telefona numuru. Neaizmirstiet paņemt līdzi pilnībā
uzlādētu mobilo telefonu;
* neaizmirstiet par savu veselību – paņemiet līdzi pirmās palīdzības piederumus (tie neaizņems
daudz vietas, bet būs ļoti noderīgi
situācijās, ja kaut kas atgadīsies).
Kā arī, ja ikdienā ir jālieto kāds
medikaments, tad pārliecinieties,
ka tas ir paņemts līdzi;
* paņemiet līdzi ūdens pudeli
un šokolādi, jo tās apmaldīšanās
gadījumā palīdzēs atgūt nepieciešamo enerģiju;
* paņemiet līdzi kabatas lukturīti, jo tas tumsā ne tikai palīdzēs

nekrist panikā, bet arī palīdzēs
glābējiem jūs ātrāk atrast. Tāpat
noderēs arī svilpīte un kompass,
ar kuriem vajadzības gadījumā
varēsiet norādīt savu atrašanās
vietu un, sekojot norādēm, izkļūt
no meža;
* ierodoties mežā, palūkojieties visapkārt – dzelzceļš, ceļi,
zīmīgi koki vai dabas objekti var
būt labi orientieri apmaldīšanās
gadījumā. Pievēršot uzmanību
apkārt esošajām lietām un objektiem, jūs apmaldīšanās gadījumā
palīdzēsiet glābējiem saprast, kā
esat pārvietojušies pa mežu un
kur jūs atrodaties;
* esot mežā, sekojiet līdzi laikam un nepalieciet tajā līdz tumsai, jo tad atrast izeju no sveša
meža būs praktiski neiespējami;
* ja saprotat, ka esat apmaldījies un paša spēkiem nespēsiet
izkļūt no meža, nekrītiet panikā!
Panika kļūs par jūsu ļaunāko ienaidnieku, jo stresa situācijā nespēsiet objektīvi novērtēt radušos
situāciju. Apsēdieties, atpūtieties,
centieties noorientēties apvidū
un tikai tad uzsāciet atpakaļceļu.
Nemēģiniet sākt haotiski staigāt
pa mežu un meklēt atpakaļceļu,
jo tādējādi jūs varat ieiet mežā vēl
dziļāk;

Nākotnes pilnvarojums jeb
kā sevi pasargāt nereģistrētās attiecībās?
DANA DADZE
Mūsdienās daudz pāru dzīvo nereģistrētās attiecībās. Arvien biežāk tiek uzskatīts, ka laulība jeb, kā saka – «zīmogs pasē» neko nemaina. Tomēr tā ir tikai puse patiesības, jo var
rasties riski nodokļu, mantojuma, medicīnas aprūpē un citās jomās.
Par to, kā rūpēties par savu
un sava mīļotā cilvēka tiesisko
drošību attiecībās, kuras nav
reģistrētas laulībā, stāsta Latvijas Zvērinātu notāru padomes
(LZNP) priekšsēdētāja, zvērināta notāre Sandra Stīpniece.
70% Latvijas iedzīvotāju atbalsta kopdzīvi bez laulības – tā
liecina pirms dažiem gadiem
LZNP veikts pētījums. Tāpat pēdējās desmitgadēs ir trīskāršojies nereģistrētās attiecībās dzimušo bērnu skaits.
«Dzīvojot nereģistrētās jeb
faktiskas kopdzīves attiecībās,
savai un savu mīļoto – partneru
un bērnu – tiesiskajai drošībai
jāpievērš īpaša vērība. Visbiežāk
faktiskās kopdzīves attiecību riski parādās tieši neparedzētās un
sarežģītās dzīves situācijās – piemēram, sastopoties ar nopiet-

nām veselības problēmām vai
attiecību izbeigšanās gadījumā,
kad rodas strīdi par uzturlīdzekļiem, kopīga īpašuma sadali vai
kredīta atmaksu,» stāsta notāre.

Tiesības pieņemt
lēmumu otra vietā
Pacientu tiesību likums paredz – ja pacients sava veselības
stāvokļa vai vecuma dēļ pats
nespēj pieņemt lēmumu par
ārstniecību, tiesības pieņemt
lēmumu viņa vietā ir pacienta
laulātajam, bet, ja tāda nav, pilngadīgam un rīcībspējīgam tuvākajam radiniekam šādā secībā:
pacienta bērniem, pacienta vecākiem, pacienta brālim vai māsai, vecvecākiem, mazbērniem.
Bet likumā nav ne vārda par
to, ka šāda atļauja būtu jāprasa
cilvēkam, ar kuru viņš dzīvojis

zem viena jumta. Diemžēl var
būt pat tādas situācijas, kad ārsts
atsakās sniegt jebkādus skaidrojumus par smagi slimā cilvēka
veselības stāvokli likuma priekšā svešajai sievietei vai vīrietim,
par spīti tam, ka tas ir viņa dzīvesbiedrs ilgus gadus.

Kad zīmoga trūkums
pasē var atspēlēties
«Iedomāsimies situāciju, kurā
pāris nodzīvojis kopā 10 gadus,
kopīgu bērnu viņiem nav. Vīrietis agrā vecumā negaidīti pārcieš
insultu un atrodas komā. Ir jāpieņem lēmumi par viņa ārstniecību. Dzīvesbiedre ir gatava
darīt visu iespējamo, lai mīļotā
drauga stāvoklis uzlabotos, viņa
pat ir atradusi ārstēšanās iespējas privātā klīnikā, kur sola optimistiskākus rezultātus. Tomēr

Redzot tik bagātīgas meža veltes, ir viegli aizrauties un aizmirsties...

* centieties saklausīt, kas jums
apkārt atrodas – ja tuvumā atrodas šoseja, ceļš vai dzīvojamā
māja, tad nekautrējieties doties uz
turieni un pajautāt pareizo virzienu līdzcilvēkiem.
Līdzīgi padomi noderēs gadījumos, ja esat apmaldījies purvā – meklējot atpakaļceļu, rūpīgi
pārbaudiet ik vietu, kur plānojat
spert soli un vislabāk to ir darīt ar
garāka koka palīdzību. Ja tomēr
iekrītat purvā vai akacī, tad tikai
mierīgas un apdomātas darbības
palīdzēs jums izglābties. Strauji
un haotiski vicinot rokas un kājas, jūs tikai vēl dziļāk iestigsiet

purvā vai iegrimsiet akacī. Tāpēc
šādos gadījumos mēģiniet atrast
jebko, aiz kā jūs varētu pieturēties vai aizķerties un lēnām izvilkt
sevi ārā.
Ja saprotat, ka pašu spēkiem
nespēsiet izkļūt no meža, tad nekavējoties zvaniet glābējiem pa
tālruni 112 un nosauciet tiem
pēc iespējas konkrētākus orientierus – kurā vietā iegājāt mežā, cik
ilgi uzturaties mežā, kādus dabas
vai cilvēka veidotus objektus esat
šķērsojis vai kam esat pagājis garām. Atcerieties, ka jebkurš sīkums var palīdzēt glābējiem jūs
atrast! 

vīrieša vienīgais dēls no pirmās
laulības naudas trūkuma dēļ
iebilst. Viņš ir pārliecināts, ka
veselība uzlabosies, arī netērējot naudu, ja tas tā būs lemts.
Ja nē, tad jāpieņem likteņa lēmums. Ārsti ņem vērā tikai dēla
viedokli, jo likuma priekšā dzīvesbiedri ir svešinieki,» skaidro
notāre.

rīcībspēja, pilnvarotajai personai ir tiesības viņa vārdā veikt
darījumus, apsaimniekot īpašumus, kā arī pieņemt citus lēmumus. «Nereti sastopamies ar
gadījumiem, kad nepieciešami
steidzami risinājumi – jāmaksā
par medicīnas pakalpojumiem,
jālemj par veselības aprūpes
turpmāko gaitu un tamlīdzīgi. Ja
nākotnes pilnvarojuma nav, jautājumi jārisina tiesas ceļā, kam
nepieciešams gan laiks, gan līdzekļi,» brīdina notāre.
Problēmas, ar kurām var sastapties faktiskās kopdzīves attiecībās, ir mantojuma tiesības,
juridiskās tiesības uz kopīgu
mantu, tiesības saņemt informāciju par partnera veselības
stāvokli un iesaistīties ārstēšanas
procesā, kā arī tiesības uz ienākuma nodokļa atvieglojumiem.
Nākotnes pilnvarojuma sagatavošana pie notāra maksā 78
EUR. Papildu izdevumi, kas var
rasties, ir saistīti ar dažādu reģistru un informācijas pārbaudi, kas atkarīgs no katras konkrētās situācijas, piemēram, cik
personas jāpārbauda reģistros,
kuros reģistros, kāda vēl papildu informācija nepieciešama,
u.tml. 

Nākotnes pilnvarojums
Respektējot cilvēka izvēli veidot vai neveidot attiecības un
kopdzīvi, valsts šajā gribā neiejaucas. Taču jārēķinās ar to, ka
nereģistrētās attiecībās partnerim nav tiesību pieņemt lēmumu par dzīvesbiedra ārstniecības gaitu, ja otrs veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pats nespēj
izdarīt šādu izvēli, ja vien pirms
tam abas personas nav noslēgušas nākotnes pilnvarojuma līgumu pie notāra.
Nākotnes pilnvarojums dod
šādas tiesības pieņemt lēmumu
otra vietā tad, ja kādam no nereģistrētas kopdzīves partneriem
veselības vai citu iemeslu dēļ
tiek liegta iespēja saprast un vadīt savu rīcību. Noslēdzot nākotnes pilnvarojumu, uz laiku, kamēr dzīvesbiedram ir ierobežota

RECEPTES
Kartupeļu un sēņu sacepums
Vāra kartupeļus, līdz tie ir pusmīksti. Tad sagriež ripās un
liek ar sviestu iesmērētā cepamtraukā. Pa virsu liek diezgan
biezi sagrieztas sēnes (ziemā – šampinjonus) tā, lai visi kartupeļi pārklāti.
Liek cepeškrāsnī un cep, līdz izskatās gatavs. Tad pārkaisa ar rīvētu sieru, pārlej ar saldo krējumu, pārkaisa ar

garšvielām un liek atpakaļ cepeškrāsnī. Cep, līdz siers izkusis.
Labu ēstgribu!

Gaileņu krēmzupa ar grauzdiņiem
Gailenes, dārzeņu buljons, sīpols, ķiploki, saldais krējums,
milti, sāls, pipari, baltmaize grauzdiņiem.
Pannā liek sagrieztu sīpolu, gailenes, pāris daiviņu rupji

sagrieztu ķiploku un visu apcep. Cepšanas beigās pievieno vienu ēdamkaroti miltu. Maisot cep vēl dažas minūtes.
Apceptās gailenes atdzesē un ar blenderi sasmalcina. Pielej
dārzeņu buljonu un uzvāra. Pielej saldo krējumu, vēl mazliet
pavāra, un gaileņu krēmzupa ir gatava! Pirms pasniegšanas
rotā ar saldo krējumu, atsevišķi apceptām veselām gailenēm
un grauzdiņiem.
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VĒSTURE

Kābeļu apmetnes un senkapu
kultūrvēsturiskās auras darbs, liecinājumi

Publicitātes foto

ULDIS PRANCĀNS
Latvijas teritorijā ir daudz senvietu, kas glabā ne tikai mūsu senču vēsturiskās liecības,
lietas, rīkus un priekšmetus, bet arī savu, joprojām dzīvo enerģētiku un strāvojumu.

Kābeļu senvieta ar mūsu likteņupi fonā jaunākajos laikos.

Ko senčiem nozīmēja
svētvietas?
Ir latvju zemītē atsevišķas aktīvas zonas, kur nemitīgi «strādā» ugunsāderes vai dzīvais māls
un pozitīvu enerģiju koncentrējošie elementi. Pirmkārt, tie ir
akmeņi vai akmens krāvumi, kas
radušies cilvēku darbības iespaidā. Otrkārt, dažādi tektoniskie
elementi – pakalni, ielejas, reljefa
veidojumi, alas, plaisas. Treškārt
– avoti (ūdens ļoti labi «pieņem»
pozitīvo enerģiju). Arī mežā un

laukos var būt labā enerģija, kur
noguris cilvēks atjauno spēkus.
Pietiek apstāties pie koka, dziļi
ieelpot...
Tāpat senie raksti, folkloras
materiāli, ticējumi, novērojumi un tautas dainas pētniekiem
liek domāt, ka mūsu senči savās
īpašajās svētvietās varēja panākt
labvēlīgu ietekmi uz dzīvniekiem
un augiem, mācēja paredzēt laika apstākļus, nākotni, kā arī spēja gūt dzīves un darba prieku, izdziedināt sirgstošos līdzcilvēkus.

Kābeļu apmetne
Sava daiļrunīga gaisotne un
mūža stāsts piemīt arī mūsu
priekšteču apdzīvotajās vietās,
kuru tuvumā neizbēgami «izauga» atdusas miera ostas.
1943.gadā Kābeļu mājās tika
atrasts sudraba naudas depozīts
– 12 monētas, kas sadalītas četrās daļās – atradējam, padomju
armijas gūsteknim; mājas saimniekam un diviem kalpiem. No
depozīta gan saglabājusies tikai
viena monēta – 1658.gadā Tornā

kaltais Nīderlandes karaļa Filipa
IV sudraba dālderis.
1972.gadā Kābeļu apmetni –
seno lībiešu ciemu, kas izvietojies
ap 1000 m garā un 60-70 m platā
Daugavas krasta joslā, pētīja Vēstures institūta Doles Vampeniešu
arheoloģiskā ekspedīcija Jolantas Daigas vadībā. Atklāti 100
pavardi un krāsnis, pagrabi un
saimniecības bedres, kā arī divas kaļķu dedzinātavas. Pavardos
un to tuvumā atrastas keramikas
lauskas, dzīvnieku kauli un zivju atliekas. Uzietas 265 dzelzs,
krāsaino metālu, māla, akmens,
kaula, dzintara un stikla senlietas
(11.-14.gs.) un Austrumeiropā
lielākais neapstrādāta dzintara
depozīts (vairāk nekā 100 gabaliņu) 25,68 kg svarā. Tas bija ievietots auduma maisā un noglabāts
kādas degušas celtnes pagrabā,
pašlaik varenais eksponāts aplūkojams Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Tāpat ekspedīcijas
atradumu vidū bija darbarīki,
sadzīves priekšmeti: naži, cirvji,
dzirkles, īleni, ķemmes, slēdzenes, naglas, adatas utt., kā arī
rotas: aproces, važiņas, sprādzes,
pakavsaktas, piekariņi, zvārguļi, apkalumi u.c.. Analizējot arheoloģisko materiālu, secināts,
ka iedzīvotāji nodarbojušies ar
zemkopību, lopkopību, amatniecību, melno un krāsaino metālu
apstrādi, podniecību un aušanu.
Kābeļu senkapi ir valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis,
atrodas Daugavas krastā, ap 1,2
km uz rietumiem no Ikšķiles
dzelzceļa stacijas, ap 300 m uz
dienvidiem no Rīgas-Daugavpils šosejas un dzelzceļa. Pirmo

reizi Kābeļu senkapu arheoloģiskā izpēte baltvācu zinātnieka
A.Buholca vadībā veikta 1897.
gadā (pētīti 46 uzkalniņi). Atrasti lībiešu darbarīki un māla
trauki, kā arī rotaslietas (senlietas saglabātas Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja fondos).
Senvieta izvietota ap 200 m
garā, 150 m platā un 30 m augstā
paugurā, ko vietējie ļaudis sauc
par Lazdukalnu. Dienvidu pakājē
uzbūvēts Rīgas HES ūdenskrātuves dambis. Austrumu pusē atrodas Adatu (bij. Kābeļu) mājas.
Kābeļu senkapi ir viens no nedaudzajiem lībiešu uzkalniņu kapulaukiem Daugavas apdzīvotajā
apgabalā. Mirušie tikuši apbedīti uz zemes, tiem virsū uzberot
pusotra metra augstu uzkalniņu
sešu līdz 10 metru diametrā. Kapos līdzi dotas rotaslietas, ieroči,
darbarīki, māla podi. Šāda tipa
apbedījumi raksturīgi Gaujas lībiešiem 11.-12.gadsimtā.
Noskaidrots, ka lībiešu kultūras uzplaukums piedzīvots 10.13.gs., kad Daugavas krastos tika
celtas apmetnes. Dažādi lībiešu
pieminekļi sastopami no Aizkraukles līdz pat mūsu likteņupes
grīvai, bet liels skaits to gāja bojā
saistībā ar Rīgas HES uzcelšanu
20.gs.70.- jos gados. Spēkstacijas
būvniecības laikā ūdenskrātuvē «pazuda» 13 kapulauki, viens
pilskalns, septiņas ciemu vietas,
divas viduslaiku baznīcas un kapsētas. Mūsu dienas «sagaidījuši»
tikai divi līvu uzkalniņu kapulauki, viens no tiem ir Ikšķiles Kābeles. Šeit kopumā saglabājies 81
lībiešu kapu uzkalniņš, tāpēc senvietu var uzskatīt par ievērojamu
kultūrvēsturisko mantojumu. 

ties ceļā. Saimniece arī tāda dzīvespriecīga. Pacienāja ar tēju un
atvadoties noteica – kad būšot
šajā pusē, lai noteikti apciemojot.
Draugi devās ceļā, un šī atraitnes namiņā pārlaistā nakts ātri
aizmirsās. Taču pēc gada ģeogrāfs
Atis saņēma no atraitnes advokāta uzaicinājumu ierasties pie viņa
un nokārtot kādas tur mantojuma
tiesības. Atis nesaprašanā zvanīja
Gatim: kā gan viņa adrese varēja
nonākt pie šīs saimnieces?
«Ak, jā! Viņa, mīlējoties ar
mani, bija tik sajūsmināta, ka uz-

prasīja manu vārdu un adresi. Es
joka pēc iedevu tavējo!» atcerējās
Gatis un iejautājās: «Kas noticis?
Vai sīkais piedzimis?»
«Vēl trakāk, viņa ir mirusi...»
«Hmm...»
«Un tā kā viņai nav bijis neviena radinieka, tad visus savus
īpašumus novēlējusi man. Tāpēc,
mīļo Gatiņ, liels paldies par tavu
joku! Tas tev labi izdevās! Tu dabūji baudu, bet es ieguvu graudu!
Tagad man jābrauc oficiāli nokārtot savas mantojuma tiesības.
Būšu tev mūžam pateicīgs!» 

Kābeļu senkapi

GADĀS ARĪ TĀ

«Tu dabūji baudu,
bet es ieguvu graudu!»
VECAIS ANDŽS NO DRAUDZĪBAS IELAS
Šis piedzīvojums pieder diviem jauniem vīriešiem, var
teikt, precību gados, izglītotiem, pēc profesijas – skolotājiem. Atim un Gatim – ģeogrāfam un vēsturniekam.
Abi izdomāja, ka vasarā, pa
skolas brīvlaiku, vajadzētu apceļot dzimto zemi. Runāts darīts!
Apņēmās iet kājām un sabiedrisko transportu izmantot pēc
iespējas mazāk. Varēs izstaigāt
vairākus novadus, iegriezties viensētās un aprunāties ar cilvēkiem.
Ģeogrāfam un vēsturniekam
gribējās dzirdēt gan par dzīvi senāk, gan par tradīcijām un vēl
daudz ko citu.
Par nakts mītni tā īsti nebija
padomāts – vai tas būs motelis vai
hotelis, viesu nams vai siena šķūnis. Arī siena guba uz lauka varēja
dot nakts patvērumu. Galvenais –
pie dabas krūts!
Jau labu laiku staigājuši, kādā

vēlā pēcpusdienā abi ceļinieki nonāca nelielā lauku miestiņā. Laiks
sāka bojāties – apmācās un tuvojās negaiss. Prasīja apkārtējiem,
kur te varētu būt kāds viesu nams
nakšņošanai, bet izrādījās, ka tāda
nav. Vienīgais ieteikums – tepat,
nomalē, divstāvu namā viena pati
dzīvojot kāda atraitne. Lai ejot tur,
varbūt nakts mītni neliegšot.
Nu ko, gāja arī pie tās atraitnes. No sākuma sieviete izbijās
un nesaprata, ko tie divi ar bārdu
apaugušie vīri grib? Tomēr pēc ilgākas skaidrošanas kundzītei sirds
atmaiga – tuvojas taču negaiss,
cilvēkiem nav kur palikt, ielaida
savā namā. Tas nekas, ka bārdaini,
tomēr inteliģenti!

Saimniece, gribēdama izrādīt viesmīlību, piedāvāja tēju, jo
nekā cita viņai mājās neesot. Bet
ceļotājiem mugursomās bija šādi
tādi krājumi. Un iznāca branga
tējas padzeršana, kas ievilkās līdz
vēlai pusnaktij. Ģeogrāfam Atim
uznāca miegs, viņš atvainojās un
aizgāja gulēt, bet vēsturnieks Gatis
palika diskutēt ar mājas saimnieci.
Otrā rītā, pēc negaisa un vētras, starp drūmajiem mākoņiem
parādījās arī kāds saules stars.
Laiks solījās būt labs. Gatis nāca
modināt Ati, laiks celties un do-

DAŽĀDI

Jauna,
nocenota
sadzīves
tehnika no
Vācijas.

Cien. kultūrsēņotāji un kultūrogotāji!

Garantija. Kredīts.
Ogre, Skolas iela 18.
Tālr. 29149315;

29593559;
65022177

29593559

Septembrī paralēli akadēmiskajiem kultūrpasākumiem dosimies
sekojošos kultūrsēņošanas un kultūrogošanas pasākumos:
17.septembrī - uz Tomes mežiem, atceļā apmeklējot Špakovska
dendroloģisko parku un Ķeguma Krusta kalnu ;
24.septembrī - uz Birzgales mežiem, atceļā iegriežoties Enerģētikas muzejā Ķegumā;
30.septembrī - uz Neretas vai Suntažu baraviku mežiem, atceļā apmeklējot
Špakovska dendroloģisko parku un Ķeguma Krusta kalnu !
Visu tūru cena - 25 EURO !
Lūgums - interesentus pieteikties savlaicīgi, vietu skaits vienā braucienā - 8 !
T.: 29491361, www.celokultura.lv/
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KRUSTVĀRDU MĪKLA
E.BŪMANIS
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Horizontāli: 1. Bez apstājas; bez pārtraukuma. 6. Kamerorķestra «Kremerata Baltica» dibinātājs un vadītājs (dz.1947). 10. Vācijas likteņupe.
11. Latvijas TV personība, modele, aktrise (dz.1977). 12. Debess puse.
13. Labi pazīstamas. 14. Vēlēts kazaku kopienas priekšnieks (dsk.).
18. Rakstnieks, viens no zviedru modernisma ievērojamākiem liriķiem
(1907–1968). 22. Mandeļu liķieris. 25. Uz citurieni. 26. Pilsēta Irākas ziemeļos pie Tigras upes. 27. Daudzgadīgu ūdensaugu dzimta. 28. Lidaparātu
vadīšanas speciālisti. 29. Pāra izvadorgāns. 30. Siltumā un mitrumā sakarst, sabojāties. 31.Rakstu zīmēs izteikts autora vēstījums (dsk.). 34. Galdnieka darbarīki. 38. Personas, kas gatavojas pedagoģiskam vai zinātniskās
pētniecības darbam. 42. Nopļauta, izžāvēta zāle. 43. Raut ārā nezāles.
44. Amerikāņu režisora V.Disneja radīts animācijas filmu personāžs kopš
1928. gada. 45. Tautas sapulču vieta senās Grieķijas pilsētās. 46. Zviedru
ārsts un rakstnieks (1857–1949), «Stāsts par Sanmikelu» autors. 47. Valsts
Eiropā. 48. Posms kādā norisē. 49. Tilpuma mērvienība vecajā krievu mērvienību sistēmā.
Vertikāli: 1. Nejēga, lētticīgs cilvēks. 2. Pats galvenais, ievērojamākais, interesantākais kādā pasākumā (sar.). 3. Svara mērvienība. 4. Pretī.
5. Aiztaisa logu. 6. Stipri sildīt. 7. Ādama un Ievas dzīvesvieta pirms grēkā
krišanas. 8. Mazās Juglas pieteka. 9. Laika skaitīšanas sistēma. 15. Vilciena pietura līnijā Rīga – Jelgava. 16. Lauksaimniecības dzīvnieks. 17. Zemgaļu virsaitis (13.–14. gs.). 19. Izteikt kādus spriedumus, paskaidrojošas
vai kritiskas piezīmes par ko. 20. Pagasts Tukuma novadā, kurā atrodas
nozīmīgākais leģiona karavīru brāļu kapu komplekss. 21. Vilku mātīte.
23. Dieva noliedzēji, bezdievji. 24. Sofokla traģēdija. 31. Liepājas pilsētas daļa.
32. Pilsēta Lombardijā, kur strādāja itāļu vijoļu būvētājs Stradivari.
33. 17.gs. holandiešu jūrasbraucējs (1603-1659), kura vārdā nosaukta jūra
un sala Dienvidu puslodē. 35. Plaknes ārpuse, kas robežojas ar apkārtējo
vidi (dsk.). 36. Senāk lietots Tuvo Austrumu nosaukums. 37. Bumbas uztveršana un padeve sportā. 39. Šveiciešu izcelsmes amerikāņu okeanogrāfs (1922–2008). 40. Apmierināt izsalkumu, veldzēt slāpes. 41. Latviešu
režisora L.Leimaņa mākslas filma (1956).

8.septembra krustvārdu mīklas atminējums
Horizontāli: 1. Nespēks. 4. Brilles. 11. Māka. 13. Glezna. 14. Vēsma.
15. Spars. 16. «Nauda». 17. Defo. 18. Ēvele. 21. Sodi. 22. Sloka. 23. Bikini.
26. Smiltis. 27. Puantes. 31. Veldze. 32. Grota. 34. Etna. 36. Slips. 37. Liet.
38. Brass. 40. Cirks. 42. Izeja. 43. Valsis. 44. Auša. 45. Negaiss. 46. Karkass.
Vertikāli: 2. Elks. 3. Kāls. 5. Ruanda. 6. Līvs. 7. Eksperiments. 8. Impulss. 9. Uzvalks. 10. Važonis. 12. Apavi. 13. Grils. 18. Ēdamgliemene.
19. Elsis. 20. Milna. 24. Glazē. 25. Kurts. 28. Svilpis. 29. Brisele. 30. «Paziņas». 33. Alnis. 34. Epika. 35. Grāvis. 39. Vaba. 40. Ciba. 41. Suns.

PAKALPOJUMI

DARBA PIEDĀVĀJUMI

Piedāvājam kravas mašīnas ar
manipulatoru pakalpojumus.
Tālr. 29178786
Piegādāju šķembas, granti,
melnzemi, smilti, oļus.
Tālr. 22339907
ASENIZĀCIJAS
PAKALPOJUMI.
Tālr. 27081667, 27014423
Veterinārārste
Ogrē, Grīvas pr. 4.
Izbraucu mājas vizītēs.
Tālr. 29357699

Mežizstrādes pakalpojumi zāģēšana, izvešana,
transportēšana. Tālr. 20211442
Pļauju zāli ar trimmeri,
griežu dzīvžogus,
zāģēju bīstamos kokus, zarus.
Transporta pakalpojumi līdz
1 tonnai. Tālr. 26278788
Piegādā kūdru (brūno),
nomaļus, granti.
Tālr. 26352051
Siltinām mājas ar ekovati,
granulām un termoputām.
Tālr. 26748235

kravas automašīnu vadītājus
ar CE kategorijām. Darbs
visā Latvijas teritorijā
ar pašizgāzēju puspiekabēm.
Regulārs atalgojums.
Atrašanās vieta Lielvārde.
Tālr. 28683317
Kokneses internātpamatskola attīstības centrs aicina darbā:
Sociālo pedagogu pilna slodze
internāta skolotāju pilna slodze
Kontakttālrunis: 29182926

MEDICĪNA
ĶEGUMA NOVADA DOME
aicina pamatdarbā

pašvaldības policijas
INSPEKTORU / I
Pieteikties līdz 2017.gada
26.septembrim.
Detalizēta informācija
par vakanci atrodama vietnē:
www.kegumanovads.lv

Abonēšanas indekss – 3120,
kopā ar «Laimīgo Programmu» – 3121

Vajadzīgi APKOPĒJI darbam
Lidostā Rīga.
Darba laiki - 7.00-19.00, divas dienas
strādā, divas brīvas.
Sedzam ceļa izdevumus
35,00 EUR apmērā.
Piedāvājam stabilu atalgojumu
un sociālās garantijas.
Sīkāku informāciju var saņemt,
zvanot uz tālruni 25720181

PĀRDOD
zemi Ikšķilē (6340 m2),
1km no stacijas, asfaltētas
ielas malā. Cena 7 eur/m2.
Tālr. 29219657
skaldītu malku - bērzs, alksnis,
apse. Piegāde. Tālr. 26223788
skaldītu malku un sazāģētus
lapu koku un priedes nomaļus.
Piegāde. Tālr. 25461711
MEDU (kurš ievākts
no meža un lauku ziediem).
Iespējama piegāde.
Tālr. 26593786
skaistu jumtiņu
virs durvīm 70 Eur.
Tālr. 26847347
kūtsmēslus un melnzemi
līdz 4 m3. Piegāde.
Tālr. 26460555

Pārdod metāla jumtus
un noteksistēmas
no ražotāja.
Cenas no 4.50 Eur/m2.
Tālr. 28653076

dīvāns- grāmata, cena 45 eur,
labā stāvoklī. Krēslus, žurnāla
galdiņu. Cena runājama.
Tālr. 27099262
cidonijas un svaigi spiestu
cidoniju sulu.
Tālr. 29151022
sausus bērzu klucīšus
maisos (grilam).
Tālr. 29277856
LIELĀKĀ MALKAS IZVĒLE
OGRES RAJONĀ
(visa veida malka ar piegādi).
Tālr. 29277856
SIA "Daugavas mežsaimnieks"
pārdod skaldītu malku
Aizkraukles, Jēkabpils,
Madonas un Ogres rajonā.
Info: 20039179
e-pasts: janis@daugavasms.lv
Piedāvājam iegādāties
organisko kompostu,
kura sastāvā satrūdējuši
vistu mēsli, tumšā kūdra,
smalcināti salmi, dolomītmilti.
Piegādājam 50 l maisos.
Maksa par maisu ar piegādi
4 EUR. Tālr. 26175582

DAŽĀDI
Firma SIA “Jumets”, licences nr. 2005-12/4 beztermiņa,

IEPĒRK KRĀSAINOS UN MELNOS METĀLLŪŽŅUS
D.l. 9 - 18
• varu
• nerūs. tēraudu
sestdien 10 - 15
• misiņu
• svinu
svētdien - brīvs
• alumīniju • el. dzinēji
www.jumets.lv T. 29577022, 29522202, Ogrē, Jaudas ielā 4
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REKLĀMA UN SLUDINĀJUMI
PĒRK

DARBA PIEDĀVĀJUMI

LATVIJAS MEŽU FONDS
pērk cirsmas, mežus,
lauksaimniecības zemi
visā Latvijā.
Var būt ar apgrūtinājumu
un bez taksācijas.
Cenas augstas.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 29711172
priedes, egles zāģbaļķus,
sīkbaļķus, bērza finierklučus,
papīrmalku, malku - mežā
pie ceļa. Apmaksa tūlītēja.
Tālr. 20211442
“CRAFT WOOD” pērk visa veida
meža īpašumus visā Latvijā,
cena no 1000 - 10000 EUR/ha.
Atjaunojam taksācijas.
Tālr. 26360308

Pērk dabīgu granti
Ogres apkārtnē.
Ir savs iekrāvējs, vai dīķa
rakšana apmaiņā pret granti.
Tālr. 26479689

DĀRGI PĒRKU
Dzintara krelles,
kulonus u.c., gleznas,
porcelāna vāzes,
šķīvjus un figūras,
grāmatas, foto,
nozīmītes, papīra naudu,
ordeņus un monētas.

Tālr. 25928648

SIA «AIBI» IEPĒRK

liellopus, jaunlopus,
aitas, zirgus.
PĒRK ARĪ GAĻAS ŠĶIRNES
JAUNLOPUS EKSPORTAM.
PIEMAKSA
PAR BIOLOĢISKIEM LOPIEM.
LABAS CENAS.SAMAKSA TŪLĪTĒJA.SVARI.
TĀLR. 26142514, 20238990

Iepērkam ābolus.
Atbrauksim pakaļ.
Tālr. 25561295
Iepērkam ābolus.
Atbrauksim pakaļ.
Tālr. 26247507
SIA „Skalavas” iepērk
mājlopus un

bioloģiski audzētus
jaunlopus.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 29424426

PĒRK
Zemi, mežus,
cirsmas.
Var būt ar
apgrūtinājumiem.
Tālr. 29433000

SIA «Ogres Autobuss» aicina darbā
Tālr. 29231443,
29259489.

“D” kategorijas autobusa
vadītājus ar kodu 95
un digitālo tahogrāfa karti.

SIA AUTESTS
Reģ. Nr. 40003425353
Meklē piemērotu kandidātu TRANSPORTLĪDZEKĻU TEHNISKĀS
KONTROLES INSPEKTORA darbam Ogres tehniskās apskates stacijā.
Prasības kandidātiem:
• Augstākā vai vidējā izglītība autotransporta remonta vai apkopes specialitātē
(kandidāts var būt arī attiecīgās specialitātes pēdējā kursa students);
• B kategorijas vadītāja tiesības obligātas. Papildus A kategorija tiks uzskatīta
par priekšrocību;
• prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pieredze darbā automobiļu remonta vai apkopes jomā;
• latviešu valodas prasme;
• laba reputācija;
• precizitāte un rūpīgums darba izpildē;
• iemaņas darbā ar datoru.
Jūsu CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim e-pastā: autests@inbox.lv līdz 30.09.2017.

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI
AUTO TIRDZNIECĪBĀ
IEPĒRK LIETOTAS
AUTOMAŠĪNAS.

= €
SIA «Lauku Miesnieks»

SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

iepērk mājlopus.

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus,
jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.
T: 28761515

Augstas cenas.
Samaksa tūlītēja. Svari.

Tālr. 20207132

BEZ MAKSAS ATTĪRA
NO KRŪMIEM
laukus un citas
aizaugušas platības

PĒRK

zarus, cirsmu
atlikumus,
šķeldojamo materiālu
Cena tiek noteikta,
individuāli vienojoties.
Ātra samaksa.

 26 663 273 (Jānis)
ĪRĒ
trīs cilvēku ģimene vēlas īrēt
nelielu māju Ogrē (3 istabas)
vai mājas daļu. Palīdzēsim
Jums un uzturēsim kārtībā
Jūsu īpašumu.
Tālr. 26317342

REKLĀMU UN SLUDINĀJUMUS PIEŅEM
Ogrē, Brīvības ielā 38, 2.stāvā, 1.kab. (ieeja no sāniem)
Rakstiet: reklama@ovv.lv
 65025096, 26693199
DAŽĀDI

MAINA
dzīvokli Rembatē, 64 m2
siltinātas sienas un griesti,
pakešu logi, lamināta grīda,
iemūrēta krāsns ar mūrīti.
Atsevišķi centrālā apkure
un boilers. Pret nelielu
mājiņu. Var būt remontējama.
Tālr. 26445396

w w w.ov v.lv

Vācu Brugmann proﬁla logi
Augstākā kvalitāte par vislabāko cenu!
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SPORTS
RITVARS RAITS
12.septembra vakarā taku
skrējienu seriāla «Apkārt
Zilajiem kalniem» 14.kārta
notika nedaudz neierastā
vietā – pie Zilo kalnu skatu
torņa. Mūsu gargabalnieki
divas reizes gadā sacenšas
tā dēvētajā Kalna skrējienā,
šoreiz pa saldai balvai saņēma katras vecuma grupas
uzvarētāji.

Ritvara Raita foto

Ogrēnieši sacenšas Kalna skrējienā

Vīriešiem stāvajā kalnā bija
jāveic divi apļi (apmēram 4 km),
bet visiem pārējiem sacensību dalībniekiem – viens aplis
jeb 2 km.
Grupu uzvarētāji: 1.grupa – Loreta Zālīte (08:52 min.),
2.grupa – Rinalds Vonda (09:16),
3.grupa – Indra Mackeviča
(08:15), 4.grupa – Justs Belevičs

Kalna skrējiena uzvarētāju kopbilde.

(08:00), 6.grupa – Jēkabs Belevičs (15:19), 7.grupa – Gundega Heidingere (06:58), 8.grupa
– Gatis Štulbergs (13:28), 9.grupa – Jolanta Beleviča (10:45),
10.grupa – Roberts Ivzāns
(16:04), 11.grupa – Mudīte Rītere (08:46), 14.grupa – Jānis Kaimiņš (08:32).
Šosezon taku skrējienu seriālā «Apkārt Zilajiem kalniem»
paredzētas vēl divas kārtas, kas
notiks ierastajā vietā – Ogrē,
netālu no Mālkalnes prospekta satiksmes apļa. Otrdien, 19.
septembrī, starts pulksten 19.00,
bet svētdien, 8.oktobrī – pulksten 10.00. Noslēguma kārtā visi
dalībnieki skries lielo apli jeb 4
km. Tajā pašā dienā notiks sacensību kopvērtējuma uzvarētāju
apbalvošana. 

Ogres svarcēlājiem medaļas Latvijas čempionātā

Uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena – Jānis Griškovs, uz trešā
pakāpiena – Roberts Guiskis. Pirmais no kreisās – svarcēlāju treneris Vladislavs Hamiduļļins.

Ikšķiles jaunie futbolisti triumfē Rīgā
LIENE PAULOVIČA, FK «IKŠĶILE»
SPORTA KOORDINATORE

10.septembrī Rīgā, stadionā
«Arkādija», notika Rīgas Futbola skolas rīkotais turnīrs
vecuma grupas U9 komandām jeb 2008.gadā dzimušajiem zēniem. Šajā turnīrā
piedalījās arī Denisa Ostrovska trenētā FK «Ikšķile» komanda, turklāt ļoti veiksmīgi
– astoņu vienību konkurencē tika izcīnīta pirmā vieta.
Turnīra nolikums noteica, ka
komandas tika sadalītas divās
apakšgrupās – katrā pa četrām.
Lai turpinātu cīņu par medaļām,
savā apakšgrupā bija jāieņem
kāda no divām pirmajām vietām.
Ikšķiles puiši spēlēja B apakšgrupā, kur viņiem pretī stājās trīs
Rīgas komandas. Mūsējie apakšgrupā svinēja divas pārliecinošas
uzvaras – ar 2:0 tika pieveikta
«Nikars Rīga», bet ar 4:0 – Ķengaraga komanda. Nospēlējot neizšķirti (1:1) ar vienu no turnīra
organizētāju komandām («Rīgas
FS balta»), FK «Ikšķile» nodrošināja sev pirmo vietu grupā. Tas
deva pārliecību par savu meistarību, ticību komandai, kuru ļoti
ISSN 1691-2454

meistarīgi vadīja treneris Deniss
Ostrovskis, kā arī lielu prieku gan
pašiem, gan līdzjutējiem. Jaunie
Ikšķiles futbolisti nenobijās no
pretiniekiem un neuzķērās uz
viņu diezgan rupjā spēles stila.
Pusfinālā FK «Ikšķile» jau no
pirmajām spēles minūtēm demonstrēja ļoti saliedētu un meistarīgu spēli, kas vainagojās ar
uzvaru (1:0) pār otru no organizētāju komandām – «Rīgas FS
zila». Šis panākums deva ikšķiliešiem iespēju cīnīties par 1.vietu.
Par čempionu titulu vēlreiz bija
jāmērojas spēkiem ar komandu
«Rīgas FS balta». Ja grupas spēlē
komandas cīnījās neizšķirti, tad
šoreiz FK «Ikšķile» puiši un viņu
treneris darbojās izcili, svinot
pārliecinošu uzvaru ar 3:0. Piecās
turnīra spēlēs tika gūti 11, bet ielaisti tikai vieni vārti – skaists un
pārliecinošs saliedētas komandas
sniegums, perfekta tās vadība trenera izpildījumā.
Komandas sastāvs: Roberts
Andreļevskis,
Miks
Mihaļskis, Sandijs Dombrovskis, Kārlis Boldāns, Sandis Ragauskis,
Miks Kniksts, Jēkabs Ģēģeris,
Valters Viškers, vārtsargs Hugo

VISIEM

Svara kategorijā līdz 94 kg
Ogres novada sporta centra audzēknis Ritvars Dukovskis raušanā ar paceltiem 98 kg ierindojās
3.vietā, bet grūšanas vingrinājumā, paceļot 131 kg smagu svaru
stieni, viņš ieguva 2.vietu. Svara
kategorijā līdz 105 kg raušanas
disciplīnā 3.vietu ar rezultātu
Čavars un komandas kapteinis
Kristaps Rekmanis.
«Bija liels prieks vērot, ka
no pašas pirmās spēles minūtes
mūsu komandas spēlētājiem bija
pārliecība par katru savu darbību
laukumā. Esmu ļoti pateicīgs puišiem par atdevi uz visiem 150%,
kā arī par to, ka mani čaļi zināja,
kāpēc mēs braucām spēlēt Rīgā
– tas bija ne tikai, lai izcīnītu pirmo vietu, bet arī lai kārtējo reizi
gūtu noderīgu pieredzi un spēļu
praksi. Man kā trenerim ir ļoti
liels prieks, ka darbs, kuru veicam
treniņos, atmaksājas spēlēs, ka,
neskatoties uz vecumu, puiši laukumā darbojas kā īsti profesionāļi. Liels gods būt kopā ar šādiem
audzēkņiem!» tā savas komandas
sniegumu turnīrā novērtēja treneris Deniss.
Liels paldies trenerim Denisam
Ostrovskim, kurš mūsu klubam
pievienojās tikai pagājušā gada

125 kg ieņēma bijušais mūsu
sporta centra audzēknis Roberts
Guiskis, savukārt grūšanā, paceļot 175 kg (personīgais rekords),
viņš ierindojās 2.vietā. Nepārspējams šajā svara kategorijā bija
Ogres novada sporta centra audzēknis Jānis Griškovs, kurš izcīnīja zelta medaļas abos vingri-

Foto no FK «Ikšķile» arhīva

Foto no Ogres NSC arhīva

VLADISLAVS HAMIDUĻĻINS, OGRES NSC SVARCELŠANAS TRENERIS
9.septembrī Ventspilī notika Latvijas čempionāts svarcelšanā atsevišķos vingrinājumos
– raušanā un grūšanā. Ar labiem panākumiem tajā startēja Ogres novada sporta centra
svarcēlāji, izcīnot vairākas medaļas.
nājumos (raušanā – 150 kg, grūšanā – 185 kg). Svara kategorijā
virs 105 kg 2.vietu abos vingrinājumos izcīnīja vēl viens Ogres
novada sporta centra audzēknis
– Ģirts Skoboļevs, (raušanā –150
kg, grūšanā – 175 kg).
Sveicam sportistus ar lielisko
sniegumu! 

Treneris Deniss Ostrovskis un
viņa čempioni pēc uzvaras Rīgā.

maijā kā trenera palīgs, kad pats
vēl spēlēja FK «Ogre» komandā,
bet šajā salīdzinoši īsajā laikā sprīdī viņš ne tikai pabeidza Latvijas
Futbola federācijas rīkotos kursus
un kļuva par futbola treneri, bet
arī spēja sasniegt čempionu virsotnes. Gan kluba vadība, gan ve-

cāki un, protams, arī viņa audzēkņi – viņa mazie futbolisti ir ļoti
apmierināti un gandarīti. Mums
ir tik ļoti foršs, pozitīvs, godīgs
un patīkams treneris, kurš savu
futbola dzīvi uztver ļoti nopietni.
Paldies, treneri Denis, ka māci savējiem mīlēt futbolu! 

