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Ogrē – bez maksas 
silta veģetārā 
maltīte līdzi nešanai 

2. un 3. lpp.

Puķu mīļi: 
Kā paildzināt 
griezto ziedu mūžu?

9. lpp.

Ko piedāvā «Latvijas 
Sarkanā Krusta» 
Ogres komiteja?

7. un 8. lpp.

LOGI
DURVIS

Ogrē, Upes pr. 18a
Darba dienās 9.00–18.00
Tālr. 27015466, 65020308

ogre@glasteks.lv 

PVC 6 kameru logiem 
5 kameru cena

Montāža konsultācijas
uzmērīšana

lodžiju iestiklošana
aiļu apdare

Vairāk nekā 
10 gadus Ogrē.

RITVARS RAITS
Vakar, 13.jūlijā, Ogrē notika Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona komandiera 
maiņas svinīgā ceremonija. Bataljonu turpmāk komandēs pulkvežleitnants Ainārs Rauza, 
kurš šajā amatā nomainīja majoru Arvīdu Sarkanu.

54. Inženiertehniskā bataljona 
komandiera amatā iecelts Ainārs Rauza

Ceremonijā, kas notika Ogres 
bataljona teritorijā, piedalījās 
Zemessardzes štāba priekšnieks 
pulkvežleitnants Ervīns Kopei-
ka, Nacionālo bruņoto spēku 
virskapelāns Elmārs Pļaviņš, 
Zemessardzes bataljona iepriek-
šējie komandieri, starp kuriem 
arī Ikšķiles novada pašvaldības 
domes deputāts Jānis Hartma-
nis, bet Ogres novada pašvaldību 
pārstāvēja domes priekšsēdētājs 
Egils Helmanis un viņa vietnieks 
Gints Sīviņš.

Līdzšinējais Ogres bataljona 
komandieris majors Arvīds Sar-
kans atvaļināsies no profesionā-
lā militārā dienesta, beidzoties 
profesionālā dienesta līguma ter-
miņam un sakarā ar aktīvajam 
dienestam noteiktā maksimālā 
vecuma sasniegšanu. Pulkvež-
leitnants Ervīns Kopeika pateicās 
A.Sarkanam, kurš bija bataljo-
na komandieris kopš 2013.gada, 
par dienesta laikā paveikto dar-
bu šajā dienestā, kā arī novēlēja 
veiksmi un izturību jaunajam 
komandierim A.Rauzam. Starp 
citu, pulkvežleitnantu Rauzu jau-
najā amatā gaida nopietni izaici-
nājumi, jo jau drīzumā paredzēta 
reorganizācija. Kādreiz Zemes-
sardzes 54. Inženiertehniskajam 
bataljonam tika pievienots Baus-
kas 53. bataljons, tagad pare-
dzēts 54. ITB sadalīt, atjaunojot 
bataljonu Bauskā.Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona jaunais komandieris Ainārs Rauza no pulkvežleitnanta 

Ervīna Kopeikas rokām saņem bataljona galveno relikviju – karogu.
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Sludinājumi 
un  reklāma

Ar ko sākas trimda?

– Vai zināt, ar ko nodarbojas Latvijas Sarkanā Krusta Ogres komiteja?

Gundega Ostrovska 
no Jumpravas:
– Droši vien palīdz trūcīgiem cil-

vēkiem. Tur var atdot drēbes, apavus, 
kas nav vajadzīgi, un viņi atdod tālāk. 
Mums Jumpravā ir Sarkanais Krusts, ar 
meitu esam tur labas drēbes atdevu-
šas. Tas ir ļoti daudziem vajadzīgs.

Česlava Sņitkova no Jumpravas:
– Nē, nezinu gan, bet domāju, ka 

labi darbojas. Sarkanais Krusts palīdz 
cilvēkiem, ārstē. Kara laikā tas snie-
dza palīdzību, bet labāk, lai kara nav! 
Priekš kam karš? Dakteri vienmēr ir 
vajadzīgi, tikai tagad par maz atbalsta 
viņus.

Lilija Trušele no Jumpravas:
– Sarkanais Krusts palīdz visiem, arī 

nabagiem. Ar zālēm un citādi. Jum-
pravā Sarkanajam Krustam ir drēbes, 
pārtika arī. Latvijā šobrīd jāatbalsta 
dakteri un māsiņas, lai Veselības mi-
nistrija dotu viņiem naudu.

 
 
Gundars Bremšmits no Ogres:
– Nezinu diemžēl. Ar ko varētu no-

darboties? Ar sociālajām darbībām. 
Piemēram, palīdzības sniegšana bēg-
ļu bērniem – kaut kāda akcija vai vēl 
kaut ko… Manā uztverē – arī ar lab-
darības akcijām varētu nodarboties. 

IELU INTERVIJA

AKTUĀLI

Piektdien, 14.jūlijā

Oskars, Ritvars,
 Anvars

Sestdien, 15.jūlijā

Egons, Egmonts, 
Egija, Henriks,
Heinrihs

Svētdien, 16.jūlijā

Hermīne, 
Estere, Liepa

Pirmdien, 17.jūlijā

Aleksis, 
Alekss, Aleksejs

Ja Dievs ir ar Tevi, 
nav svarīgi, 
kas ir pret Tevi!

Sajūsmas vilnis atskrēja un no-
plaka. Latvija tika pasludināta par 
otru zaļāko valsti pasaulē. Vēlāk 
izrādījās – tas ir mīts: esam treša-
jā desmitā. Paldies par to pašu. Kā 
izskatītos mūsu zemīte, ja notiktu, 
kā aicināja lielie dabas pārveido-
tāji – noraktu Kangarus, iztaisnotu 
Daugavu, izpostītu piejūras mežus, 
apbūvējot kāpas, ieviestu kailcirtes 
Gaujas nacionālajā parkā un «kapu 
tramvaju» pilnā apjomā Rīgas Liela-
jos kapos... Zaļo zemnieku valdīšana 
neizceļas ar sasniegumiem vides 
aizsardzībā. Tā, piemēram, nav no-
kārtota stikla taras atpakaļ pieņem-
šana veikalos, kas sen jau izdarīts 
Igaunijā, kur zaļie nav valdošie. Kur 
paliek šī tara, un cik gadu desmitus 
tā glabāsies laukos un grāvmalās? 
Tā iznāk lētāk? Kamēr ZZS aizņem-
ta politikā, zaļais process laipni at-
vēlēts sabiedrībai.

Pirms dažām dienām pa radio 
izskanēja aicinājums tautai reģis-
trēt interneta portālā jaunatklā-
tos dižozolus. Apsveicami. Pilnīgu 
drošību tas nedod, tomēr drošāk. 
Mežā, pie mūsu vasarnīcām, auga 
priede apkārtmērā virs 3 metriem. 
Tagad jau pārvērsta kubikmetros. 
Acīmredzot, meža īpašniekiem tie-
ši šo kubikmetru bija pietrūcis līdz 
pilnīgai laimei. Skolā netika iemā-
cīts, ka dižkoki saudzējami. Īstenībā 
vajadzētu aicināt uz visu jaunatklā-
to dižo, reto, savdabīgo koku, augu, 
akmeņu, alu, iežu ierakstīšanu in-
terneta «Sarkanajā grāmatā». Lai 
redz un sargā tauta, kuras gudrība 
prasa izaudzināt dēlu, iestādīt koku 
un nosist čūsku. Tad dzīvei būs 
jēga. Čūsku sist nav jēgas, tā no 
lielākā gaļas ēdāja pasaulē bēg, cik 
spēka. Vien jāizravē dārzs un jāiz-
pļauj pļava, un gludenā dzīvos pur-
vā. Zīmīgi, ka līdzvērtīgi pieminēts 
koks un cilvēks. Koku karalis ozols 
arī ir cilvēks, tiesa, ne tāds, kā mēs. 
Mēs esam zaudējuši 300 līdz 400 
tūkstošus iedzīvotāju, kuri ceļ Rie-
tumu ekonomiku. Ne katrs devies 
svešumā trūkuma dēļ. Daudzi šai 
zemē dzimuši, tomēr šo zemi nav 
iepazinuši. Viņiem tā vienaldzīga. 
Ar katru nocirsto dižkoku, ar katru 
zudušo cilvēku tā zaudē daļu no sa-
vas dzīvības. 

No 6. līdz 13.jūlijam aizsaulē 
devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķi-
les, Ķeguma un Lielvārdes dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā
Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē
Jānis Dvinskis (1941),
Aina Līce (1938),
Lūcija Deksne (1924),
Edgars Francis (1930),
Jānis Tarvids (1935),
Jūlija Rudusāne (1928).
Ikšķiles novadā
Leonards Vaivods (1933),
Svetlana Kalanda (1968).
Lielvārdes novadā
Lielvārdē
Jānis Vaivods (1938),
Jeronims Kazaks (1929).

No 6. līdz 13.jūlijam pasaulē 
nākuši (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, 
Ķeguma un Lielvārdes dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā
Kurts, Artjoms, Markuss, 
Emija, Justīne.
Ikšķiles novadā
Kate, Haralds.
Lielvārdes novadā
Lielvārdē
Rodrigo, Sandra.

DZINTRA DZENE 
Jau trešo mēnesi biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» (LSK) Ogres komitejas telpās Ogrē, 
Mālkalnes prospektā 38, 1.stāvā ikviens divas reizes nedēļā var saņemt «Žēlsirdības misi-
jas «Dzīvības ēdiens»» brīvprātīgo sagatavoto silto veģetāro maltīti līdzi nešanai. Šo iespēju 
pozitīvi novērtējuši daudzi ogrēnieši, un ik reizi ēdienu bez maksas saņem vidēji 50 cilvēku.

Gādā, lai ogrēniešu vēderi vairs nekurkstētu

«Žēlsirdības misija «Dzīvības 
ēdiens»» ir starptautiska organi-
zācija, kas Latvijā darbojas jau 
20 gadu un īsteno ES Atbalsta 
fonda projektu. Kopš 3.maija viņi 
arī ogrēniešiem no Rīgas piegādā 
siltas maltītes – veģetārās putras, 
kuras var saņemt ikviens, neatka-
rīgi no viņa materiālā stāvokļa. 
Protams, pārtikuši cilvēki šurp 
nenāk. Pēc maltītes lielākoties ie-
rodas pensionāri un tie, kas kādu 
laiku palikuši bez darba. 

Ēdiens gluži kā mājās 
gatavots 
Vandas kundze stāsta, ka šurp 

sākusi nākt pavisam nesen, jo 
vienai bez pavadoņa grūti pār-
vietoties. «Ēdiens ir patiesi labs 
un sātīgs, gluži kā mājās gata-

vots,» atzīst sirmgalve. 
Helēnas kundze, paklausot 

kaimiņu ieteikumam, pēc siltās 
maltītes nāk jau ceturto reizi. 
«Ēdienkarte ir dažāda – gan gri-
ķu, gan rīsu putras ar mērcēm. 
Piemēram, šodien ir griķi ar 
karija mērci, bet man vislabāk 
garšo auzu pārslu putra ar saldo 
krējumu. Vienmēr izvēlos tieši 
to, jo mums ir iespēja izvēlēties, 
kuru no divām todien piedāvā-
tajām putrām gribam. Šeit var 
saņemt arī makaronu paciņu, 
rapšu eļļu un reizēm barankas. 
Protams, man arī pašai patīk ga-
tavot, ja ir no kā... Mana pensija 
ir 240 eiro. Jāmaksā par dzīvokli, 
elektrību, gāzi, telefonu, turklāt 
mājai, kur dzīvoju, tiek veikta 
renovācija, un arī tās ir papildus 

izmaksas. Tad vēl naudiņa nepie-
ciešams ārstiem, zālēm, un re-
zultātā no pensijas nekas daudz 
pāri nepaliek. Esmu ļoti priecīga 
par šo iespēju saņemt bezmaksas 
maltīti,» atzīst Helēnas kundze. 
Viņai piekrīt arī Raisa un Lidija, 
kuras mūža nogalē nonākušas lī-
dzīgā situācijā. 

Savukārt Ilze šeit ieradu-
sies pirmo reizi. «Es vēl neesmu 
pensijā, un nav jau patīkami, ka 
šurp jānāk pēc ēdiena, bet šobrīd 
esmu darba meklējumos, un bez-
maksas maltīte šajā periodā man 
ir liels atbalsts. Paldies tiem, kas 
sagādājuši šādu iespēju,» saka 
Ilze, un viņai piekrīt Marija, kura 
arī vēl nav sasniegusi pensijas ve-
cumu un ir bez pastāvīga darba. 

Ansis Vilde ēdienu no Rīgas ne ti-
kai atved, bet pats to arī gatavo. 
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v
POLICIJA INFORMĒ AKTUĀLI

Sākums 2.lpp.

Sākums 1.lpp.

Konstatē patvaļīgu koku ciršanu
Saņemta informācija, ka 24.maijā Birzgales pagastā konstatēta 

patvaļīga koku ciršana – nocirstas 11 priedes ar kopējo krāju 6,08 ku-
bikmetru. Uzsākts kriminālprocess. 

Paliek bez maka un telefona 
10.jūlijā G. Ogrē, Brīvības ielā, konstatēja, ka viņam pazudis maks, 

kurā bija 20 eiro un dienesta apliecība. Saņemta arī informācija, ka 
5.jūlijā V. Ķegumā, elektriskajā vilcienā Rīga – Aizkraukle, konstatēja, 
ka viņam no žaketes ārējās kabatas nozagts maks ar dokumentiem, kā 
arī mobilais telefons «SAMSUNG». Tāpat saņemta informācija, ka 7.jūlijā 
konstatēts: Ogrē kādai personai nozagts mobilais telefons «IPHONE 4S 
BLACK». Uzsākts kriminālprocess. 

Uzbrauc stāvošam auto 
10.jūlijā M. Ogrē, Rīgas ielā, atpakaļgaitā vadīja automašīnu un uz-

brauca stāvošai automašīnai, radot tai bojājumus. Savukārt J. šajā pašā 
dienā Tīnūžu pagastā, autoceļa Tīnūži – Koknese 3.kilometrā, vadīja 
auto un, veicot kreiso pagriezienu, nepalaida tajā pašā virzienā brau-
cošo automašīnu, kura bija uzsākusi apdzīšanas manevru. Abos gadīju-
mos sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols. 

Nozog īrnieces mantas 
10.jūlijā, uzlaužot kāda dzīvokļa durvis Taurupē, Bērzu ielā, nozag-

tas mantas, kas piederēja īrniecei. Policija noskaidro notikušā apstāk-
ļus. Uzsākts kriminālprocess. 

Atrod mirušu 
11.jūlijā kādās mājās Ogresgala pagastā līdz Neatliekamās medicī-

niskās palīdzības brigādes atbraukšanai bioloģiskā nāvē mirusi sieviete. 
Vardarbīgas nāves pazīmes nav konstatētas. Uzsākts kriminālprocess. 

Neatļautā vietā novieto auto 
11.jūlijā konstatēts, ka Ikšķilē, Lībiešu ielā, neatļautā vietā novietota 

automašīna «AUDI». Uzsākta administratīvā lietvedība. 

Smēķē autobusa pieturvietā 
11.jūlijā V. sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, jo viņš 

Suntažos smēķēja sabiedriskā transporta pieturvietā. 

Nogādā slimnīcā 
10.jūlijā no kādām mājām Turkalnē Ogres slimnīcā ar miesas bojā-

jumiem nogādāts vīrietis. Sakarā ar minēto faktu tiek pārbaudīts kāds 
cits vīrietis. Uzsākta administratīvā lietvedība. 

Avarē ar mopēdu 
11.jūlijā pagaidām nenoskaidrota persona Suntažu pagastā vadīja 

mopēdu «YIYING», nobrauca no brauktuves un apgāzās. No ceļu satik-
smes negadījuma vietās ar miesas bojājumiem Ogres slimnīcā nogādā-
tas divas personas. Vienam vīrietim konstatēta vaļēja apakšstilba brūce, 
bet otram – labā pleca sasitums. Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma 
reģistrācijas protokols. 

Pieņem lēmumu par nošķiršanu 
12.jūlijā pēc konfl ikta kādā ģimenē Ogrē policijas darbinieki pie-

ņēma lēmumu par 1977.gadā dzimušā A. nošķiršanu. Vīrietim uzlikts 
par pienākumu atstāt mājokli, kur pastāvīgi dzīvo viņa sieva, aizliegts 
kontaktēties ar sievieti, kā arī noteikts netuvoties mājoklim tuvāk par 
desmit metriem. 

ĪSZIŅAS

A.Sarkanam, ievērojot batal-
jona tradīcijas, tika pasniegts ie-
rāmēts valsts karogs, pateicības 
raksts, kā arī dāvana no nu jau 
bijušajiem padotajiem. Pie batal-
jona karoga kāta A.Sarkans pie-
stiprināja metāla plāksnīti, kurā 
iegravēts viņa vārds, kā arī gada 
skaitļi, no kura līdz kuram viņš 
bija komandieris.

Ogres novada domes priekš-
sēdētājs Egils Helmanis savā 
uzrunā uzsvēra, ka Ogres paš-
valdībai ar Zemessardzi vien-
mēr bijusi ļoti laba sadarbība. 
Pašvaldībai nav militāru mērķu, 
bet zemessargu palīdzību var ie-
vajadzēties jebkurā laikā, piemē-
ram, ja notiek pazudušu personu 
meklēšana, vai arī notikusi kāda 
dabas kataklizma. Kā izrādījās, 
E.Helmanis ar jauno komandieri 
Aināru Rauzu jau agrāk bija pa-
zīstami, jo tikušies Afganistānā. 

Savas runas noslēgumā Helmanis 
piebilda, ka afgāņi mēdzot teikt: 
«Jums ir pulksteņi, bet mums ir 
laiks.» Novēlēdams, lai gan bi-
jušajam, gan jaunajam bataljona 
komandierim vienmēr būtu gan 
laiks, gan pulkstenis, Egils Hel-
manis un Gints Sīviņš katram no 
viņiem uzdāvināja pa laikrādim.

Svinīgās ceremonijas kulmi-
nācija bija karoga nodošana. 54. 
ITB jaunais komandieris Ainārs 
Rauza, saņemot bataljona karo-
gu, zvērēja vienmēr stāvēt, un, ja 
būs vajadzīgs, arī krist par Latvi-
ju. Pulkvežleitnants A.Rauza die-
nestu bruņotajos spēkos sācis kā 
kadets Latvijas Nacionālajā aiz-
sardzības akadēmijā 1993.gadā. 
Dienestu turpināja kā grupas 
komandieris Speciālo uzdevu-
mu vienībā un vada komandie-
ris Baltijas bataljonā. Kopš 2000.
gada darbojies vadošos amatos 
Zemessardzes štābā, Sauszemes 

spēku Mobilo strēlnieku mācību 
centrā, Nodrošinājuma pavēlnie-
cībā un Nacionālo bruņoto spēku 
Apvienotajā štābā. No 2008. līdz 
2013.gadam bijis Zemessardzes 
27.kājnieku bataljona komandie-
ris. Militāro izglītību papildinājis 
dažādos militārajos kursos Vā-
cijā, Kanādā, Nīderlandē, Zvied-
rijā un Dānijā, kā arī Baltijas 
Aizsardzības koledžā Igaunijā, 
kur vēlāk kļuvis par pasniedzēju. 
Pulkvežleitnants A.Rauza pieda-
lījies starptautiskajās operācijās 
Irākā, Afganistānā, kā arī Bos-
nijā un Hercogovinā. Uzrunājot 
bataljonu, Ainārs Rauza atzina, 
ka jaunais amats viņam ir liels 
pagodinājums: «Vadība saredz 
mūsu potenciālu. Tāpēc es apso-
lu, ka klausīšos jūsu ieteikumus, 
un mēs kopā attīstīsim bataljonu. 
Protams, pēdējais lēmums būs 
mans, un tas vienmēr būs tendēts 
uz attīstību.» 

54. Inženiertehniskā bataljona 
komandiera amatā iecelts Ainārs Rauza

Lielvārdes novadam – apceļošanas spēle 

Tomes dievnamā pieminēs Jāzepu Osmani

Lielvārdes novada svētku ietva-
ros tūrisma un informācijas centra 
darbinieki organizē tūrisma objektu 
iepazīšanas spēli, iesaistot iedzīvo-
tājus un viesus Lielvārdes novada 
izzināšanā. Šogad Lielvārdes novada 
svētki noris Laimas zīmē, kas ir veik-
smes un laimes simbols. Laimas slo-
tiņa aizslauka visu slikto.

Spēles norises laiks ir no 1. līdz 
28.jūlijam. Ceļojuma laikā jāapmeklē 
10 dalībnieka kartē norādītie spēles 

punkti. Spēles dalībnieki, kuri būs 
apmeklējuši vismaz astoņus objek-
tus, piedalīsies novada pašvaldības 
un uzņēmēju sarūpēto balvu izlozē. 
Izloze un balvu pasniegšana notiks 
29.jūlijā pēc pulksten 16 Lielvārdes 
novada tūrisma informācijas centrā. 

Dalībnieka kartes un Laimas slo-
tiņas zīmes var saņemt un arī nodot 
Lielvārdes novada tūrisma infor-
mācijas centrā Lielvārdē, Lāčplēša
ielā 18a.

14.jūlijā pulksten 18.00 Tom-
es baznīcā notiks Jāzepa Osmaņa 
85.dzimšanas dienai veltīts klasis-
kās mūzikas koncerts «Saules stars», 
«OVV» informē J.Osmaņa muzeja 

vadītāja Ligita Ādamsone. Piedalī-
sies baritons Kalvis Kalniņš, koncert-
meistare Ingūna Puriņa. Programmā 
– E. Dārziņš, A. Kalniņš, T. Ķēniņš, R. 
Vāgners, Dž. Verdi.

Gādā, lai ogrēniešu vēderi vairs nekurkstētu

«Savulaik pati kā brīvprātīgā 
darbojos Sarkanajā Krustā un 
zinu, kādu svētīgu darbu veic šī 
organizācija. Šobrīd manus ie-
nākumus veido dažādi gadījuma 
rakstura darbiņi, un siltās maltī-
tes ir liels atbalsts, turklāt ēdiens 
ir patiesi gards,» atzīst Marija. 
Savukārt Tamāra šurp nāk tikai 
reizi nedēļā, jo viņai sāp kājas 
un pārvietošanās rada grūtības. 
«Man pietiek arī ar reizi nedē-
ļā, jo ēdienu paņemu vairākām 
dienām. Vienīgais, ko varētu vē-
lēties, lai gar kāpnēm būtu mar-
gas, jo veciem cilvēkiem nereti ir 
grūti pārvarēt arī tos dažus pa-
kāpienus, ja nav kur pieturēties, 
it īpaši ar ēdiena trauku rokā,» 
saka Tamāra. 

Nokļūt līdz ēdiena sadales 
vietai pensionāriem, kam kāpnes 
sagādā problēmas, šobrīd palīdz 
LSK Ogres komitejas biedre un 
brīvprātīgā Ināra Žukovska, kura 
ikvienu laipni sagaida, palīdz 
nokāpt, uzkā pt un ielikt maisiņā 
ēdiena trauku. 

Joprojām ir cilvēki, 
kam pietrūkst 
naudas ēdienam 
«Silto maltīti var saņemt di-

vas reizes nedēļā, trešdienās un 
piektdienās no pulksten 13 līdz 
pulksten 14, bet plānots, ka, sā-
kot no augusta, ēdiens tiks pie-
dāvāts trīs reizes nedēļā. Lai to 
saņemtu, nav nepieciešama zīme 
par trūcīgas vai maznodrošinā-
tas personas statusu. LSK pa-
līdz ikvienam, kas nonācis krī-

zes situācijā, un krīzes situācija 
katram var būt citāda. Ēšana uz 
vietas nenotiek, cilvēks šurp var 
atnākt ar savu trauciņu un pa-
ņemt ēdienu līdzi nešanai gan 
sev, gan citiem mājiniekiem, vai, 
piemēram, kaimiņam, kurš ve-
selības problēmu dēļ pats nespēj 
šurp atnākt. Varētu domāt, ka 
mūsdienās visiem visa ir gana, 
bet joprojām ir cilvēki, kam nav 
naudas ēdienam. Varbūt tās ir 
tikai dažas dienas līdz algai vai 
līdz pensijai, bet ēst gribas katru 
dienu, un šī ir lieliska iespēja sa-
gaidīt brīdi, kad atkal radīsies lī-
dzekļi maltītes iegādei. Ja ēdiens 
paliek pāri, tas zudumā neiet. 
Maltīti piedāvājam Ģimenes 
atbalsta dienas centram, kuru 
lielākoties apmeklē bērni no 
trūcīgām ģimenēm, vai arī pie-
dāvājam to Īslaicīgās uzturēšanās 
vietas jeb tā sauktās patversmes 
klientiem. «Žēlsirdības misijas 
«Dzīvības ēdiens»» pārstāvji cil-
vēkus, kas ieradušies pēc maltī-
tes, nešķiro ne pēc tautības, ne 
mantiskā stāvokļa, ne reliģiskās 
piederības. Galvenais noteikums 
– jāuzvedas pieklājīgi. Ēdiens 
gatavots ar mīlestību, tā izdales 
laikā skan klusināta, meditējoša 
mūzika. Maltīti no Rīgas atved 
četros lielos Ogres novada paš-
valdības sarūpētos termosos. To 
gatavo brīvprātīgie, kurus vadīju-
si vienīgi vēlme palīdzēt citiem. 
Ēdiena sadales punktu pagājuša-
jā nedēļā apciemoja arī Pārtikas 
un veterinārā dienesta kontrole, 
kas pārkāpumus nekonstatēja,» 
stāsta Ināra. 

Lūdz piedāvāt 
nelielu telpu 
ar izlietni un krānu 
Biedrības «Žēlsirdības misijas 

«Dzīvības ēdiens»» dibinātājs un 
iedvesmotājs ir kāds Indijas svē-
tais, kurš saviem sekotājiem deva 
norādījumu, ka «desmit jūdzes 
no katra tempļa visiem ir jābūt 
paēdušiem». Pie šī principa bied-
rība cenšas pieturēties joprojām. 
«Es ēdienu ne tikai atvedu, bet 
pats arī gatavoju. Daru to brīv-
prātīgi. Esmu Krišnas apziņas 
sekotājs, taču nekādu reliģiju mēs 
šeit nesludinām. Vai esat redzē-
juši veikalus, pie kuriem rindas 
nestāv? Tie ir juvelierveikali, un 
Krišnas apziņa ir kā briljants. Cil-
vēki, kas ierodas pēc ēdiena, uz 
juvelierveikaliem n eiet, un šī nav 
īstā vieta, kur, tēlaini izsakoties, 
runāt par dimantiem. Tas vien-
kārši ir žēlsirdības darbs,» saka 
Ansis Vilde. Viņš šobrīd misijā 
aizvieto ogrēnieti Gati Čonku, 
kurš devies nelielā ceļojumā.

Biedrības «Žēlsirdības misijas 
«Dzīvības ēdiens»» pārstāvis ai-
cina atsaukties kādu no vietējiem 
uzņēmējiem vai privātpersonām, 
kam nav sveša līdzjūtība pret 
līdzcilvēkiem un kas bez atlīdzī-
bas varētu piedāvāt nelielu tel-
pu ar krānu un izlietni. «Ja būtu 
pieejama šāda telpa, mēs ēdienu 
varētu nevest no Rīgas, bet gan 
gatavot uz vietas, tepat Ogrē. Plīti 
nodrošināsim paši,» saka Ansis, 
cerot, ka šis aicinājums sasniegs 
dzirdīgas ausis, jo neviens jau ne-
var paredzēt, kad palīdzība būs 
nepieciešama pašam. 
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ULDIS PRANCĀNS
Sabiedriskā labuma organizācija «Saules avots» dibināta 2010.gada 8.martā, lai veicinātu 
jauniešu iesaisti un aktivitāti sporta jomā, veselīga dzīvesveida ievērošanā, kultūrvēstu-
risku vietu un teritoriju apzināšanā, saglabāšanā un labiekārtošanā. 

«Saules avots» neizsīkst 
un turpina gaismas ceļu

Visiem Latvijas patriotiem ir 
svarīga valsts ilgtspējīga attīstī-
ba, kultūrvēsturisko objektu un 
dabas resursu saudzēšana, atjau-
nošana, videi draudzīga tūrisma 
attīstība. 

Pirmais projekts – 
Madlienas 
hokeja laukums
Pirmais «Saules avota» pro-

jekts «Madlienas hokeja lau-
kums», kuru izstrādāja Madlie-
nas novadpētniecības muzeja 
«Bet tā bija» vadītājs Armands 
Praličs, 2011.gadā reģionā iegu-
va 1.vietu, saņemot 500 latus lie-
lu prēmiju. Par šiem līdzekļiem 
tika ierīkotas apmales, nodroši-
nāts apgaismojums un uzcelta 
nojume. 

«Saules avota» biedri un citi 
jaunieši attiecīgās sezonas lai-
kā rūpējas par hokeja laukuma 
uzliešanu, pļauj zāli. Liels pal-
dies Ogres novada domei par 
fi nansiālu atbalstu sniega pūtēja 
iegādei, tas atvieglo laukuma uz-
turēšanu. Perspektīvā ir plānots 
nomainīt vecās apmales un ie-
rīkot mūsdienīgākas, pielīdzināt 

reljefu, uzlabot grunti. Darbu 
veikšanā ļoti pretimnākoša ir 
Madlienas pašvaldība. Hokeja 
arēna, kas gabarītu ziņā precīzi 
atbilst Kanādā pieņemtajiem lau-
kumu izmēriem, atrodas pagas-
ta centrā – tuvu daudzdzīvokļu 
mājām. Madlienieši trīs reizes 
ir startējuši Placēna kausā, veik-
smīgi konkurējot ar skolēniem, 
kuri regulāri trenējas Ogres Le-
dus hallē. Jāpiebilst, ka «Saules 
avota» sarūpētajā objektā Mad-
lienas vidusskolas skolotājs un 
treneris Jevgēnijs Liepa organizē 
sporta stundas.

Plāteres pilskalns 
pozitīvu pārmaiņu 
griežos
Entuziastu grupas darbi 

Plāteres pilskalnā tika uzsākti 
20.gadsimta 90. - to gadu beigās 
un 21.gs. sākumā. Šis Latvijas 
kultūrvēsturiskais piemineklis 
bija nožēlojamā stāvoklī. Tā kā 
informācija par pilskalnu bija 
atrodama tūrisma kartē, cilvēki, 
braucot uz Madlienas novadpēt-
niecības muzeju, interesējās, kur 
ir jūsu senatnes liecinieks – pils-

kalns. Protams, redzētais viņus 
neiepriecināja. Brīvprātīgo talku 
laikā (pārsvarā jauniešu un sko-
lēnu spēkiem) pilskalns un tā 
apkārtne tika sakopti – izcirsti 
krūmi, nopļauta zāle, sagrābtas 
lapas, savākti gruži un atkritumi, 
ierīkota miskastes vieta un sau-
sā tualete. Šajā laikā senvēstures 
objekta teritorijā darbojās arī 
Madlienas vidusskolas skolotājas 
Vitas Volkopas vadītie mazpul-
cēni, kuri veica lielu darbu, tāpēc 
tagad, bez šaubām, nevienam 
jaunietim nav prātā kaut ko pos-
tīt vai piegružot. 

Pilskalna jaunākajā dzīvē pie-
nāca brīdis, kad bija jādomā, ko 
darīt ar vecās, nodegušās estrā-
des vietu. Aktīvisti sastapa šķēr-
sli – darbus vajadzēja saskaņot 
ar Kultūras pieminekļu inspek-
ciju. Izrādījās, ka valsts instance 
vēlējās runāt nevis ar entuziastu 
grupu, bet juridisko personu. Tā 
radās sabiedriskā labuma organi-
zācija «Saules avots», kura vērsās 
Ogres pašvaldībā ar lūgumu iz-
nomāt pilskalna teritoriju, lai va-
rētu to ofi ciāli apsaimniekot, kā 
arī pārvarēt birokrātiskos tīmek-

ļus un nebeidzamās darbu saska-
ņošanas. Pirmajiem 10 «Saules 
avota» biedriem jau pievienoju-
šies jauni. Vadītāja Edgara Prali-
ča un viņa komandas tuvāko uz-
devumu vidū ir solu, ugunskura 
un grila vietas ierīkošana, kā arī 
netālu esošā ezera laipas atjau-
nošana. Šobrīd jau ir uzrakstīts 
labiekārtošanas projekts – tiks 
ierīkoti soli, galdi, metāla gri-
li un guļbūves nojume ar jumtu 
tautiskā veidolā. Valsts Kultūras 
pieminekļu inspekcija gan iebilst 
elektrības stabu atjaunošanas 
idejai, jo tie ir PSRS mantojums. 
Alternatīva jāatrod, izmantojot 
blakus esošo laukumu. Ja darbi 
veiksmīgi ritēs, šogad viss iece-
rētais ir izdarāms. Tiks uzstādīta 
Madlienas skolotāja Anda Bičev-
ska izgatavotā pilskalna norādes 
kokgriezuma zīme, kā arī infor-
matīvs stends par Plāteres pils-
kalna vēsturi, ko sarūpēs «Saules 
avota» jaunieši. Galdu un solu 
izgatavošanā liels atbalsts sa-
ņemts no uzņēmēja, SIA «Tilbe» 
vadītāja Andra Liepiņa. Tāpat 
pateicība par savu ziedoto brīvo 
laiku un ieguldīto darbu madlie-
niešiem Valteram Liepiņam un 
Aigaram Jonānam. Par pilskalna 
tuvumā esošā ezeriņa apkārtnes 
labiekārtošanu, peldvietu, kā arī 
zivju resursu bagātināšanu liels 
suminājums ilggadējam sporta 
skolotājam Andrim Šrāderam. 
Sirsnīgs paldies vietējai pašval-
dībai, kas nodrošina ar tehnikas 
vienībām, uzved granti, salabo 
ceļus un veic pļaušanas darbus. 
Īpaša pateicība Ogres novada 
domes priekšsēdētājam Egilam 

Helmanim par impulsu Plāteres 
pilskalnā rīkot Saulgriežu dienas 
sagaidīšanu. Vairāku gadu piere-
dze liecina, ka šī tradīcija veik-
smīgi iesakņojusies. Uz tautisko 
svētku pasākumu ierodas ļaudis 
no visas Latvijas. Šogad bija ap 
200 dažāda gadu gājuma cilvēku. 
Pilskalns pamazām iegūst otro 
elpu. Vietējai un plašākai sabied-
rībai tas ir liels pienesums un 
gandarījums.

Atceroties pagātni, 
iet uz priekšu 
Ar «Saules avota» jauniešiem 

turpina sadarboties Madlienas 
novadpētniecības muzeja va-
dītājs Armands Praličs. Viņu 
priecē jaunās paaudzes radošā 
degsme un darbības galvenais 
mērķis – atjaunot svētvietu, lai 
Plāteres pilskalna apmeklētāji – 
vietējie ļaudis un ciemiņi – sa-
justu vēsturiskās senatnes auru. 
Pašam pilskalnam jau ir spēcīgs 
vārds. Latvijas pirmās brīvvalsts 
periodā un arī padomju gados 
šeit risinājās saviesīgi pasākumi. 
Bijušās kopsaimniecības vadītāja 
Jūlija Beļavnieka laikā notika pat 
Jāņu svinības. Mūsdienās būtu 
svarīgi atgriezties plaši piekop-
tajās, tautiskajās tradīcijās, rīkot 
Pilngadības svētkus un Madlie-
nas vidusskolas izlaidumus.

Varbūt ar laiku Plāteres pils-
kalns līdzināsies Likteņdārzam 
Koknesē. Ir doma atjaunot dabas 
takas, no koka konstrukcijām 
izbūvējot 500 metrus garu ceļu 
(tas būs pielāgots arī cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem), sākot 
no stāvlaukuma līdz ezeram. 

Plāteres pilskalna tornis1926.gada uzņēmumā.
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«Saules avota» vadītājs Edgars Praličs (no labās) kopā ar māsu Justīni un jaunāko brāli Eduardu.
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SPORTS: KAS? KUR? KAD?

ZIŅAS REKLĀMA UN SLUDINĀJUMI

Kapusvētkos nodrošinās autobusu papildu reisus 
Šīs nedēļas nogalē Smiltāju un Ogres kapos tiek rīkoti 

kapusvētki. Ogres novada pašvaldība ir vienojusies ar SIA “Ogres 
autobuss” par autobusu papildu reisu nodrošināšanu no autoostas 
līdz kapiem un atpakaļ.

Smiltāju kapos kapusvētki notiks 
sestdien, 15. jūlijā, plkst. 12.00 

Uz Smiltāju kapiem papildu reisos autobusi kursēs (no 
Ogres autoostas pa Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Vidus 
prospektu, Gaismas prospektu, Raiņa prospektu, Jaunogres 
prospektu, Ikšķiles ielu, Rīgas šoseju līdz Ikšķilei, no Ikšķiles pa 
Skolas ielu un pašvaldības ceļu gar Dubkalnu karjera ezeru līdz 
Smiltāju kapiem, pieturot visās maršrutā esošajās autobusu 
pieturvietās):  

• no Ogres autoostas (5. platforma) plkst. 9.00, 11.00;
• no Smiltāju kapiem plkst. 10.00, 13.00.

-----------------------------------------------------------------
Ogres kapos kapusvētki notiks 
svētdien, 16. jūl ijā, plkst. 12.00.

Uz Ogres kapiem papildu reisos autobusi kursēs (pa Upes 
prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ielu, Brīvības ielu, 
Turkalnes ielu, pieturot visās maršrutā esošajās autobusu 
pieturvietās):

• no Ogres autoostas (5. platforma) plkst. 9.00, 11.00, 12.30;
   no Ogres kapiem:  9.40, 11.40, 13.00. 

Ogres novada pašvaldība

MEDICĪNA

SIA „ĶILUPE” (reģ. Nr. 40003399703) aicina darbā 

AUTOATSLĒDZNIEKU. 
Galvenie pienākumi: 

Prasības: 

Darba laiks: darba dienas 8-17, darba vieta: Ogre. 

Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8 – 17 pieteikties personīgi - 
SIA „ĶILUPE”, Preses iela 2, Ogre, vai sūtīt savu CV ar norādi „Autoatslēdznieks” 

uz e-pastu: kilupe@gmail.com. Tālr. uzziņai 65071222, 29104053. Informācija par 
konkursa rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu 

uz pirmo atlases kārtu. 

· Veikt autoparka (kravas transportlīdzekļi) 
un citu tehnisko resursu diagnostiku un 
uzturēšanu; 

· Plānot un veikt tehniskās apkopes, 
tekošos un neparedzētos remontus kravas 
transportlīdzekļiem. 

· Darba pieredze kravas transportlīdzekļu 
remonta darbu veikšanā, vēlamas 
iemaņas metināšanā; 
· Profesionālā tehniskā izglītība vai 
atbilstoša pieredze automehānikā; 

· B kategorijas autovadītāja apliecība; 
· Precizitāte un atbildīga attieksme pret 
darbu. 

!!!

DARBA PIEDĀVĀJUMI

BRUNO ĀRIŅŠ, BIRZGALIETIS

Šomēnes Birzgale atzīmēs 
savu 450.gadskārtu. Par 
godu šim svinīgajam noti-
kumam es apskrēju apkārt 
savam pagastam, kas, starp 
citu, teritorijas ziņā ir lie-
lākais Latvijā, tā platība – 
29 397 ha.

Par godu Birzgales jubilejai 
apskrien apkārt savam pagastam

2018.gadā apkārt Latvijas 
(pie)robežai vīsies iezīmēts tū-
risma ceļš 1836 km garumā, pa 
kuru apiet, aplidot un apmīļot 
mūsu Tēvu zemi. Tas veltīts Lat-
vijas simtgadei. Projekts «Aplido, 
apceļo, apmīļo Latviju!» uzsākts 
2014.gadā ar mērķi izveidot vie-

nojošu 1836 km garu tūrisma 
ceļu apkārt Latvijai, pa kuru to 
varēs apiet, apbraukt vai aplidot, 
un izveidot ceļošanas infrastruk-
tūru ar naktsmītnēm, izklaides 
un atpūtas vietām. 2015.gadā 
tika veiktas pirmās ekspedīcijas 
un apzināti ceļi, pa kuriem var 
apiet apkārt Latvijai, no projek-
ta sākuma izpētes gājienos ko-
pumā noieti ap 650 km, uzsākta 
arī Latvijas aplidošana un fi lmē-
šana no gaisa. Gājienos regu-
lāri piedalās no 50 līdz pat 180 
dalībnieku. 1836 km garo ceļu 
plānots atklāt Latvijas simtgadē 
2018.gadā ar vērienīgu pasāku-
mu saulgriežos, kurā varēs pie-
dalīties ikviens, kuram dārga un 
mīļa ir zeme, kuru viņš sauc par 
savējo.

1836 km ir ne tikai Latvijas 
kontūras faktiskais garums, bet 
arī skaitlis ar dziļi simbolisku 
nozīmi  šajā projektā. Tā ir robe-
ža, kas ieskauj Latviju un vieno 
tās iedzīvotājus. Iedvesmojoties 
no šī projekta, savu apceļošanu 
esmu sācis jau pagājušajā gadā, 
tikai ar mazākiem apmēriem un 
veltot to mūsu Birzgales lielajai 
jubileja (450 gadiem), izstaigā-
jot  sava pagasta robežu. 2016.
gadā kopā ar domubiedriem un 
piedzīvojumu meklētājiem Di-
ānu Arāju, Viju Arāju, Anitu 
Lausu un Ivo Ernstsonu devā-
mies pārgājienā apkārt Birzgales 

pagastam pa robežlīniju. Vija ar 
Anitu savu piedzīvojumu bija iz-
dzīvojušas pirmās dienas beigās 
sasniegtajā purvā un meža brikš-
ņos. Pārējie trīs veiksmīgi to pa-
veica trijās dienās. Kopā tika pie-
varēti 90 kilometri, izvairoties no 
pāris purviem pārgājiena otrajā 
un trešajā dienā.

Spēcīgi iedvesmots no pagā-
jušā gada pārgājiena piedzīvo-
jumiem un sajūtām, izlēmu tur-
pināt veltījumu Birzgalei un tās 
godināšanu, izvēloties sev lielāku 
izaicinājumu – to pašu maršru-
tu veikt vēl vienu reizi, bet tikai 
skriešus. Jāatzīst, ka mani ļoti 
iedvesmoja vieglatlēts Dins Ve-
cāns, kurš 18 dienās apskrēja ap-
kārt Latvijai. Laika apstākļi mani 
nelutināja, jo saule uzspīdēja ti-
kai skrējiena pēdējā dienā. Gai-
sa temperatūra gan bija ļoti pie-
mērota skrējienam. Trešā diena 
bija morāli un fi ziski visgrūtākā, 
jo, skrienot cauri brikšņiem, pa-
zaudēju savu enerģijas pārtiku, 
kuras man pēc tam ļoti pietrū-
ka, kā arī mazliet apmaldījos, kā 
rezultātā noskrēju piecus liekus 
kilometrus. Paldies sagaidītājiem 
Birzgales centrā un atbalstītājiem 
sociālajos tīklos! 

Mazs ieskats manā ceļoju-
mā: piecās dienās noskrēju 109 
km gar Birzgales pagasta ro-
bežu. Mūsu Birzgale ir patiesi 
skaista! 

Bruno Āriņš pēc piecas dienas 
ilgušā skrējiena fi nišē Birzgales 
pagasta centrā.
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ANDRIS BALODIS – BIRZGALES 
MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBAS VĀRDĀ 
Arī šovasar mūsu pagastā 
notika tradicionālās sacensī-
bas makšķerēšanā «Birzga-
les karpa 2017». Par to uz-
varētāju kļuva Uldis Ķibilds, 
kuram bija gan smagākais 
loms, gan lielākā zivs.

Sacensību, kuras notika jau 
16. reizi, dalībnieki pulcējās ļoti 
agri – pulksten 5.30 visi jau bija 
pie Birzgales makšķernieku bied-
rības dīķa «Rūķīši». Šoreiz mak-

šķernieku skaits, ja salīdzina ar 
citiem gadiem, bija ievērojami 
sarucis. Jaunākajā grupā (līdz 18 
gadu vecumam) piedalījās tikai 
viens dlībnieks, kurš arī ieguva 
pirmo vietu ar loma svaru 0,090 
kg, tas bija Dzintars Cers. Pieau-
gušo grupā dalībnieku skaits bija 
kuplāks. Uldis Ķibilds izrādījās 
īpaši sparīgs makšķernieks, jo ie-
guva pirmo vietu loma kopsvarā 
(1,740 kg), kā arī titulu par lie-
lākās zivs izvilināšanu no dīķa. 
Uldis arī atraktīvi un ātri paspēja 

izvārīt gardu zivju zupu, lai pa-
cienātu visus sacensību dalīb-
niekus. Otrajā vietā – Andis Pē-
tersons ar loma kopsvaru 0,305 
kg, bet trešajā vietā – Kristaps 
Bušs, kura loms bija precīzi tik-
pat smags. Ja izmakšķerēto zivju 
kopsvars izrādās vienāds, augs-
tāku vietu ieņem tas, kura lomā 
ir lielāka zivs, tāda šoreiz bija 
Andim. Paldies par dalību sacen-
sībās, paldies Ķeguma novada 
pašvaldībai un atbalstītājiem! Uz 
tikšanos nākamgad! 

«Birzgales karpu 2017» izmakšķerē Uldis Ķibilds

Ūdens līmeni Daugavā sāks pazemināt augustā 

ĪSZIŅA

No 15.augusta līdz 30.septem-
brim tiks veikti Rīgas HES inže-
nieraizsardzības būvju – aizsarg-
dambju atjaunošanas būvdarbi, 
tajā skaitā slapjās nogāzes zem-
ūdens daļas atjaunošana Ogres 

un Ikšķiles pilsētas teritorijā, 
informē SIA «Zemkopības minis-
trijas nekustamie īpašumi». Šajā 
laika periodā tiks pazemināts 
ūdens līmenis Rīgas HES ūdens-
krātuvē.

* Madlienas «Veselības apļi 
2017», 10.kārta (Madlienas stadio-
nā) – 14.jūlijā pulksten 18.30.

* Rembates sporta spēles 
(Rembates pagasta centrā) – 15.jū-
lijā pulksten 10.00.

* Ikšķiles novada turnīrs fl or-
bolā (Tīnūžu psk.) – 15.jūlijā pulk-
sten 10.00.

* Sacensības «Ogre - Ikšķile 
MTB Kauss 2017» (Ogres Zilajos 
kalnos) –15.jūlijā pulksten 11.00.

* Lielvārdes novada svētku 
Jumpravā sporta sacensības 
(Jumpravas Estrādes parkā) – 

15.jūlijā pulksten 11.00.
* Latvijas čempionāts futbolā, 

1.līga (Ogres stadionā) – 15.jūlijā 
pulksten 18.00 FK «Ogre» - «Grobi-
ņas SC».

* Ķeguma «Veselības apļi 
2017», 12.kārta (Ķeguma vsk. sta-
dionā) – 17.jūlijā pulksten 19.00.

* Rembates «Veselības apļi 
2017», 12.kārta (Rembates spor-
ta laukumā) – 19.jūlijā pulksten 
19.00.

* Ogres novada čempionāts 
futbolā 7:7, 9.kārta (Ogres VĢ) 
– 19.jūlijā pulksten 19.00 «Ikšķi-

le» - «Zuši», «OCSK» - «FK Fortūna»; 
19.50 «Antidopings» - «Dinamo 
Ogre», «FK Reinards» - «Streka»; 
20.40 «APU» - «FK Tīnūži».

* Sportisko aktivitāšu diena 
«Cilvēki ar invaliditāti sporto un 
var!» (Tīnūžu psk.) – 20.jūlijā pulk-
sten 11.00.

* Skrējienu seriāls «Veselības 
apļi - Ogre 2017», 7.kārta (Ogres 
stadionā) – 20.jūlijā pulksten 19.00.

* Ķeguma novada čem-
pionāts pludmales volejbolā 
(Ķeguma pludmalē) – 20.jūlijā 
pulksten 19.00.
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ZIŅAS

GUNDEGA PASTORE
No 1. līdz 7.jūlijam Ogrē notika tenisa kluba «Ogre» rīkotā 
treniņnometne bērniem, kurā piedalījās 6 - 13 gadus veci 
topošie tenisisti.

Topošajiem tenisistiem vasaras nometne Ogrē

Treniņiem tika izmantots te-
nisa korts Jaunogrē, Ogres Valsts 
ģimnāzijas sporta zāle un āra 
laukums, kā arī Ogres Zilie kal-
ni. Katra nometnes diena sākās 
ar rīta tenisa treniņu pa grupām, 
tad bija pārtraukums, kura laikā 
visi bērni iestiprinājās ar kas-
tītēs līdzi paņemto maltīti. Pēc 
pārtraukuma sekoja fi ziskās sa-
gatavotības treniņš, kura laikā 
nometnes dalībnieki skrēja, leca, 
pildīja tenisa vingrinājumus, kā 
arī, protams, spēlēja dažādas 
spēles. Pēdējā nometnes dienā 
devāmies pārgājienā uz Zilajie m 
kalniem, kur mums notika ko-
pīgs pikniks.

Nometnē piedalījās bērni no 
Ogres, Ogresgala, Lielvārdes, 
Salaspils un Ikšķiles. Paši jaunā-

kie treniņnometnes tenisisti bija 
Lauris, kuram tikai nesen palika 
seši gadi, un Elīza, kura arī ir 
tāda paša vecuma. Uz jautājumu 
«Kas tev visvairāk patika nomet-
nē?» Annija (7 gadi) atbildēja, ka 
rīta tenisa treniņi un pārgājiens, 
Otto (7 gadi) teica, ka pusdienas, 
jo tās bija jānopelna, cenšoties 
tenisā. Savukārt Paula (7 gadi) 
atzina, ka pārgājiens pa Zilajiem 
kalniem, bet Laurim (6 gadi) 
visvairāk bija paticis tas, ka viņš 
nometnē iemācījās sitienu no 
kreisās puses.

Ja vecāki gribētu, lai viņu 
bērni iemācās spēlēt tenisu, tad 
Ogrē ir tāda iespēja. Vairāk in-
formācijas pa tālr. 27100171 
(Gundega). Pieņemam bērnus 
no piecu gadu vecuma. Vasaras nometnes dalībnieki tenisa kortā Jaunogrē.
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INGRĪDA EGLĪTE, SPORTA DIENAS ORGANIZĒTĀJA, LAUBERES KULTŪRAS NAMA 
VADĪTĀJA 
8.jūlijā Lauberes pagastā notika Sporta diena. To varējām 
īstenot, pateicoties Ogres novada domei, kas izsludināja 
iespēju pieteikties fi nanšu līdzekļu piešķiršanai papildus 
aktivitāšu veikšanai. Tad nu mēs aktīvi izmantojām šo ie-
spēju, un projekts tapa, līdzekļi pasākumam tika iegūti.

Māmiņu skrējiens.

Sporta diena satuvina Lauberes ļaudisSporta diena satuvina Lauberes ļaudis

Sporta diena aizritēja saulaina 
un azartiska. Atsaucība bija liela. 
Piedalījās gan jaunās māmiņas 
ar saviem bērniņiem, gan mazie 
bērni, gan pusaudži, gan jaunieši, 
gan pieaugušie.

Dalībnieki varēja startēt dažā-
dās disciplīnās atbilstoši savam 
vecumam. Piemēram, 200 m, 400 
m, 800 m skriešanā, tāllēkšanā, 
dažādās veiklības un atjautības 
disciplīnās, futbolā, volejbolā. 
Katrs darboties gribētājs varēja 
atrast sev piemērotu sporta veidu, 
kur izpausties un piedalīties.

Kopības un saliedētības sajūtu 
ieguva kopīgās ģimeņu aktivitātes 
disciplīnas.

Sporta svētki norisinājās jaut-

rā, pozitīvā gaisotnē. Labu devu 
pozitīvu emociju guva visi, kas 
piedalījās, un arī līdzjutēji.

Visas dienas garumā skanēja 
uzmundrinoša mūzika, pusdie-
nās mielojāmies ar gardu zupu, 
kuru mums pagatavoja kafejnīcas 
«Bitīte» darbinieki. Sporta aktivi-
tātes iemūžināja Elmārs Bulovs.

Sporta dienas noslēgumā 
sportisti tika apbalvoti ar meda-
ļām, diplomiem. Māmiņu skrējie-
na mazulīši saņēma atmiņai kau-
sus un mazas dāvaniņas. Cienastā 
bērniem tika saldumi.

Sporta dienas mērķis bija 
saliedēt mūsu mazās Lau-
beres pagasta iedzīvotājus. 
Mēs esam palikuši maz, bet 

varam būt stipri un saliedēti.
Paldies Baibai Bunnei – gal-

venajai tiesnesei un projekta 
līdzautorei, tāpat arī visiem brīv-

prātīgajiem tiesnešiem. Pateicos 
arī Lauberes pagasta pārvaldes 
vadītājam Andrim Misteram par 
Sporta dienas atklāšanu.

Paldies visiem, kuri piedalī-
jās Sporta dienā, un ceru uz tik-
pat jauku sadarbību nākamajā 
gadā! 

Ogres novadā
Ogrē
15.jūlijā pulksten 12 Smiltāju 

kapos – katoļu draudžu kapu-
svētki.

16.jūlijā pu lksten 12 Ogres ka-
pos – vispārējie kapusvētki.

Suntažos
15.jūlijā pulksten 20 Sun-

tažu estrādē – grupas «Opus 
Pro» 30 gadu jubilejas 
koncerts.

Ikšķiles novadā
Ikšķilē
14.jūlijā pulksten 18 Ikšķiles 

luterāņu baznīcā – Operetes festi-
vāla labdarības koncerts «Dvēseles 
stīgas».

14.jūlijā pulksten 19 Ikšķiles 
tautas namā – profesora Jāņa Si-
liņa vadīts sarunu vakars, atcero-
ties Harija Misiņa un Kārļa Pamšes 
jubilejas.

14.jūlijā pulksten 20 Ikšķiles 

tautas namā – džeza mūzikas kon-
certs.

15.jūlijā pulksten 16 Ikšķiles no-
vada pašvaldībā – profesora Jāņa 
Siliņa vadīts sarunu vakars, atcero-
ties Harija Misiņa un Kārļa Pamšes 
jubilejas.

15.jūlija pulksten 20 Ikšķiles 
brīvdabas estrādē – Operetes fes-
tivāla Galā koncerts.

15.jūlijā pulksten 23 Ikšķiles 
brīvdabas estrādē – valšu vakars.

Tīnūžos
15.jūlijā pulksten 13 Tīnūžu tau-

tas namā – muzikāla piedzīvojumu 
spēle bērniem «Karlsons». Pirms 
izrādes radošās darbnīcas.

Ķeguma novadā
Tomē
14.jūlijā pulksten 18 Tomes 

baznīcā – klasiskās mūzikas kon-
certs «Saules stars» par godu Jāze-
pa Osmaņa 85 gadu jubilejai.

Lielvārde novadā
Lielvārdē
14.jūlijā pulksten 18 Spīdalas 

saliņā – danču vakars ar folkloras 
kopu «Dandari».

20.jūlijā pulksten 10 Andreja 
Pumpura Lielvārdes muzejā – 
Mākslas konkursa darbu izstāde 
«Laimas zemē dzīvojot».
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AKTUĀLI

!!!

www.ogresvestisvisiem.lv

Jumpravā
15.jūlijā no pulksten 10 Lielvār-

des estrādes parkā – sportiskas ak-
tivitātes.

15.jūlijā pulksten 13.30 Jum-
pravas kultūras namā – gleznu 
izstādes «Laimas košums audeklā 
atmirdz» atklāšana.

15.jūlijā no pulksten 14 
pie Jumpravas kultūras nama 
– foto stūris, radošās darbnī-

cas, burbuļfutbols, piepūšamās 
atrakcijas.

15.jūlijā pulksten 16 pie Jum-
pravas kultūras nama – Jum-
pravas kultūras nama paš-
darbības kolektīvu koncert-
uzvedums «Laimas līkloči Jungern-
hofā».

15.jūlijā no pulksten 16 pie 
Jumpravas kultūras nama – amat-
nieku gadatirgus «Dod Laimiņa ko 
dodama».

15.jūlijā pulksten 18 pie Jum-
pravas kultūras nama – akustiskais 
koncerts ar Karīnu Slišāni un Artjo-
mu Sarvi.

15.jūlijā pulksten 19 pie 
Jumpravas kultūras nama – 
deju koncerts «Laimas vīti 
dzīpariņi».

15.jūlijā pulksten 21 pie Jum-
pravas kultūras nama – grupas 
«Tumsa» koncerts. Pēc koncerta 
zaļumballe.

KULTŪRA: KAS? KUR? KAD?

DZINTRA DZENE 
Centrālā ieeja Ogres novada Kultūras centrā (ONKC) kāpņu 
pārbūves laikā pārcelta otrpus namam – tā ir no pļavas pu-
ses, informē ONKC Attīstības plānošanas un projektu no-
daļas vadītāja Dace Tribocka,

ONKC kāpņu pārbūves laikā pārcelta 
centrālā ieeja Kultūras centrā ONKC darbinieki aicina ap-

meklētājus sekot norādēm, kas 
izvietotas pie ONKC ēkas. Re-
montdarbu laikā Kultūras centra 
ikdienas darba kārtība netiek 
mainīta.

«OVV» jau rakstīja, ka ONKC 
ieejas kāpņu pārbūves darbi tika 
uzsākti maija nogalē. Projekts 
tiek īstenots divās kārtās. Pirma-
jā no tām, kas ilgs četrus mēne-
šus, plānots veikt ieejas kāpņu 
pārbūvi. Savukārt otrajā kārtā 
veiks patrepes un laikmetīgās 
mākslas telpas – Ogres Mākslas 
zonas – pārbūvi.  

Ieejas kāpņu pārbūves darbus 
izpilda SIA «Ulre». Būvuzraugs 
– Armands Raitums, bet arhitek-
ti – SIA «Vecumnieks&Bērziņš» 
– Edvīns Vecumnieks un Dainis 
Bērziņš.

Pārbūves projekts tiek fi nan-

sēts no Nacionālās apvienības 
deputātu kvotām un Ogres nova-
da pašvaldības budžeta. 

Jāpiebilst, ka 13.jūlijā Ogres 
novada domes pašvaldības Fi-
nanšu komitejas sēdē deputāti, 
uzklausot pašvaldības Finanšu 
departamenta Budžeta nodaļas 
vadītājas Silvijas Velbergas in-
formāciju, skatīja lēmumprojektu 
par kredīta ņemšanas iespējām 
Kultūras centra kāpņu ansambļa 
pārbūvei. Finanšu komitejas de-
putāti akceptēja minēto lēmum-
projektu, kas paredz šogad ņemt 
kredītu 156 318 eiro apmērā no 
Valsts kases uz divdesmit gadiem 
par Valsts kases notikto procen-
tu likmi ar kredīta pamatsum-
mas atlikto maksājumu uz vienu 
gadu. Šis lēmumprojekts vēl jā-
apstiprina Ogres novada domes 
20.jūlija sēdē. 

ONKC ieejas kāpnes pārvērtušās par milzu būvlaukumu, tāpēc apmeklētājiem jāvadās pēc norādē m, un 
ieeja ēkā jāmeklē no otras puses.
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LSK Ogres komitejas durvis atvērtas LSK Ogres komitejas durvis atvērtas 
ikvienam, kam nepieciešams atbalstsikvienam, kam nepieciešams atbalsts

LSK Ogres komitejas izpilddirektore Zanda Tereško aicina ziedot ikdienā nepieciešamas lietas, lai varētu 
palīdzēt tiem, kam šī palīdzība ir ļoti būtiska.
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VĒSTURE

ULDIS PRANCĀNS
Tomei manas dvēseliskās pieredzes apcirknī vienmēr būs rezervēta izsāpētu atmiņu vieta, 
kurai pāri negulsies jaunāko gadu pienesums. Tomē uzsāku skolotāja gaitas, iegāju sevī, 
turpināju rakstīt, zīmēt portretus, pa īstam atradu klasisko mūziku, apciemoju savu dārzu, 
vēlīgos mežus, veldzējos Daugavas un Līčupes ūdeņos.

Nariņu senkapi Tomē – 
nemiera pilnās vēstures liecības

Nariņu senkapi Tomē mūsu dienās.
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Diemžēl lauku skoliņa pirms 
pieciem gadiem aizgājusi skuju 
takas tālēs... 

Ko vēstīja izrakumi?
Daudzus gadsimtus dziļā mie-

rā dus (reizumis gan tiek «pamo-
dināti») vēlā dzelzs laikmeta ļau-
dis... Nariņu kapulauks atrodas 
tā saucamajā «Tomes salā», ap-
mēram 0,5 km augšpus Līčupes 
ietekai Daugavā. Senkapi aizņem 
ap 240 m garu joslu gar Dauga-
vas kreiso krastu. Atdusas vietas 
– 16 līdzeno kapulauku veida 
apbedījumi – 11 Daugavas lībie-
šu skeletkapi un pieci ugunskapi 
– datējami ar 11.-12. gadsimtu. 
1968.gadā Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas Vēstures institūta ar-
heoloģiskā ekspedīcija veica izra-
kumus 527 kvadrātmetrus plašā 
teritorijā. 

Kapu piedevās bija 283 senlie-

tas, kas iegūtas izrakumu laikā. 
Vīriešu kapos atrasti platasmens 
cirvji, uzmavas šķēpu smailes, 
ar bronzas apkalumiem rotātas 
jostas, šķiļamdzelži un krami. 
Bronzas saktas, aproces, gredze-
ni, naži un vienpusīgās savāža-
mās kaula ķemmes sastopamas 
kā vīriešu, tā sieviešu apbedīju-
mos. Daiļā dzimuma pārstāvju 
kapos bez minētajiem priekšme-
tiem uzietas krūšu važiņu rotas 
ar zvārgulīšiem, piekariņu – lāča 
zobu vai bronzas balodīti, atras-
ta arī bruņurupuča sakta, stikla, 
dzintara un bronzas krelles.

Analizējot apbedījumu para-
žas, secināts – kapu inventāra 
raksturīga sastāvdaļa ir uz pod-
nieka ripas darināts māla trauks. 
Tas parasti novietots kapa bedres 
dienvidu vai dienvidaustrumu 
galā – kājgalī vai bedres pretējā 
pusē. Pieciem māla traukiem ir 

podnieku zīmes; vienādas zīmes 
nav atrastas, visām kopējs tikai 
apļa elements. Blakus māla trau-
kam – četros gadījumos (sieviešu 
apbedījumos) pie kājām novie-
tots pa bronzas spirālgredzenam, 
vienā – māla vērpjamās vārpstas 
skriemelis. Kādā ugunskapā pie 
māla trauka nolikti divi dzera-
mie ragi, no kuriem saglabāju-
šās sudraba apmales. Kapā, kurā 
guldīts vīrietis, pie māla trauka, 
kas atrodas galvgalī, novietota 
bronzas dubultvažiņa. Noliktie 
priekšmeti, jādomā, ir tuvinieku 
ziedojums.

Mūsu senči 
mierā nedus...
Nariņu kapulauks ievērojami 

postīts, 1.pasaules kara laikā vei-
dojot ierakumu sistēmu. Konsta-
tētas arī šāviņu izrautas bedres, 
savas zīmes atstājuši vietējo ie-

dzīvotāju veiktie zemes aršanas 
un kartupeļu dobju ierīkošanas 
darbi. Pirmie savrupatradumi 
no šī kapulauka Latvijas Nacio-
nālajā vēstures muzejā nodoti 
1932. un 1933.gadā. Kapi pār-
svarā rakti mālainā smiltī 30 
- 70 cm dziļi. Skeletkapos miru-
šie guldīti līdz 260 cm garās un 
ap 70 cm platās kapa bedrēs ar 
galvu uz Z vai ZR. Rokas paras-
ti saliektas elkoņos, plaukstas 
novietojot uz krūtīm; labā roka 
dažkārt pacelta pret kreiso plecu. 
Kapu bedrēs reizēm sastopamas 
sīkas oglītes un pelēcīga, pelnus 
atgādinoša zeme; tas, domājams, 
ir sakarā ar apbedīšanas ritu-
ālu. Divos vīriešu apbedījumos 
atrastas dzelzs naglas no zārka. 
Ugunskapos vērojami trīs apbe-
dīšanas paveidi: 

* kapa bedrēs, kas pēc izmē-
riem atbilst skeletkapu bedrēm 
un līdzīgi orientētas (ZR- DA), 
iebērti deguši kauli kopā ar oglī-
tēm, pelniem un apdegušiem 
priekšmetiem;

* iegarenā bedrē, kas iezīmē-
jas ļoti vāji un orientēta ZZR 
- DDA virzienā, ciešā kaudzītē 
iebērti deguši kauli, bet piedevas, 
kas nav bijušas ugunī, novietotas 
tā, it kā atrastos skeletkapā;

* apaļā bedrē, kuras diametrs 
- 60 cm un dziļums - 40 cm, ie-
bērti sīki deguši kauliņi, oglītes 
un pelni; piedevas bijušas ugunī.

Pēc arheoloģiskajiem izraku-
miem veiktie pētījumi apkopoti 
zinātniskās atskaites sesijas refe-
rātu tēzēs arheologu, antropolo-
gu un etnogrāfu skatījumā 1969.
gada izdevumā. 

ES Atbalsta komplektus var 
saņemt otrdienās un ceturtdie-
nās no pulksten 14.30 līdz pulk-
sten 16.45 Ogrē, Meža prospektā 
9. Z.Tereško stāsta, ka no šā gada 
visā Latvijā pieejami jauni ES at-
balsta – bērnu pārtikas un bērnu 
higiēnas – komplekti. 

Aicina aktīvāk 
pieteikties bērniem 
domātām pakām 
«Šobrīd mēnesī izdalām vidēji 

trīs – četras bērniem domātās pa-
kas katrā vecuma grupā. Uzskatu, 
ka tas ir ļoti maz, jo mazuļu, kam 
šīs pakas noderētu, noteikti ir 
krietni vairāk. Tāpēc aicinām ģi-
menes, kuras atbilst atbalsta saņē-
mēju lokam, pieteikties uz minēto 
paku saņemšanu. Bērnu pārtikas 
komplekti paredzēti bērniem tri-
jās vecuma grupās. Pirmā grupa 
ir zīdaiņi vecumā no septiņiem 
līdz 12 mēnešiem, otrā grupa – 

no 13 līdz 18 mēnešiem, bet trešā 
– no 19 līdz 24 mēnešiem. Katra 
paka satur atbilstošajam vecum-
posmam paredzētus mākslīgos 
papildu ēdināšanas maisījumus, 
putras, sausiņus, trīs dažāda veida 
augļu biezeņus, dārzeņu biezeņus 
ar gaļu, gaļas biezeņus. Savukārt 
bērnu higiēnas komplekti pare-
dzēti četriem vecumposmiem: 
zīdaiņiem no dzimšanas līdz sešu 
mēnešu vecumam, tad no sep-
tiņiem līdz 12 mēnešiem, trešā 
grupa ir bērni no 13 līdz 18 mē-
nešiem un ceturtā – no 19 līdz 24 
mēnešiem. Paku saturā – katram 
vecumposmam atbilstošas autiņ-
biksītes un mitrās salvetes ādas 
kopšanai. Jaunākā vecumposma 
pakā ir arī autiņi, bet vecākajiem 
bērniem paredzēti šampūni, krē-
mi, ziepes, zobu pasta un zobu 
suka. Lai varētu saņemt šīs pakas, 
pretendentam sākumā jāvēršas 
sociālajā dienestā un jāsaņem trū-

cīgas personas izziņa, vai arī krī-
zes situācijā nonākušas ģimenes 
izziņa, ko izsniedz uz laiku, ja, 
piemēram, apgādnieks tobrīd pa-
licis bez darba,» stāsta Z.Tereško. 

Var nomazgāties un 
iznomāt palīglīdzekļus 
LSK Ogres komitejas telpās 

iespējams apmeklēt arī higiēnas 
istabu un nomazgāties vai izmaz-
gāt veļu. «Dušas pakalpojumiem 
noteikts neliels līdzmaksājums, 
bet par to mēs ar katru klientu 
vienojamies individuāli – vai tie 
ir 50 centi, vai dažreiz mazāk ,vai 
arī gluži pretēji – vairāk, ja tiek 
izmantoti mūsu dvieļi. Pie mums 
var izmazgāt arī veļu, bet pagai-
dām šo pakalpojumu neviens nav 
izmantojis. Iespējams iznomāt arī 
palīglīdzekļus, piemēram, kruķus 
cilvēkiem ar funkcionāliem trau-
cējumiem. Pēc tiem ir liels pie-
prasījums, un pat veidojas rinda, 

LSK Ogres komitejas durvis atvērtas 
ikvienam, kam nepieciešams atbalsts

AKTUĀLI

tomēr aicinu sazināties ar komite-
ju, ja šie palīglīdzekļi nepiecieša-
mi. Mūsu rīcībā ir arī ratiņkrēsls, 
tiesa gan, šobrīd tas uz ilgāku 
laiku jau iznomāts. Būsim prie-
cīgi arī par tiem, kas gatavi šos 
palīglīdzekļus LSK Ogres komite-
jai ziedot. Vēlos pateikties visiem, 
kas jau līdz šim ziedojuši dažā-
das drēbes, sadzīves piederumus, 
traukus, gultas veļu un dvieļus. 
Kādai ģimenei šīs mantas kļuvu-
šas liekas, bet citiem lieti noder. 
Tās esam veduši uz pansionātiem, 
krīzes centriem un izmantojuši 
īslaicīgās uzturēšanās patvers-
mē. Pēc humānās palīdzības pie 
mums var nākt arī individuāli. 
Vasaras periodā tās izdalei atvēlē-
ta viena diena, un tā ir piektdie-
na, laikā no pulksten 14 līdz 17. 
Lai saņemtu šo palīdzības veidu, 
nav nepieciešama trūcīgas perso-
nas izziņa. Mēs ceram uz cilvēku 
godaprātu, ceram, ka viņiem šīs 
mantas patiesi ir nepieciešamas 
pašu lietošanai, nevis tālāk pārdo-
šanai,» saka Z.Tereško. 

Piedāvā aprūpi mājās
Kopš jūnija LSK Ogres ko-

miteja piedāvā arī jaunu pakal-
pojumu – aprūpe mājās. Minēto 
pakalpojumu šobrīd izmanto 
aptuveni piecas personas. Par 
komitejas klientiem kļuvušas 
ģimenes, kuru tuviniekiem ne-
pieciešama palīdzība mājas ap-
kopes darbos, personīgās higi-

ēnas ievērošanā, ēst gatavošanā 
un citos ikdienas darbos. Katrs 
klients tiek izvērtēts personīgi 
un atrasts viņam piemērotākais 
asistents. «Tas ir maksas pakalpo-
jums, bet ir klienti, kas no Sociālā 
dienesta saņem aprūpes pabal-
stu, kuru tad var izmantot šim 
mērķim. Izveidojam individuālo 
aprūpes plānu un tad arī aprēķi-
nām maksu, jo pacienti un viņu 
vajadzības ir ļoti dažādas – kāds 
ir gulošs, un viņam nepiecie-
šama pilna aprūpe, bet kādam 
citam vajadzīgs vien palīgs, kas 
var aiziet līdz veikalam un atnest 
pārtikas produktus,» skaidro LSK 
Ogres komitejas izpilddirektore. 

Organizē pirmās 
palīdzības kursus 
Z.Tereško piebilst, ka 1. un 

2.augustā LSK Ogres komitejas 
telpās notiks Pirmās palīdzības 
apmācības – arī šis ir viens no 
daudzajiem pakalpojumiem, ko 
piedāvā komiteja. Nodarbības va-
dīs sertifi cēta Pirmās palīdzības 
pasniedzēja Ruta Liepiņa. Pirmās 
palīdzības kursi galvenokārt ne-
pieciešami tiem, kas vēlas iegūt 
autovadītāja apliecību vai ieroču 
nēsāšanas atļauju. 

Gan pieteikties minēta-
jiem kursiem, gan citos jau-
tājumos ar LSK Ogres komi-
teju sazināties var, zvanot pa 
tālruni 29926520, vai rakstot 
LSK.Ogre@redcross. lv. 

DZINTRA DZENE 
Biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» (LSK) Ogres komiteja apdzīvo telpas Ogrē, Mālkal-
nes prospektā 38, 1. stāvā (ieeja iepretim Ogres Basketbola skolai), bet Ogrē, Meža pros-
pektā 9, izveidots Eiropas Savienības (ES) Atbalsta paku izdales punkts. LSK Ogres komi-
tejas izpilddirektore Zanda Tereško informē, ka vasaras periodā mainīts komitejas darba 
laiks – pirmdiena ir brīva, bet no otrdienas līdz piektdienai apmeklētāji tiek gaidīti laikā 
no pulksten 12 līdz pulksten 17. 
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CITI RAKSTA

LIENE ANDERSONE-KOLOSOVA
Kad svētkos saņemam grieztos ziedus, katra interese ir paildzināt to ziedēšanas ilgumu 
vāzē. Kāds izmanto ziedu un dārzkopības veikalos iegādājamos ķīmiskos maisījumus, ko 
pievieno ūdenim, citi – sentēvu metodes, bet eksperimentētāji pašmācības ceļā apgūst 
arvien jaunus veidus, kā nepieļaut ziedu un lapu ātru novīšanu. 

Kā paildzināt griezto ziedu mūžu?

Puķu mīļi pārbaudījuši arī 
ūdens temperatūras ietekmi uz 
griezto augu saglabāšanu. Laik-
raksta aptaujātie vairs nebaidās 
gerberu, saulespuķu un asteru 
ziedus likt pilnīgi verdošā, bur-
buļojošā ūdenī. «Lieliski karstā 
ūdens metodi var pielietot arī 
mārtiņrožu un krizantēmu uz-
turēšanai pie dzīvības. Nomaina 
tik atdzisušo ūdeni pret jaunu,» 
saka puķu audzētāja Vizma Nel-
sone un brīdina, ka lilijām gan 
šī metode nelīdzēs. «Tās jāliek 
aukstā ūdenī,» piekodina puķu 

pazinēja. Lilijām var izkniebt arī 
ziedputekšņu maisiņus. Floristi 
dalās ar informāciju internetā, 
ka siltu, ne aukstu ūdeni grieztās 
puķes spēj labāk uzsūkt. Taču, 
kā vislabāk uzturēt pie dzīvības 
rozes, gan tiek lauzti šķēpi augu 
pazinēju vidū. Vieni teic, ka der 
stipri silts, bet ne verdošs ūdens, 
otri savukārt uzskata par efektīvu 
metodi kātu apgriešanu, neizņe-
mot no ūdens. Apgriešana ūdenī 
noderot jebkurām puķēm. Tas 
aizkavēs gaisa iekļūšanu augā un 
nodrošinās labāku ūdens uzsūk-

šanu. Koksnaini ziedkāti ir jāno-
griež slīpi, bet mīkstāki – taisni. 
Ūdenim var pievienot nedaudz 
cukura. Vēl citi apgalvo, ka rozes 
drīz pēc to saņemšanas ir kārtīgi 
jāapstrādā ar uguns liesmu. Proti, 
jāapdedzina kātu gali, tad jāliek 
aukstā ūdenī. Jo ūdens būs vai-
rāk, jo labāk. Tāpat jāņem vērā, 
ka katra veida grieztie ziedi jāliek 
atsevišķā vāzē, jo vieni augi ūdenī 
var izdalīt tādas vielas, kas citām 
puķēm nepatīk un ir kaitīgas. 

(no laikraksta «Kursas Laiks»)

DANA DADZE
Visbiežāk ar vārdu «steiks» tiek saprasts krietns liellopu 
gaļas gabals, taču uzņēmums «Rakvere» pārliecinājies, ka 
gardu un sulīgu steiku var pagatavot arī no cūkgaļas. Par 
to, kas jāievēro, grilējot cūkgaļas steiku, skaidro šī gaļas zī-
mola eksperti. 

PRAKTISKI UN NODERĪGI

Kā pagatavot grilēto ēdienu 

karali – mutē kūstošu steiku?

1.solis: laikus izcel steikus 
no ledus skapja! Lai nodrošinā-
tu vienmērīgu cepšanos, cūkga-
ļas steiki vismaz vienu stundu 
pirms grilēšanas jāizņem no 
ledusskapja un jāpatur istabas 
temperatūrā. Tāpat pirms gri-
lēšanas steikus var arī izdau-
zīt, jo šādā veidā gaļa labāk 
sasūcas ar garšvielām un ātrāk 
pagatavojas.

2.solis: izvairies no apdedzi-
nāšanas! Pirms cepšanas vēlams 
steiku iemarinēt eļļas un garš-
vielu maisījumā. Eļļa novērsīs 
gaļas izžūšanu un piedegšanu 
pie grila restītes. Nepieciešamī-
bas gadījumā ar virtuves papī-
ra dvieli pirms grilēšanas lieko 
marinādi no steika var nosusi-
nāt. No gaļas noteikti jānoņem 
lielākie garšvielu gabaliņi, kas 
var piedegt un sabojāt sulīgā 
steika garšu. Savukārt kaulus, 
kas ir izvirzīti ārpus steika gaba-
la, ieteicams aptīt ar foliju.

3.solis: pagatavošanai ne-
pieciešamas karstas ogles. Tas, 

cik ilgi gaļa jāgrilē, lielā mērā 
atkarīgs no gaļas struktūras un 
īpašībām. Cūkgaļas gadījumā 
pastāv noteikums – jo treknā-
ka gaļa, jo uz mērenākas uguns 
tā jāgrilē. Ja steikam izvēla-
ties liesu cūkgaļas karbonādi, 
vispirms tā jāgrilē uz karstām 
oglēm. Kad gaļa no ārpuses 
apbrūninājusies, temperatūra 
vienmērīgi jāsamazina, ļaujot 
steikam apcepties no iekšpuses 
uz mazāk karstas virsmas. Šim 
nolūkam ir lietderīgi grilā sada-
līt ogles divās zonās – karstākā 
un vēsākā. 

! Gaļas apgriešanai izmanto 
grila standziņas, nevis dakšu. 

4.solis: kas jāzina par cepša-
nas laiku? To, vai grilējamā gaļa 
ir gatava, var novērtēt pēc tās 
izskata. Vienmērīgi brūna ga-
roziņa liecina, ka steiks gatavs, 
vai to vēl nepieciešams pagrilēt 
nedaudz zemākā temperatūrā. 
Ja gaļa pēc taustes šķiet sīksta 
un sausa, tad tā, visticamāk, jau 
cepusies pārāk ilgi. Vislabāk ga-

ļas gatavību iespējams noteikt 
ar gaļas termometra palīdzību 
– cūkgaļas steiks ir gatavs pa-
sniegšanai, ja gaļas gabala iek-
šējā temperatūra sasniegusi 71 
grādu. Ja gaļas termometra nav, 
tad palīdz vienkāršs zelta likums 
– ja steika biezums ir aptuveni 
3 cm, tas jāapbrūnina uz grila 
(vai pannas) vidējā temperatūrā 
aptuveni 25 minūtes, apgriežot 
gaļu ik pēc 5 minūtēm. Pēc tam 
gaļai noteikti jāļauj vēl cepties 
20 minūtes zemā temperatūrā 
zem aizvērta vāka.

Pirms gaļas noņemšanas 
no grila apcep arī gaļas gabala 
malas.

5.solis: ļauj gaļai «atpūsties»
Pēc cepšanas ļauj gaļai «at-

pūsties» 10 minūtes, līdz no-
rimst sulu cirkulācija tajā. Ja 
baidies, ka gaļa varētu pārāk at-
dzist, tad ieliec to bļodā un pār-
klāj ar foliju. Šo 10 minūšu laikā 
gaļas šķiedras kļūst mīkstākas 
un sulīgākas, bet gaļas krāsa un 
garša – intensīvāka. 

AGATE GAVARE
Vasara gandrīz visiem ir pats gaidītākais un mīļākais gada-
laiks, tomēr tai līdzi nāk arī dažas ne pārāk patīkamas blak-
nes, viena no tām – apnicīgie un asinskārie odi.

Kā cīnīties ar odiem?

Labā ziņa – odu, kas izpla-
ta bīstamas infekcijas slimības, 
Latvijā nav. Turklāt ne visi odi 
kož cilvēkiem – daļa asinssūcē-
ju vairāk iecienījusi dzīvniekus. 
Par saviem uzbrukumu upuriem, 
ja iespējams, tie izvēlas bērnus 
(jo bērniem ir plāna āda) un arī 
sasvīdušus pieaugušos. Gadās, 
ka cilvēki pat nokļūst slimnīcā 
ar smagām ādas reakcijām, kam 
var pievienoties arī ādas infekci-
jas. Ir, protams, cilvēki, kuriem 
odu kodumi netraucē. Taču ir 

arī tādi, kuriem attīstās smagas 
alerģiskas saslimšanas. Ir biju-
ši gadījumi, kad cilvēkam viss 
tā sācis niezēt, ka viņš ir kasījis, 
kasījis un beigu beigās pat ticis 
hospitalizēts ar ādas ekzēmu vai 
piodermiju. Tāpēc cilvēki ar aug-
stu jutīgumu pret kukaiņu kodu-
miem nekādā gadījumā nedrīkst 
aizmirst par to atbaidīšanas 
līdzekļiem.

Insekti lido uz gaismu, tāpēc 
logam priekšā vajadzētu likt aiz-
sargtīklu vai arī logs vakaros jā-

aizver. Pastāv vēl viens variants – 
dažādi odu atbaidīšanas līdzekļi, 
kas tirdzniecībā ir plašā piedā-
vājumā. Tie ir gan ķīmiski, gan 
dabīgi. Kādu labāk izvēlēties? Ja 
cilvēks dodas uz mežu, kur ir ļoti 
daudz odu, un paredzams ilgs-
tošs darbs vai pastaiga, tad labāk 
izvēlēties ķīmisko – no tā būs lie-
lāks efekts, kā arī tā darbība būs 
krietni ilgāka. Ķīmiskie līdzekļi 
nav ieteicami maziem bērniem 
un grūtniecēm. Gadījumā, ja tā 
ir atpūta vasarnīcā vai citā vietā, 
kur odu ir maz, tad priekšroka 
būtu dodama dabīgiem atbai-
dīšanas līdzekļiem – ēteriskām 
eļļām vai tās saturošiem līdzek-
ļiem, piemēram, eikalipta eļļai. 
Taču jāatceras, ka to neiesaka 
bērniem, kas ir jaunāki par trim 
gadiem. Efektīvas ir arī lavandas, 

citronellas, ģerāniju, krustnagli-
ņu ēteriskās eļļas, tomēr tās var 
lietot tikai tad, ja nav alerģijas 
pret šiem augiem. Jāatceras, ka 
ēteriskām eļļām būs īsāks iedar-
bības periods – tas nepārsniedz 
divas stundas.

Starp populāriem tautas lī-
dzekļiem odu atbaidīšanai var 
minēt kumelīšu vai krustnagliņu 
novārījumu, svaiga bazilika vai 
tomātu lapu smaržu, kukaiņus 
palīdzēs atbaidīt arī ierīvēšanās 
ar zivju eļļu, svaigu citronu vai 
dillēm. Niezes mazināšanai jā-
lieto nedaudz atšķaidīts ābolu 
etiķis, citrona vai laima sulas, 
var aplicēt uz koduma vietas 
medu vai arī audumā ietītu ledus 
gabalu.

Īpaša uzmanība jāpievērš bēr-
niem. Ja bērnam ir atopiskais 

dermatīts vai cita alerģiska slimī-
ba, tad oda kodums var izsaukt 
nopietnu alerģisku reakciju. Ap-
tiekā atrodama pietiekami plaša 
bērniem piemērotu repelentu iz-
vēle, kas būtu jālieto, ja paredzē-
ta uzturēšanās vidē, kur varētu 
būt daudz odu. Ja kukaiņu ko-
dumi jau izsaukuši alerģiju, tādā 
gadījumā jādodas uz aptieku pēc 
antihistamīna preparātus saturo-
šam tabletēm un gēliem.

Katram jāapzinās savs risks 
un, pirmkārt, jāmēģina izvairī-
ties no vietām, kur ir daudz odu, 
kā arī jāizmanto repelenti. Tomēr 
arī sagatavot attiecīgos medika-
mentus, ņemot vērā iepriekšējo 
pieredzi, par ļaunu nenāks. 

Izmantotie resursi: 
www.riga.lv
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KRUSTVĀRDU MĪKLA

REKLĀMA 
VAI SLUDINĀJUMI

+

IZDEVĪGI

IEVIETOJOT REKLĀMU 
VAI SLUDINĀJUMUS 

ABOS LAIKRAKSTOS, 
SAŅEMSIT ATLAIDI 

NO 5% LĪDZ 25%!

7.jūlija krustvārdu mīklas atminējums

Horizontāli: 1. Helmanis. 5. Ādamsons. 11. Liroepika. 12. Ukraina. 
13. Ūdens. 14. Rente. 15. Etaps. 16. Ametists. 21. Silīcijs. 25. Liepāja. 
26. Līdakas. 27. Sarajeva. 30. Abatijas. 35. Nātns. 37. Lazda. 38. Saukt. 
39. Taisnot. 40. Roterdama. 41. Alauksts. 42. Astotais.

Vertikāli: 1. Haltūra. 2. Lornete. 3. Arejs. 4. Imigrēt. 6. Dauderi. 7. Mir-
te. 8. Origami. 9. Skansts. 10. Kauns. 17. Malka. 18. «Tiesa». 19. Skāde. 
20. Slava. 21. Salna. 22. Ludza. 23. Cikli. 24. Josla. 27. Sinatra. 28. Rūtai-
na. 29. Valstīt. 31. Blaktis. 32. Jaunava. 33. Satraps. 34. Ezera. 36. Senāk. 
38. Sarto.

DARBA PIEDĀVĀJUMI

IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBA

Vajadzīgi APKOPĒJI 
darbam Fazer, Ogrē. 

Viena vakance - 7.00-13.00 
darba dienas, 

otra vakance - 17.00-21.00 
darba dienas.

Piedāvājam stabilu atalgojumu 
un sociālās garantijas.

Sīkāku informāciju var saņemt, 
zvanot uz tālruni 25720181.

PAKALPOJUMI

ASENIZĀCIJAS 
PAKALPOJUMI.
Tālr. 27081667, 27014423

Piegādāju šķembas, granti, 
melnzemi, smilti, oļus. 
Tālr. 22339907 

Piegādā kūdru (brūno), 
nomaļus, granti. 
Tālr. 26352051 

Piedāvājam kravas mašīnas ar 
manipulatoru pakalpojumus. 
Tālr. 29178786 

Mežizstrādes pakalpojumi - 
zāģēšana, izvešana, 
transportēšana. 
Tālr. 20211442

Pļauju zāli ar trimmeri, 
griežu dzīvžogus, 
zāģēju bīstamos kokus, zarus. 
Tālr. 26278788 

nepieciešami mežstrādnieki 
agrotehniskiem kopšanas 
darbiem (Jumpravas pagastā). 
1ha/70-100 eur. 
Tālr. 29330397 

DARBA PIEDĀVĀJUMI

Aicinām darbā NAMDARUS
un GALDNIEKUS. 

Darbs koka karkasa māju 
ražotnē. 

Ražotne atrodas Lielvārdē.  

Prasības: 
• Prast lasīt rasējumus. 
• Spēja strādāt komandā, kā arī 
  patstāvīgi organizēt savu darbu. 
• Darbs jāveic precīzi un kvalitatīvi. 
• Jāpārzin latviešu un krievu valoda. 
• Nepieciešama pieredze koka
  karkasa māju ražošanā. 

Lūgums zvanīt tālr. 28631140 
vai sūtīt CV uz e-pasta adresi: 

arturs.spiss@gmail.com 

vientuļa pensionāre meklē 
darba vietu lauku sētā 
ar dzīvošanu uz vietas. 
Tālr. 29929483 

Aicinām pievienoties 
savai draudzīgai komandai 
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTU 
mēbeļu veikalā Salaspilī. 

Jūsu galvenie darba pienākumi:
- aktīva preču tirdzniecība
- klientu apkalpošana
- profesionālas konsultēšanas sniegšana
- pasūtījumu un rēķinu sagatavošana

Vēlamās prasības:
- labas komunikāciju spējas un pieredze aktīvā klientu apkalpo-
šanā
- pieredze mēbeļu montēšanā 
- pieredze mēbeļu tirdzniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību
- pozitīva un lojāla attieksme pret darbu, klientiem un kolēģiem
- latviešu un krievu valodas zināšanas
- datorprasmes
- vēlama autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:
- aizraujošu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
- atsaucīgus kolēģus;
- regulāru atalgojumu;
- motivējošu piemaksu sistēmu atbilstoši darba rezultātam;
- sociālās garantijas. 

Ja vēlies pievienoties mūsu komandai, lūgums sūtīt CV 
uz e-pastu: GatisF@inbox.lv • Tālr. 29474153

Otrdien, 18.jūlijā
z/s “Gračuļi” pārdos dažādu krāsu 

jaunputnus (4,5-6 mēn.), dējējvistas, 
gaiļus (arī maina). 

Pēc pieteikuma mājas cāļi.
Krapē ........... 8.00
Lēdmanē ..... 8.15
Jumpravā ..... 8.35
Dzelmēs ...... 8.40
Kaibalā ...... 8.55
Lielvārdē ..... 9.05
Rembatē ...... 9.25
Ķegumā ....... 9.40
Ciemupē ...... 10.00
Ikšķilē .......... 10.20

Tīnūžos ........ 10.40
Ogresgalā .... 10.55
Glāžšķūnī ..... 11.10
Suntažos .... 11.30
Lauberē ....... 11.50
Madlienā ..... 12.05
Ķeipenē ....... 12.15
Taurupē ....... 12.30
Līčupē .......... 12.40
Meņģelē ....... 13.00

Tālr. 29186065; 25272041

Siltinām mājas ar termoputām, 
ekovati un granulām. 
Tālr. 26748235

Gaisa spraugu siltināšana 
ar TERMOPUTĀM. 
Tālr. 28445867

Nepieciešama aprūpētāja 
(bez atkarībām) darba dienās 
darba laikā staigājošai 
pensionārei Ogres centrā. 
Ir iespēja darba dienās 
dzīvot uz vietas. 
Tālr. 28880529

STIKLA TARAS 
PUNKTS 

Ogrē, Brīvības ielā 1 
VASARAS SEZONĀ  

Strādā darbdienās 
un sestdienās 

no 7.30 – 12.30 
Tālr. 28689011 

EDMUNDS BŪMANIS
Horizontāli: 1. Vesels un labi veidots ķermenis. 6. Vācu izcelsmes 

Holivudas zvaigzne (1901–1992). 10. Sievietes vārds maijā. 11. Sibīrijas 
cauna. 12. Smagums lidaparāta celtspējas regulēšanai. 13. Apgabals Se-
najā Grieķijā. 16. Šveiciešu zinātnieks, modernās matemātikas un mehā-
nikas pionieris (1707–1783). 18. Latviešu gleznotājs, grafi ķis (1895–1920). 
19. Savstarpēji solījumi, apņemšanās. 20.Staļina bērnības iesauka. 23. Ne-
aizliegt. 25. Vēsturisks novads pie Adrijas jūras. 26. Ostlanes reihskomisārs 
no 1941. līdz 1944.g. 27. Aizliegums. 28. Skaņdarba beigu daļa (mūz.). 
29. Galda spēle. 30. Kukurznis. 31. Dabisks, oriģināls. 35. Latviešu glezno-
tājs (1896–1944). 38. Latviešu mākslinieks (dz.1947) – «akmeņu stādītājs». 
40. Vēlā klasicisma mākslas stils. 41. Ieradums, paradums. 42. Atgādā ro-
kās. 45. Apaugt ar sūnu. 46. Pilsēta Tanzānijas ZA. 47. Laist klajā grāmatu. 
48. Sakauts. 49. Atbilstošs, līdzīgs.

Vertikāli: 1. Mūsdienu haiteka arhitektūras klasiķis un līderis (dz.1935). 
2. Skaitļu izkārtojums horizontālās un vertikālās ailēs (dsk.). 3. Kūku veids. 
4. Apdzīvota vieta Ventspils novada Ziru pagastā. 5. Dievība hinduisma 
mitoloģijā, kas simbolizē melno, graujošo un iznīcinošo sākotni. 6. Rak-
sturs, būtība. 7. Ar būvkonstrukcijām norobežota celtnes daļas. 8. Vārda 
daļa gramatikā. 9. Kļūt sausam, apžūt. 14. Virve ar cilpu dzīvnieku ķerša-
nai. 15. Saaugt brūcei. 17. Palīgkonstrukcija ēku ārējiem būvdarbiem, re-
montam. 18. Franku valdnieku dinastija (751–987). 21. Dabiska dzeltenīgi 
vai sarkanīgi brūna minerālkrāsa. 22. Reperis, viens no Latvijas hip-hopa 
pionieriem. 23. Savienojumā ar vārdu laist .... – bēgt, skriet prom. 24. Likt, 
pavēlēt. 31. Indivīds, atsevišķs pārstāvis kādā sugā, grupā. 32. Siena guba. 
33. Darināt ar adāmadatām. 34. Lielākā Nemunas pieteka. 36. Spāņu fi lo-
zofs eksistenciālists, esejists un dzejnieks (1864–1936). 37. Vēlēts kazaku 
kopienas priekšnieks. 38. Latvijā dzimis ebreju rakstnieks, žurnālists un 
tulkotājs (1928). 39. Kalnu ezers Armēnijā (ģen). 42. Doku .... 43. Kūrorts 
Lietuvā. 44. Pededzes pieteka.

DAŽĀDI

MEKLĒ DARBU

!!!
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REKLĀMU UN SLUDINĀJUMUS PIEŅEM  
Ogrē, Brīvības ielā 48, 210.kab.                              
Darba laiks:   P.,C.  900–1200    1300–1700     O.,T., P.  900–1300          
Rakstiet: reklama@ovv.lv                                     65025096

LĪDZJŪTĪBA

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus, 

jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.

T: 28761515

!!!

REKLĀMA UN SLUDINĀJUMI

LATVIJAS MEŽU FONDS
pērk cirsmas, mežus,
lauksaimniecības zemi 
visā Latvijā.
Var būt ar apgrūtinājumu 
un bez taksācijas. 
Cenas augstas. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 29711172

PĒRK

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

IEPĒRK KRĀSAINOS UN MELNOS METĀLLŪŽŅUS
D.l. 9  -  18

sestdien 10  -  15
svētdien  -  brīvs

www.jumets.lv T. 29577022, 29522202, Ogrē, Jaudas ielā 4

• varu
• misiņu 
• alumīniju 

• nerūs. tēraudu
• svinu
• el. dzinēji

Pārdod 
metāla jumtus 

un noteksistēmas 
no ražotāja. 

Cenas no 4.50 Eur/m2. 
Tālr. 28653076SIA «Lauku Miesnieks»

iepērk mājlopus.
Augstas cenas. 

Samaksa tūlītēja. Svari.

Tālr. 20207132

PĒRK

UZŅĒMUMS AR PIEREDZI 
AUTO TIRDZNIECĪBĀ 

IEPĒRK LIETOTAS 
AUTOMAŠĪNAS.

SAMAKSA UZREIZ!
Tālr. 29517885

€=

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)

PĒRK 
Zemi, mežus, 

cirsmas. 

Var būt ar 
apgrūtinājumiem. 

Tālr. 29433000 

Pērk dabīgu granti 
Ogres apkārtnē. 

Ir savs iekrāvējs, vai dīķa 
rakšana apmaiņā pret granti. 

Tālr. 26479689

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

SIA "Daugavas mežsaimnieks" 
pārdod skaldītu malku 
Aizkraukles, Jēkabpils, 
Madonas un Ogres rajonā. 
Info: 20039179 
e-pasts: janis@daugavasms.lv

Vācu Brugmann profi la logi 
Augstākā kvalitāte par vislabāko cenu!

“CRAFT WOOD” pērk visa veida 
meža īpašumus visā Latvijā, 
cena no 1000 - 10000 EUR/ha. 
Atjaunojam taksācijas. 
Tālr. 26360308

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

Tālr. 25928648 

skaldītu malku - bērzs, alksnis, 
apse. Piegāde. 5 st - 130 eiro. 
Tālr. 26223788

skaldītu malku un sazāģētus 
nomaļus. Piegāde. 
Tālr. 25461711

priedes, egles zāģbaļķus, 
sīkbaļķus, bērza finierklučus, 
papīrmalku, malku - mežā 
pie ceļa. Apmaksa tūlītēja. 
Tālr. 20211442

PĀRDODzemi vai remontējamu māju 
Ogrē (tuvu centram). Izskatīšu 
visus variantus. Tālr. 29154401

Izīrējam kravas autobusu 
Tālr. 29178786 

Izīrējam pasažieru autobusu 
(15 sēdvietas).
Tālr. 29178786 

IZĪRĒ

IGAUNIJAS UZŅĒMUMS 
“REINPAUL”

IEPĒRK ŠĶELDU 
UN ŠĶELDOJAMO 

MATERIĀLU
(ZARUS, ŠĀĻUS, MALKU)

TĀLR. 28665585

Jauna, 
nocenota 
sadzīves 
tehnika no 
Vācijas.
Garantija.  Kredīts.

Ogre, Skolas iela 18.
Tālr. 29149315; 

2959355929593559; 
65022177

DAŽĀDI

LIELĀKĀ MALKAS IZVĒLE 
OGRES RAJONĀ 
(visa veida malka ar piegādi). 
Tālr. 29277856 

sausus bērzu klucīšus maisos 
(grilam). Tālr. 29277856 

3-istabu dzīvokli Ogrē, 
Mālkalnes prospektā 
(3.stāvs). Tālr. 29140183 

mazlietotu izvelkamo dīvānu; 
lietotu, ietilpīgu, 
gaišu vitrīnsekciju; 50. gadu 
ozolkoka drēbju skapi. 
Tālr. 29140183 

SIA „Skalavas” iepērk
  mājlopus un 

bioloģiski audzētus 
jaunlopus. 

Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 29424426 

DARBA PIEDĀVĀJUMI

SIA „ĶILUPE” (reģ. Nr. 40003399703) aicina darbā 

KRAVAS TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJU. 
Prasības:  C kategorijas (vēlams arī CE) autovadītāja apliecība ar 95.kodu. Darbs uz 
konteinervedēja transportlīdzekļa. Jābūt pieredzei vadīt kravas transportlīdzekļus. 

Darba laiks: darba dienas 8-17, darba vieta: Ogre. 

Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8 – 17 pieteikties personīgi - 
SIA „ĶILUPE”, Preses iela 2, Ogre, vai sūtīt savu CV ar norādi „Autovadītājs” uz e-pastu: 

kilupe@gmail.com. Tālr. uzziņai 65071222, 29104053. Informācija par konkursa 
rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu 

uz pirmo atlases kārtu. 

SIA „ĶILUPE” (reģ. Nr. 40003399703) aicina darbā METINĀTĀJU. 

Galvenie pienākumi: 

Prasības: 

Darba laiks: darba dienas 8-17, darba vieta: Ogre. 

Lai pieteiktos darbā, lūdzam darba dienās no plkst. 8 – 17 pieteikties personīgi - 
SIA „ĶILUPE”, Preses iela 2, Ogre, vai sūtīt savu CV ar norādi „Metinātājs” uz e-pastu: 

kilupe@gmail.com. Tālr. uzziņai 65071222, 29104053. Informācija par konkursa 
rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu 

uz pirmo atlases kārtu. 

· Veikt metināšanas darbus (elektro, 
pusautomāts); 

· Veikt kravas transportlīdzekļu un citu 
tehnisko resursu uzturēšanu un tekošās 
apkopes, remontus.

· Darba pieredze metināšanā, iemaņas 
autoremontu darbu veikšanā; 
· Profesionālā tehniskā izglītība/
arodizglītība metinātāja specialitātē vai 
atbilstoša pieredze; 

· B kategorijas autovadītāja apliecība; 
· Precizitāte un atbildīga attieksme pret 
darbu. 

22.jūlijā Ogrē, 
kafejnīcā "Ilze" banketu zālē, 

Brīvības ielā 25, 

no plkst.10:00 - 15:00 
antikvariāts /galerija „Livonija” 

iepirks porcelānu, gleznas, 
dzintara un sudraba 

izstrādājumus, monētas, 
ordeņus u.c. senlietas.

Tālr. 22999000; www.livonija.lv

Kam, tētiņ, tālu gāji,
Kā saulīte norietēji?
Mums pietrūks mīļu vārdu,
Tava gudra padomiņa.

Izsakām patiesu līdzjūtību
Dacei Lauvai,

tēvu mūžībā pavadot.

Ogres rajona tiesas kolektīvs

pārdod vai maina nepa-
beigtu jaunbūvi Lielvārdē, 
A. Pumpura, 10 pret mazu 
vienistabas dzīvokli Rīgā ar 
ērtībām vai malkas apkuri. 
Tālr. 29748242 
(Cena pēc vienošanās) 

2-ist. dzīvokli Ogrē. Kārtīga 
ģimene, apmaksu savlaicīgi 
garantējam. Tālr. 29988684 

ĪRĒ

PĒRK
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DIDZIS AVIŠĀNS, TURNĪRA RĪKOTĀJS

Pludmales volejbola turnīra «Vilsons 2017» otrajā posmā, 
kas notika 8.jūlijā, smilšu laukumos pie Dubkalnu ūdens-
krātuves, vīriešu komandu konkurencē vislabāk veicās 
«Vilsonam» ar Raivi Zuļģi un Andri Zadovski sastāvā, bet 
starp meiteņu pāriem vismeistarīgākais izrādījās «Vergu 
Cietums» jeb Kristīne Litavniece un Karlīna Krīgale.

Pludmales volejbolā uzvar «Vilsons» un «Vergu Cietums»

Pludmales volejbola turnīra «Vilsons» otrā posma uzvarētāji puiši komandu konkurencē.
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Plumales volejbola turnīra 
«Vilsons 2017» otrais posms ir 
noslēdzies, apsolītais siltais laiks 
mūs lutināja visas dienas ga-
rumā. Liels prieks, ka sieviešu 
konkurencē ieradās veselas des-
mit komandas, kas ir jauns tur-
nīra rekords! Tāpat kā pirmajā 
posmā, arī šoreiz bija ļoti daudz 
spraigu un interesantu pludma-
les volejbola spēļu. Vīriešu kon-
kurencē (16 komandas) uzvarēja 
«Vilsons» (Andris Zadovskis un 
Raivis Zuļģis), otrajā vietā «Be-
achsports.eu» (Vladimirs Obo-
dovs un Artūrs Ņikitins), trešajā 
vietā «DXX» (Lauris Ikaunieks 
un Ivars Bligzna). Meiteņu ko-

mandu konkurencē pirmajā vie-
tā «Vergu Cietums» (Kristīne 
Litavniece un Karlīna Krīgale), 
otrajā vietā «B52» (Ieva Berzina 
un Evija Poļakova), bet trešajā 
vietā «Lapiņas» (Ieva Lapiņa un 
Laura Lapiņa).

Paldies visiem par dalību, 
spēks ir bumbās! Paldies atbals-
tītājiem – Ikšķiles novada paš-
valdībai, aģentūrai «Zilie kalni – 
tūrisma, sporta un atpūtas kom-
plekss», uzņēmumam «Bran-
dīns»! Organizatori: biedrība 
«Baltijas Sports» (Raivis Zuļģis 
un Didzis Avišāns). Nākamais 
posms jau 22.jūlijā. Tiksimies 
spēlē! 

AIVARS GAILĪTIS, SK «REMBATE LEGACY» TRENERIS

8.jūlijā Jēkabpils pilsētas svētku laikā notika kārtējais Lat-
vijas čempionāta posms svaru stieņa spiešanā guļus, kurā 
sporta kluba «Rembate Legacy» komanda izcīnīja vēl vie-
nu uzvaru.

SK «Rembate Legacy» triumfē Jēkabpilī

Rembates komanda ar Jēkabpilī izcīnītajām trofejām.
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Ikšķilietis Gailums – pasaules 
līderis starp junioriem

Ikšķilietis Patriks Gailums un viņa 
personiskais rekords.
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RITVARS RAITS
12.jūlijā 19 gadus vecais ikšķilietis Patriks Gailums viegl-
atlētikas sacensībās «Valmieras spēles» savā labākajā mē-
ģinājumā raidīja šķēpu 81.91 m tālu, pārliecinoši labojot 
savu personisko rekordu. Ar šo metienu Gailums kļuvis par 
sezonas līderi starp junioriem visā pasaulē.

Patriks Gailums kļuva par 15. 
Latvijas šķēpmetēju, kurš savu 
personisko rekordu pacēlis virs 
80 metru atzīmes. Latvijas labā-
ko šķēpmetēju rangā viņš ir pa-
kāpies uz astoto vietu. Gailums 
arī kļuva par pasaules junioru 
sezonas līderi šķēpmešanā, tur-
klāt ļoti pārliecinoši – IAAF 
datubāzē kā līdzšinējais U20 ve-
cuma grupas sezonas līderis bija 
uzrādīts uzbeks Vladislavs Paļju-
ņins, kurš raidījis šķēpu 77,64 m 
tālu. Gailums pirms šīm sacensī-
bām sezonas junioru rangā bija 
sestajā vietā ar savu personisko 
rekordu 75,65 m, kas Valmierā 
tika labots uzreiz par veseliem 
sešiem metriem. Latvijas junio-
ru rekords joprojām droši pieder 
Zigismundam Sirmajam – 84,69 
m. Līdz ar šo personisko rekordu 
Gailums pieteicis sevi kā vienu 

no galvenajiem favorītiem gai-
dāmajā Eiropas U20 čempionā-
tā vieglatlētikā, kas pēc nedēļas 
sāksies Itālijā. 

reizes, Uldis teica, ka tuvākajā 
laikā viņš to nedaudz uzlabos, jo 
otrā vieta viņam nepiestāvot.

Lūk, mūsu sportistu rezultā-
ti!

Sievietes: līdz 57 kg – 3.vietā 
Annija Roga (55 kg);

līdz 72 kg – 4.vietā Agnese 
Roga (60 kg), 6. vietā Ilze Katrī-
ne Gailīte (42,5 kg);

līdz 84 kg – 2.vietā Vija Dzēr-
ve (42,5 kg).

OPEN – vīri
līdz 74 kg – 1.vietā Sergejs 

Cviguns (135 kg);
līdz 93 kg – 1.vietā Raimonds 

Liepiņš (180 kg).
Jaunieši
līdz 59 kg – 1.vietā Pēteris Lī-

cis jr. (65 kg);
līdz 74 kg – 2.vietā Rolands 

Liepiņš (85 kg);
līdz 83 kg – 1.vietā Niks Sale-

nieks (107,5 kg).
Juniori
līdz 66 kg – 1.vietā Armands 

Riža (130 kg).
Veterāni 1
līdz 74 kg – 2.vietā Pēteris Lī-

cis sr. (110 kg);
virs 120 kg – 1.vietā Dzintars 

Roga (195 kg).
Veterāni 2
līdz 93 kg - 1. vietā Uldis Ve-

liks (157,5 kg);
līdz 120 kg - 1. vietā Aivars 

Gailītis (145 kg).
Veterāni 3
līdz 83 kg – 1.vietā Jānis 

Dzērve (105 kg);
līdz 120 kg – 1.vietā Jānis 

Babris (147,5 kg), 2.vietā Volde-
mārs Madalāns (115 kg);

virs 120 kg – 2.vietā Valdis 
Brinks (110 kg). 

Īpaši gribētos izcelt mūsu ko-
mandas balstu Uldi Veliku, kurš 
ne tikai ieguva pirmo vietu šajā 
Latvijas čempionāta posmā, bet 
arī kļuva par uzvarētāju sacensī-

bās par Latvijas spēcīgākās pilsē-
tas godu, uzspiežot 50 kg svaru 
stieni 193 reizes – tas šobrīd ir 
otrais labākais rezultāts Latvijā. 
Labākais rezultāts pašlaik ir 222 


