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Veikt «Covid-19» 
testu par valsts 
naudu tagad var 
tikai ierobežots 
pacientu loks
3. lpp.

Vecmeistaram 
Aivaram Puriņam 
pirmā brīvdiena pēc 
1000 treniņiem
5. lpp.

Latvijā ir un būs 
viena no zemākajām 
minimālajām algām 
Eiropā. Skaidrojums
8. lpp.

Viņi rada lietas un 
vērtības. Vietējo 
novada uzņēmēju 
pieredzes stāsti
6. lpp.

✆ Tālr. 26693199

LAIKRAKSTA 
ABONEMENTS – 

LABĀKĀ DĀVANA 
SVĒTKOS

Latviešu skatuves 
glezniecības 
pamatlicējs 
novadnieks  
Jānis Kuga
9. lpp.

Turpinājums 4. lpp.

DĀVANU  TIRDZIŅŠ
iemassvetku

11-23.DECEMBRIM 
Z

LATVIJĀ
radītas
dāvanas

SKRĪVEROS, DAUGAVAS IELĀ 70

10-19

Kad palīdzība ir neatliekama. Dzīvību glābēji

Padarīt pasauli labāku

DZINTRA DZENE 
«Ne reizi neesmu nožēlojusi 
profesijas izvēli. Ja varētu, 
es pat atvaļinājumā 
neietu, jo darbs ir mana 
sirdslieta. Tā ir mana otra 
ģimene, otras mājas,» 
smaidot saka Jūlija Fomina. 
Viņa jau 11 gadu strādā 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta Ogres 
brigādē kā brigādes 
vadītāja. 

Jūlija beigusi Medicīnas ko-
ledžu un ir sertificēta Neatlie-
kamās medicīniskās palīdzības 
dienesta  (NMPD) ārsta palīdze. 
Savulaik domājusi par filoloģijas 
vai psiholoģijas studijām, turklāt 
ieguvusi iespēju mācīties budže-

ta grupā, tomēr sirdsbalss izrādī-
jusies stiprāka un viņa izlēmusi 
par labu medicīnai. Iespējams, 
pie vainas arī gēni  – Jūlijas vec-
māmiņa bijusi medicīnas māsa. 

«Esmu no Jēkabpils puses, 
bet tagad dzīvoju Rīgā un brau-

cu uz darbu Ogrē. Esmu sara-
dusi gan ar kolēģiem, gan ie-
pazinusi ogrēniešus. Man patīk 
strādāt kā brigādes vadītājai  – 
pieņemt lēmumus, uzņemties 
atbildību, palīdzēt cilvēkiem. 
Pilsēta nav liela, un reizēm var-
būt ir mazliet dīvaina sajūta  – 
ieejot veikalā, vai ik reizi sastapt 
cilvēkus, pie kuriem esmu bijusi 
mājās izsaukumā. Vieni neatpa-
zīst, bet ir arī tādi, kas saka pal-
dies par dzīvības glābšanu. Lai 
arī tas ir mans darbs, to dzirdēt 
nenoliedzami ir patīkami,» at-
zīst Jūlija. 

Ogres novadā ik diennakti 
strādā piecas NMPD brigādes  – 
divas Ogrē, viena Lielvārdē, vie-
na Madlienā un viena Ikšķilē, 
kas tur strādā no pulksten 8 līdz 

pulksten  22, tad atgriežas Ogrē. 
Ogres NMPD punkts ir Brigāžu 
atbalsta centra «Jelgava» pakļau-
tībā, un vadība atrodas Jelgavā. 
Katrai brigādei ir savs vadītājs, 
kurš faktiski atbild par visas ko-
mandas darbu. Standarta brigā-
dē ir trīs cilvēki. Arī otrs medi-
ķis var būt sertificēts, nereti tie 

ir medicīnas studenti. Brigādes 
vadītājam jāspēj ātri pieņemt lē-
mumus, turklāt jādomā vairāki 
soļi uz priekšu. 

Tās nereti, protams, ir stresa 
situācijas. Jautāta, kāpēc tas va-
jadzīgs? Jūlija teic, ka mierīgāks 
darbs nav domāts viņai.

Turpinājums 10. lpp.

«TEPAT UN KOPĀ» komanda – Dace Ikauniece, Katrīna Hohberga, 
Agija Jaunbērziņa, Madara Kukaine kopā ar Valsts prezidenta kundzi 
Andru Leviti.

«Kultūras un izglītības fonda «Upe»» komanda –  
Dārta Muceniece-Strode, Kristiāna Grāvīte, Janeta Bokaldere, 
Alise Rasa Lapiņa, Toms Kaktiņš un Matīss Grāvītis. 

DZINTRA DZENE 
Jau astoto gadu Tiesībsarga biroja, Invalīdu un viņu draugu apvienības «Apeirons» un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
pārstāvji svinīgā pasākumā pasniedz «Gada balvu cilvēku ar invaliditāti atbalstam», godinot tos, kuri palīdz cilvēku 
ar invaliditāti ikdienu padarīt labāku un gaišāku. Apbalvoto vidū arī biedrība «TEPAT UN KOPĀ» no Ikšķiles, kā arī 
lielvārdieši – nodibinājums «Kultūras un izglītības fonds «Upe»». 

Foto: Krists Luhaers
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VISIEM

  iznāk otrdienās un piektdienās

IELU INTERVIJA

Dzintars Žvīgurs no Ogres:
– Esmu autovadītājs jau 18. gadu. 

Ir bijušas visādas situācijas, taču, par 
laimi, avārijās neesmu iekļuvis. Savas 
braukšanas prasmes vērtēju kā sa
mērā labas, taču uz ceļa nekad nevari 
būt pilnīgi drošs. Svarīgi ir sekot līdzi 
auto tehniskajam stāvoklim, kā arī iz
vēlēties piemērotu ātrumu.

Aiva Ormane no Ikšķiles:
–  Satiksmē nekad nevari justies 

pavisam drošs, jo pastāv dažādi riski – 
gan pašu radīti, gan neatkarīgi, gan 
dažādu apstākļu sakritība. Braucu ik
dienā, šķiet, ka puslīdz labi, galvenais 
ir iejusties kopējā plūsmā un cienīt ci
tus braucējus, taču reizēm esmu maz
liet pārgalvīga...

Žanna no Ogres:
–  Es savas braukšanas prasmes 

vērtēju kā samērā labas, bet uz ceļa 
tik ļoti droši nemaz nejūtos, jo citi 
satiksmes dalībnieki mēdz braukt 
diezgan agresīvi, acīm redzami 
pārvērtējot savas spējas ziemas 
apstākļos.

Principā ir tā, ka vīrieši nemāk 
braukt. Procentuāli biežāk iekuļas 
avārijās, procentuāli biežāk brauc 
dzērumā, procentuāli biežāk kādu 
sabrauc. Tas nav viedoklis, tā ir 
CSDD un policijas statistika. Vī-
rieši trīs reizes biežāk iekļūst sma-
gos ceļu satiksmes negadījumos. 
Vīrieši ievērojami biežāk ir arī 
satiksmes upuri. No šāda viedokļa 
raugoties, ja ir izvēle – esi īsts ve-
cis un lūdz, lai pie stūres sēž sieva, 
māsa, meita, māte, kaut vai tante. 
Tad izredzes izdzīvot satiksmē vi-
siem pieaugs.

Tomēr gadīties var ikvienam 
un ikvienai, jo īpaši ziemā. Pēdē-
jās nedēļās Latvijā un arī Ogres 
novadā notikuši vairāki smagi 
ceļu satiksmes negadījumi, to-
starp arī ar letālu iznākumu. Un 
ar to ir jādzīvo un jāsadzīvo vi-
siem iesaistītajiem un dzīvi pali-
kušajiem visu turpmāko mūžu. 

Tāpēc transporta līdzeklis ir 
jāuztver kā ierocis – jo lielāks un 
ātrāks, jo bīstamāks. Var nosist 
sevi, var nosist citu. 

Ar pielādētu ieroci rokās ne-
drīkst bakstīties telefonā, nedrīkst 
dzert kafiju un pīpēt, nedrīkst 
mērķēt uz cilvēkiem  (ja vien tas 
nenotiek karā). Tieši pieredzējušie 
mednieki medībās biežāk sašauj 
kādu. Kamēr jaunais mednieks 
skrupulozi ievēro medību notei-
kumus, vecis plātīzeris staigā ap-
kārt ar pielādētu bisi. Nu un iešauj 
sev kājā vai kolēģim cirksnī. Visu 
protu, visu māku, skat, kā es te 
bembī spolēju...

Šausmīgi didaktiski sanāca, bet 
tā enkura formas rēta manā galvā 
allaž atgādina par drošu braukša-
nu. Jo katram var gadīties. Jo īpaši 
tagad. Ir ziema, slīd, neriskē.=

IMANTS 
VĪKSNE

Pēdējās nedēļās Latvijā un arī Ogres novadā notikuši daudzi smagi 
satiksmes negadījumi, arī ar letālām sekām. Cik droši jūtaties satiksmē 
un cik augstu vērtējat savas braukšanas prasmes?

ANDRIS UPENIEKS
Vēl viens mirklis īss, un saule celsies augšup. Pilsētas 
un sētas pušķojas, izgaismojas, mirgo un spoži laistās: 
spuldzītes, tēli, pasaku tēli, eņģeļi pie dievnamiem un 
gaisma kā lielākais Dieva brīnums pasaulē. Rūpīgi lolota 
svētku āriene tiešā mērā ietekmē arī to, kas dziļumā – 
sirdī, dvēselē. Advents kā gaismas gaidīšanas laiks 
vispateicīgākais sevis sapošanai. Pasaulīti mainīt nevaram, 
sevi gan, tātad līdztekus sev arī pasaulīti labāku vēršam. 

Liecināt sirdsapziņas tiesā 
pašam pret sevi nav nemaz tik 
viegli. Vajag stipru dūšu  – neme-
lot sev pašam, aiz cieši aizvērtām 
durvīm no ārpasaules tveroties, 
ar sevi pabūt kopā un vaļsirdīgā 
klusumā. Jebkuram sevi kritiski 
vērtējošam cilvēkam krūtīs gadās 
pa ķirmim, kas grauž, grauž un 
neatstājas. Nekā jauna nav izgud-
rots: ja tas no pārestības, negaidi 
atvainošanos, piedod, ja tā tevis 
paša vaina, lūdz piedošanu! Nav 
svarīgi  – piedos vai ne, bet tu 
tapsi brīvs! Ir Adventa laiks, kurā 
ļaudis aicināti piebremzēt skrējie-
nus, ļauties dziedinošam klusu-
mam. Arī sirdzējam pirmā zāle ir 
klusums un miers. Ir dzirdēts, ka, 
klusumu pastiprinot miljardiem 
reižu, rodas burvīga Dieva  (Vi-
suma) mūzika. Ja to neiespējami 
sasniegt, varbūt pietiek ar dzirda-
mām melodijām, kas no tā paša 
Visuma klusuma mūzikas vien 
nāk un tā pati Dieva valoda vien 
ir. Nav svarīgi, vai tā tautas dzies-
ma, šlāgeris, roks, džezs, džezroks, 
reps vai sevis paša sacerēta dzies-
miņa, vai vesela simfonija, lai tik 
tā būtu tava. Psihoterapeits Juris 
Batņa mācīja, kā sevi apdāvināt ar 
papildu atvaļinājumu, ja proti sev 
veltīt kādas 10  minūtes laika ik 
dienu: ieejot klusumā, mūzikā pie 
atvērta loga un aizvērtām acīm, 
iztēlojoties, ka esi vietā un laikā, 
kur tev kādreiz bija tik bezgala 
labi, ka dvēsele to pazaudēt bīstas.

Ja ar sevi kaut kā varam tikt 
galā, par daudz kā tāda, ko mainīt 

nespējam. Ja visu varas zaru, atza-
ru  – politisko, partijisko, tiesisko 
spektru iedomājamies kā vienotu, 
tuvu īstenībai iztēlojamu organis-
mu, tad ģīmis šim tēlam pagalam 
deformēts un netīkams. Esam 
manījuši kādu politiķi atklāti un 
tieši sakām vārdus: mīļā tauta, 
tavu uzticības kredītu esmu no-
triecis aplamos lēmumos, melos, 
liekulībā un neprasmē bez savtī-
gām rebēm vadīt valsti?! Piedod, 
un tālab aizeju uz neatgriešanos, 
atsakoties no jebkura vilinājuma 
ielīst varā no jauna! Tikai nevajag, 
lūdzu, veco demagoģiju, ka vara ir 
mūsu pašu spogulis! Tai galu galā 
jābūt labākai par mums! Tikai ne-
vajag, lūdzu, ka valdība tāda, kādu 
paši ievēlējām! Nu kaut kā jau ap-
linkus vēlējām, bet pa tiešo  – ne 
vella! Reizi četros gados nobalsot 
un kļūdīties ir ļauts, un tas ir viss. 
Kamdēļ tik asi? 

Tamdēļ, ka arī varai tāpat kā 
indivīdam jābūt kļūdu atzīšanas, 
grēku nožēlošanas pienākumam, 
lai ļaudīs nenobendētu pēdē-
jo  – cerību! Taču tā nenotiek. 
Svaiga piemēra dēļ, re, partija 
«Kustība «Par»» kongresā savu 
cauri krišanu vēlēšanās nesaista 
ne ar kļūdām, ne bezatbildību, 
ne alošanos viszinībā. Gluži ot-
rādi  – pieaicinātais, it kā neat-
karīgais pētnieks Mārtiņš Hiršs 
vainu centies novelt uz švako 
pirmsvēlēšanu kampaņu  – it kā 
par Pavļuta loloto mediķu pie-
spiedu mobilizāciju mēs būtu 
aizmirsuši, bet Ilzei Viņķelei 

kriminālvajāšanas vietā būtu 
piešķirts ordenis par īpašiem no-
pelniem kovida vakcīnu pirkumu 
trikos. Kad organizējās un dibi-
nājās «Kustība «Par»», ar gudru 
ziņu savu spēciņu stiprināšanai 
tai tika piesaistīti akadēmiskie 
smagsvari, piemēram, no kvantu 
fizikas dižgariem  – Andris Am-
bainis, Vjačeslavs Kaščejevs. Kaš-
čejeva kungs tribīnē ar šķelmīgu 
smaidu centās partijnieku de-
fektu pārvērst efektā, sapīdamies 
neveiklā teikumā: «Būsim godīgi, 
esam atstāti kā otrgadnieki, tad 
tu vari mierīgi mācīties un nākt 
ar zināšanām, kuru viendienītēm 
partijām nav un nebūs.» Jā, bū-
sim godīgi, nebakstiet ar pirkstu 
acīs viendienītēm, iekams paši 
par daudzdienītēm neesat tapuši! 

«De facto» vēsta, kā NBS ka-
ravīriem par miljoniem iegādāti 
nekam nederīgi formas tērpi, kas 
vasarā sviedrē, ziemā saldē. Tur-
klāt tieši tāds pats  – identisks  – 
audums nonācis tirdzniecībā!? 
No noliktavām izzagtas mantas 
miljonu vērtībā, tajā skaitā ame-
rikāņu dāvātās nakts redzamības 
ierīces, bet NBS komandieris Le-
onīds Kalniņš taisns kā zirga loks: 
nekādas komisijas, pietiek ar paša 
galvu! Partiju klaidonis aizsardzī-
bas ministrs Pabriks no tās pašas 
atparistu šaikas, kas tagad solās 
trausties, celties kājās un atkal ie-
tikt politikas augstākajā līgā? Kāda 
nožēla, kāda piedošana augstiem 
kungiem, kas mazo cilvēku  – vē-
lētāju – netur par cilvēku? =

Vita no Jumpravas:
–  Esmu autovadītāja un braucu 

katru dienu, bet neviens autovadītājs 
nevar būt tik prasmīgs, lai justos ļoti 
drošs satiksmē! Attiecībā uz citiem sa
tiksmes dalībniekiem autovadītājam 
kā šaha spēlē ir jāparedz vismaz divi 
gājieni uz priekšu.

Bez nožēlas nav piedošanas

VĀRDADIENAS

MŪŽĪBAS VĀRTOS

Piektdien, 9. decembrī

Sarmīte, Tabita
Sestdien, 10. decembrī

Guna, Judīte
Svētdien, 11. decembrī

Voldemārs, 
Valdemārs, Valdis

Pirmdien, 12. decembrī

Otīlija, Iveta

No 1. līdz 7. decembrim pasaulē 
nākuši un Ogres novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Lūkass, Jūlija, 
Emīls, Adele, 

Amina Adelīna, 
Kristians, Kristena 

Amēlija, Roze.

No 1. līdz 7. decembrim 
mūžībā devušies:

ĶEIPENĒ
Stefanija Nitiša (1937)

LIELVĀRDĒ
Aija Baraškova (1950)

OGRĒ
Anatolijs Borovikovs (1949)

Žanna Cvetkova (1967)
Aloizs Gedmins (1944)

Antoņina Krajeva (1939)
Vija Skubača (1941)

Veneranda Šeļegoviča (1948)

REMBATĒ
Anna Butāne (1960)

TĪNŪŽOS
Rūdolfs Bite (1942)

ESAM KLĀT

Ir ziema, slīd

SABIEDRISKAIS 
TRANSPORTS

Autotransporta 
direkcijas mājas
lapā turpmāk būs 
pieejama operatīvā 
informācija par at
celtajiem reisiem. 
Direkcija ir izstrā
dājusi risinājumu, kas sniedz iespē
ju reģionālo autobusu pasažieriem 
sekot līdzi aktuālajai informācijai par 
atceltajiem reisiem Autotransporta 
direkcijas mājaslapā www.atd.lv/lv/
atceltiereisi. Gadījumā, ja attiecīgajā 
vai nākamajā dienā ir paredzama 
situācija, ka kāds no plānotajiem 
reģionālā autobusa maršruta rei
siem netiks izpildīts, pārvadātāja, 
kas sniedz attiecīgo pakalpojumu, 
pienākums būs nekavējoties šo in
formāciju ievadīt sistēmā, kura au
tomātiski tiks atspoguļota mājasla
pā. Tādējādi klienti varēs vienuviet 
sekot līdzi operatīvajām izmaiņām 
reģionālo autobusu maršrutu tīklā 
un nepieciešamības gadījumā pār
plānot nepieciešamos braucienus.
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POLICIJA INFORMĒZIŅAS

Atrod mirušu 
1. decembrī savā dzīvesvietā Lielvārdē bez vardarbīgas nāves pa

zīmēm atrasta mirusi sieviete. Nodota tuviniekiem apbedīšanai.

Samaksā, bet preci nesaņem 
1.  decembrī persona Ogrē sociālo tīklu vietnē iegādājās preci 

46 eiro vērtībā, samaksāja, bet preci nesaņēma. Policija noskaidro no
tikušā apstākļus.

Brauc reibumā 
3.  decembrī automašīnas «MAZDA  6» vadītājs Birzgales pagas-

tā autoceļa Bauska–Linde 51.  kilometrā vadīja automašīnu, būdams 
3,12 promiļu stiprā alkohola reibumā. Šajā pašā dienā 1976. gadā dzi
mušais D. Lielvārdē, Lāčplēša ielā, veikala stāvlaukumā vadīja auto
mašīnu, ne vien būdams alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo 
normu, bet arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Abos gadīju
mos uzsākts kriminālprocess. 

Iespējams, lieto narkotiskās vielas 
1. decembrī divas administratīvi aizturētas personas Madlienas pa-

gastā, iespējams, lietoja narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārsta 
nozīmējuma. Personas nogādātas uz pārbaudi narkotisko vielu klātbūt
nes noteikšanai organismā. Saņemta arī informācija, ka 7. oktobrī kon
statēts: Jaunogres dzelzceļa stacijā K. pie sevis glabāja 0,1462  gramus 
izžāvētas marihuānas. Visos gadījumos uzsākts administratīvais process.

Aizbrauc no negadījuma vietas
2. decembrī Ķegumā kāda automašīna, iespējams, uzbrauca stāvo

šai automašīnai «TOYOTA» un vadītājs aizbrauca no negadījuma vie
tas, nepaziņojot par notikušo policijai. 

Nodeg pirts
2.  decembrī Tīnūžu pagastā dega pirts un sadega I. personu ap

liecinoši dokumenti. Īpašums nodedzis pilnībā ar visām sadzīves man
tām. Iespējamais aizdegšanās iemesls – elektrības īssavienojums.

Nodara miesas bojājumus
2.  decembrī konstatēts, ka bērnu laukumā Ogrē, Mālkalnes pros

pektā, nepilngadīgajai kāds zēns, kuru viņa pazina, nodarīja miesas 
bojājumus. Cietušajai konstatēts sejas sasitums, žņaugšanas pēdas un 
skrāpējumi uz kakla. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Notriec stirnu 
2.  decembrī Ogrē, Rīgas ielā, automašīna «AUDI  A6» notrieca stir

nu, kura no negadījuma vietas aizskrēja.

Uzbrauc apgaismes stabam 
3. decembrī Ogrē, Birzgales ielā, pagaidām nenoskaidrots vadītājs 

ar nenoskaidrotu automašīnu uzbrauca apgaismes stabam un aiz
brauca no negadījuma vietas, nepaziņojot par notikušo policijai. 

Pakrīt uz slidenas ietves 
3.  decembrī no Brīvības ielas Ogrē Ogres slimnīcā nogādāta 

1952. gadā dzimusī L., kurai konstatēts kreisā apakšstilba lūzums. Sie
viete to guvusi, pakrītot uz slidenas ietves.

Uzbrauc stāvošam auto 
3. decembrī persona Ogrē, Rīgas ielā, tirdzniecības centra stāvlau

kumā vadīja automašīnu «OPEL ZAFIRA», uzbrauca stāvošai automašī
nai «ŠKODA KODIAQ» un automašīnai «AUDI A4». 

Notriec gājēju
3.  decembrī Suntažos pie internāta pamatskolas automašīna no

trieca 1958. gadā dzimušu gājēju. Pēc pirmatnējās informācijas, vīrie
tis pārvietojies pa ceļu bez gaismu atstarojošiem elementiem. Diem
žēl cietušā galvas traumas nebija savienojamas ar dzīvību un viņš gāja 
bojā. Uzsākts kriminālprocess. 

Izraisa sadursmi
4. decembrī A. Birzgales pagastā pa autoceļu Druva–Birzgale–Val

le vadīja automašīnu «BMW 330» un neievēroja drošu distanci, kā re
zultātā izraisīja sadursmi ar automašīnu «BMW 320».  

Salauž žokli 
4.  decembrī persona Lauberē, būdama alkohola reibumā, pakrita 

uz mājas lieveņa un salauza žokli. 

Kļūst par laupītāja upuri
4. decembrī Ogrē, iespējams, notikusi laupīšana – sievietei nolau

pīts gredzens un viņa ar elkoņa lūzumu nogādāta Ogres slimnīcā. Po
licijas darbinieki noskaidrojuši iespējamo uzbrucēju, kurš jau agrāk ir 
nonācis likumsargu redzeslokā. Uzsākts kriminālprocess.

PĒC LETA
Visas jaunajā koalīcijā ietilpstošās partijas ir izvirzījušas 
savu atbildības jomu ministru amatu kandidātus, un 
nākamnedēļ, 14. decembrī, esošais un, iespējams, 
nākamais Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš 
piedāvās jaunajai Saeimai balsot par jaunā Ministru 
kabineta apstiprināšanu.

Intervijā telekanālam TV3 
premjers atzina, ka «partneru 
izvirzīto ministru amatu kan-
didātu izvēle ir interesanta un 
maz ticams, ka kāda no tām 
valdības veidošanas procesā 
varētu tikt noraidīta». Pieteik-
tais Ministru kabineta sastāvs ir 
sekojošs.

«Jaunā Vienotība» 
Finanšu ministrs – Arvils Aše-

radens, ārlietu ministrs  – Edgars 
Rinkēvičs, tieslietu ministre  – 
Inese Lībiņa-Egnere, izglītības un 
zinātnes ministre  – Anda Čakša, 
klimata un enerģētikas ministrs – 
Raimonds Čudars, labklājības 
ministre – Evika Siliņa.

«Nacionālā apvienība»
Ekonomikas ministre  – Ilze 

Indriksone, aizsardzības mi-
nistre  – Ināra Mūrniece, kul-
tūras ministrs  – Nauris Puntu-
lis, satiksmes ministrs  – Jānis 
Vitenbergs.

«Apvienotais saraksts» 
Veselības ministre  – Līga 

Meņģelsone, zemkopības mi-
nistrs  – Didzis Šmits, iekšlie-
tu ministrs  – Māris Kučinskis, 
vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrs  – Māris 
Sprindžuks. =

DZINTRA DZENE 
Saistībā ar valstī veiktajām 
izmaiņām «Covid-19» 
testēšanas algoritmā ir 
mainījies personu loks, kas 
«SARS-COV-2» vīrusa RNS 
klātbūtnes noteikšanas 
testu ar ģimenes ārsta 
norīkojumu var veikt par 
valsts līdzekļiem. Attiecīgi 
mainījusies arī pie Ogres 
slimnīcas novietotās mobilās 
laboratorijas noslodze un 
darba laiks. 

SIA «Ogres rajona slimnī-
ca» valdes priekšsēdētājs Dainis 
Širovs informē, ka «Covid-19» 
izmeklēšana sakarā ar valsts no-
stādnēm vairs netiek plaši lietota 
kā «Covid-19» epidemioloģiskās 
drošības pasākums. Attiecīgi turp-
māk pie Ogres slimnīcas izvie-
totajā mobilajā laboratorijā (pie 
magnētiskās rezonanses kabineta) 
testu varēs veikt no pulksten 8 līdz 
pulksten  12, bet Ogres slimnīcas 
laboratorijā (tikai pēc iepriekšē-
ja pieraksta) no pulksten  14 līdz 
pulksten  16. Abos gadījumos, lai 
par testu nebūtu jāmaksā, obligāts 
ir ģimenes ārsta norīkojums. 

Jāpiebilst, ka ārsts varēs no-
zīmēt valsts apmaksātu testu 
pacientiem ar «Covid-19» sa-
slimšanas pazīmēm, izvērtējot 
testa nepieciešamību un rezul-
tātu nozīmi ārstēšanas procesā, 
kā arī pacientiem ar noteiktām 
veselības problēmām, piemēram, 
grūtniecēm, personām ar nopiet-
nām hroniskām slimībām, paaug-
stinātu jutību pret infekcijām un 
tamlīdzīgi.  

Stacionāros valsts apmaksātu 
testu varēs veikt ikvienam pa-
cientam, kurš uzņemts slimnīcā, 
saskaņā ar iestādes iekšējo kārtī-
bu, bet ilgstošas sociālās aprūpes 
centros klientiem ar «Covid-19» 
pazīmēm. 

D.  Širovs norāda, ka, piemē-
ram, ja slimnīcā uzņemts cilvēks 

ar sirds slimībām, valsts viņam 
neapmaksā «Covid-19» testu. 
«Domāju, tas nav pareizi, jo ļoti 
sašaurina izmeklējamo loku un 
palielina risku. Varbūt brīdī, kad 
cilvēks nonāk stacionārā ar kādu 
sirds patoloģiju, kad valsts ne-
paredz «Covid-19» analīzi, pa-
cientam pirmajā brīdī varbūt nav 
«Covid-19» pazīmju, bet tās var 
rasties vēlāk. Ja analīze nav veikta, 
viņš var aplipināt citus pacientus. 
Savukārt testu drīkst veikt tikai 
tad, ja ir jau radušās kādas «Co-
vid-19» saslimšanai raksturīgas 
pazīmes... Domāju, ka tie, kas 
ieviesa šādu kārtību, ir nedaudz 
pasteigušies, jo arī ģimenes ārs-
tiem ir samazinājusies iespēja 
nosūtīt pacientus uz apmaksātu  
«Covid-19» testu,» skaidro 
D. Širovs. 

Personas ar akūtas elp-
ceļu infekcijas pazīmēm un  
«Covid-19» pacientu kontaktper-
sonas jo projām var lietot paštestus  
«Covid-19» infekcijas noteikšanai. 

Paredzēts, ka skrīninga testēša-
na vairs nav jāveic, jo epidemiolo-
ģiskā situācija šobrīd to neprasa, 
izņemot ārstniecības iestādes, kur 
darbinieku skrīnings var būt orga-
nizēts saskaņā ar iekšējo kārtību. 

Speciālisti secina, ka šobrīd 
ambulatori lielākajā daļā gadīju-
mu ar «Covid-19» saslimušo ap-
rūpe neatšķiras no ārstniecības 
citu augšējo elpceļu infekciju ga-
dījumos, tādēļ katrā individuālā 
gadījumā jāizvērtē testa veikšanas 
lietderība. 

Informējot par citām aktualitā-
tēm, D. Širovs stāsta, ka aizvadītajā 
nedēļā Ogres slimnīcā stacionēti 
126  cilvēki. Nedēļas sākumā bijis 
pacientu pieplūdums un dažkārt, 
lai pacientu varētu ievietot no-
daļā, nācās gaidīt pat no četrām 
līdz piecām stundām. Slimnīcas 
Uzņemšanas nodaļā vērsušies 
204 pacienti. Nedaudz palielinājies 
slimnīcā konstatēto «Covid-19» 
infekcijas gadījumu skaits  – tā 
konstatēta sešiem slimnīcā nogā-
dātajiem pacientiem. No lielajām 
aizvadītajā nedēļā Ogres slimnī-
cas «Covid-19» testēšanas punktā 
nodotajām 172  polimērķēdes re-
akcijas analīzēm pozitīvas bijušas 
26 jeb 15  procentu. Kopumā no-
vembrī Ogres slimnīcā ārstējušies 
535 pacienti, kas ir par 45 pacien-
tiem vairāk, nekā valsts plānojusi. 
Savukārt ambulatori novembrī pa-
līdzība sniegta 881 pacientam, bet 
pasaulē nākuši 38 bērniņi. =

Apmaksāts «Covid-19» tests – 
tikai noteiktos gadījumos
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Zināms valdības iespējamais sastāvs

Aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcā bija vērojams gan stacionēto, gan 
ambulatoro pacientu pieplūdums. 
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Dzīvo vesels Ogres 
novadā! 

2. decembrī Ogres Centrālajā 
bibliotēkā notika jau par tradīciju 
kļuvusī Oveselības ziemas konfe
rence, kas veltīta veselībai un lab
sajūtai. Ar aizraujošu stāstu par 
dzīves līderību dalījās Rūta Lūse, 
organizāciju attīstības konsultante, 
uzsverot, ka katram pašam jāuz
ņemas atbildība par savas dzīves 
vadīšanu. Neiroloģe Sandra Vester
mane prezentācijā par laimes mek
lējumiem klātesošos ieveda laimes 
un smaida gēnu pasaulē. Par Ogrē 
esošiem un topošiem objektiem, 
kā, piemēram, par āra trenažieru 
zonu Ogres novada Sporta centra 
stadionā, Baltijā lielāko profesionā
lo klinšu kāpšanas sienu un jaunās 
Ogres valsts 1. ģimnāzijas ēkas tap
šanu, pastāstīja Ogres novada paš
valdības centrālās administrācijas 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja Aija Romanovska. Par deju 
priekšnesumu un enerģijas pie
pildītu pauzi parūpējās mūsdienu 
deju grupas «Buras» dejotājas. Pa
sākuma noslēgumā klātesošie de
vās ekskursijā pa bibliotēku.

Saspēlēsim Lauberē?

Lauberes Kultūras namā sestdien, 
10. decembrī, notiks kārtējais tradi
cionālo instrumentu spēles kursu 
dalībnieku koncerts «Saspēlēsim?». 
Ar kursu audzēkņu koncertu «Saspē
lēsim?» noslēgsies kārtējie biedrības 
«Skaņumāja» rīkotie tautas instru
mentu spēles kursi. Šie kursi ir iespē
ja pieaugušajiem bez iepriekšējas 
pieredzes mācīties instrumentu spē
li, kā arī iepazīt tautas melodijas, kas 
ir pateicīgs materiāls pirmo iema
ņu gūšanai. Tāpat kursi ir nozīmīgs 
ieguldījums nemateriālā kultūras 
mantojuma uzturēšanā un saglabā
šanā. Šajā reizē dalībniekiem līdzās 
vijolēm un mandolīnām bija iespēja 
mācīties Latvijas Nacionālajā vērtību 
sarakstā iekļauto Ieviņa ermoņiku un 
dūru cītaras spēli. Daudziem kursu 
dalībniekiem šī būs pirmā skatuves 
pieredze, tāpēc koncerta program
ma solās būt daudzveidīga un īpaši 
atraktīva. Kursu dalībnieki demons
trēs gan sava izvēlētā instrumenta 
spēli, gan muzicēs jauktos kapelu 
sastāvos, rādot neskaitāmās krāsas 
un iespējas, ko glabā tradicionālās 
instrumentu spēles mantojums. Kā 
ierasts, koncerta programmu kupli
na īpašie viesi, šoreiz Rīgas folkloras 
kopa «Visi vēji».

Nominantus konkursam varēja 
pieteikt divās kategorijās  – «Indi-
viduāls sniegums» un «Kolektīvs 
sniegums» – kopumā astoņās no-
minācijās. Gada balvai pretenden-
tus varēja izvirzīt ikviens Latvijas 
iedzīvotājs. Šā gada konkursā sa-
ņemts līdz šim lielākais pieteiku-
mu skaits – 65.

Piemērs citiem 
Biedrība «TEPAT un KOPĀ» 

saņēma galveno balvu nomināci-
jā «Uzdrīkstēšanās», un to viņiem 
pasniedza Valsts prezidenta kun-
dze Andra Levite. 

«Man ir gods un prieks pa-
sniegt balvu kategorijā «Uzdrīk-
stēšanās». Ticiet man – uzdrīkstē-
ties nav viegli. Bet, ja to dara, tas 
var būt elpu aizraujoši. Mūs vi-
sus nodarbina jautājums  – kādu 
vēlamies redzēt pasauli, mūsu 
Latviju, mūsu ikdienu? Un labā 
ziņa ir tā, ka, ik rītu pamostoties, 
man, jums, tuviem un svešiem 
cilvēkiem, nevalstisko organizāci-
ju un valsts iestāžu darbiniekiem 
ir iespēja pieņemt lēmumu, kā 
pasauli, Latviju un mūsu ikdie-
nu padarīt labāku, cilvēciskāku, 
mierpilnāku, tīrāku un iekļaujošā-
ku. Jūs esat piemērs visiem tiem, 
kuri vēl ir aizmiguši un kuri, rītos 
ceļoties, cerams, pieņems parei-
zos lēmumus un sāks rīkoties. 
Sabiedrība ir jums pateicīga par 
jūsu nostāju un jūsu konkrēto ie-
guldījumu mūsu visu kopējā labu-
mā. Sirsnīgs paldies!» pasniedzot 
balvu, sacīja Valsts prezidenta 
kundze. 

Iespēja atrast draugus
Biedrība «TEPAT un KOPĀ» 

nodibināta pirms diviem gadiem, 
un tajā apvienojušās bērnu un 
jauniešu ar funkcionāliem iero-
bežojumiem ģimenes un viņu 
atbalstītāji. Biedrība nodrošina 
konsultācijas un atbalsta grupas 
vecākiem, jēgpilnas aktivitātes 
bērniem un jauniešiem ar funk-
cionāliem ierobežojumiem, iesais-
ta un izglīto apkārtējo sabiedrību, 
pārstāv ģimeņu intereses novada 
sociālās politikas veidošanā. 

Uzzinot, ka ir ieguvuši galveno 
balvu nominācijā «Uzdrīkstēša-
nās», tās saņēmēji bija patīkami 
pārsteigti, jo līdz pat šim brīdim 
nezina, kam pateikties par pietei-
kumu apbalvojumam. 

«Mēs paši apbalvojumam pie-
teicām uzņēmumu («Every Good 
Idea» SIA), kas palīdzēja izveidot 
mūsu biedrības zīmolu, un, kad 
saņēmām uzaicinājumu ierasties 
uz apbalvošanas ceremoniju, sā-
kumā domājām, ka tas ir tāpēc, 
bet atklājās, ka apbalvos mūs pa-
šus! Par to ir patiess prieks un 
pārsteigums. 

Mūsu mērķis ir veidot iekļau-
jošo kopienu un pakalpojumus, 
kas ir vajadzīgi un pieejami. Tu-
vējā apkārtnē esam apzinājuši 20 
līdz 30  ģimeņu, kurās ir bērni ar 
funkcionāliem ierobežojumiem, 
kam ne vienmēr ir jārezultējas 
ar invaliditāti. Sevi pamatā iden-
tificējam ar vietējo, Ikšķiles, ko-
pienu. Tā ir iespēja bērniem un 
jauniešiem gan ar, gan bez funk-
cionāliem ierobežojumiem tikties, 
pavadīt laiku kopējās aktivitātēs, 
iegūt noderīgu informāciju, ie-
pazīties un sadarboties. Tā ir arī 
iespēja iepazīties jauniešiem, kuri 
ikdienā mācās dažādās speciali-
zētajās izglītības iestādēs galvas-
pilsētā un šeit, Ikšķilē, viņiem 
nav draugu vienaudžu, līdz ar ko 
brīvdienās faktiski nav ko darīt. Šī 
ir iespēja tikties un atrast draugus. 
Dažādas kopīgas un izglītojošas 
aktivitātes, pieaicinot speciālis-
tus, plānojam arī nākamgad, bet 
«Uzdrīkstēšanās» ir tas, ko šogad 
esam uzsākuši  – mainīt vietējās 
kopienas izpratni par cilvēkiem ar 
funkcionāliem ierobežojumiem, 
attieksmi un veidu, kā tiek veidota 
sadarbība ar citiem, ka tā nav pra-
sīšana, pieprasīšana, bet mēs paši 
kaut ko darām, lai kaut kas mai-
nītos,» saka «TEPAT un KOPĀ» 
valdes locekle Dace Ikauniece.

Sniedz brīnišķīgas 
emocijas
Savukārt nodibinājums «Kul-

tūras un izglītības fonds «Upe»» 
galveno balvu saņēma Kolektī-
vā snieguma kategorijā «Bērnu 
un jauniešu iedvesmotājs», un 
šo balvu biedrībai par veiksmīgu 
bērnu un jauniešu ar invaliditāti 
sociālo iekļaušanu, izglītojot un 
iedrošinot izzināt kultūras, sporta, 
māk slas un mūzikas pasauli, pa-
sniedza Latvijas Nacionālās bib-

liotēkas Vispārīgās lasītavas vadī-
tāja Zane Zvaigzne. 

«Upe» ir vasaras nometne bēr-
niem un jauniešiem ar īpašām va-
jadzībām no septiņu līdz 18 gadu 
vecumam. Tā ik gadu ir piepildīta 
ar neviltotām bērnu emocijām un 
prieku. «Upe» plūst jau 23 gadus. 
Nometnē dalībnieki apgūst jaunas 
prasmes, izmēģina vēl nepieredzē-
jušas lietas un veido jaunas drau-
dzības saites. Nometnes darbinie-
ki un organizatori ir brīvprātīgie 
jaunieši, kuri paši ar milzīgu prie-
ku pavada vasaras nedēļu kopā 
ar bērniem un tādējādi gadu no 
gada sniedz gan viņiem, gan sev 
patiesi brīnišķīgas emocijas.  

Redz cilvēku, nevis 
diagnozi 
«Katru vasaru, arī šogad no-

drošinājām vasaras nometni. 
«Covid-19» laikā tās formāts 
bija mainījies, un 2020.  gada un 
2021.  gada vasarā organizējām 
dienas nometnes trīs dažādās lo-

kācijās. Šogad atgriezāmies pie 
ierastā formāta  – diennakts no-
metnes, kas notika Līgatnē, no-
metņu vietā «Gančauskas», un 
tajā piedalījās gandrīz 60  bērnu,» 
stāsta «Upes» valdes priekšsēdē-
tāja Alise Rasa Lapiņa un piebilst, 
ka gandarījums par iegūto balvu 
ir liels, jo nodibinājuma brīvprā-
tīgie jau daudzus gadus bērniem 
un jauniešiem sniedz iespēju pie-
dalīties dažādos piedzīvojumos, 
vispirms redzot cilvēku, nevis 
diagnozi. Tiek organizēti laivu 
braucieni, pārgājieni, tikšanās ar 
dažādiem viesiem un ekskursijas, 
kurās iesaistīti pilnīgi visi, tādā 
veidā vairojot vienlīdzību, pacie-
tību un citādā pieņemšanu. Brīv-
prātīgie ir gan jaunieši, gan sie-
vietes, gan vīrieši, kuri velta savu 
laiku un enerģiju ne tikai bērniem 
nometnē, bet arī pirms tās – mā-
coties un gatavojoties saskarsmei, 
arī dažādām diagnozēm, gan arī 
meklējot sponsorus un mākslinie-
kus, kuri iepriecinās bērnus. =

Padarīt pasauli labāku
ZIŅAS

Sākums 1. lpp.

Biedrība «TEPAT un KOPĀ» nodibināta pirms diviem gadiem, un tajā 
apvienojušās bērnu un jauniešu ar funkcionāliem ierobežojumiem 
ģimenes un viņu atbalstītāji.

«Upe» ir vasaras nometne 
bērniem un jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām no septiņu līdz 
18 gadu vecumam. Tā ik gadu ir 
piepildīta ar neviltotām bērnu 
emocijām un prieku.
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Nauris Neimanis – 
«Gada treneris»

Latvijas Orientēšanās 
federācija paziņojusi sa
vus laureātus dažādās 
jomās. Titulu «Gada tre

neris  2022» saņēma Nauris Neima
nis (Ogres novada Sporta centrs).

Starp tiem deviņiem orientieris
tiem, kuri šogad piedalījušies visos 
29 Latvijas kausa izcīņas posmos, ir 
arī ikšķiliete Karlīna Dobule  (vecu
ma grupa U12).

BK «Ogre» svin 
uzvaru

Latvijas un Igau
nijas Basketbola līgā 

piecu pēc kārtas zaudētu spēļu sē
riju pārtraucis BK «Ogre», kas savā 
laukumā ar 88:74 pieveica igauņu 
komandu «Viimsi/Sportland».

Ogrē notikušajā spēlē līgas šīs 
sezonas rezultativitātes rekordu 
uzstādīja Kārlis Apsītis – 34 punkti. 
Rihardam Zēbergam un Edgaram 
Lasenbergam pa 15  punktiem, 
11  punktu Lokam van  Lamam, bet 
komandas kapteinis Kristaps Dār
gais guva 9 punktus, izcīnīja 15 at
lēkušās bumbas, kā arī izdarīja 9 re
zultatīvas piespēles.

Pēc šīs uzvaras ogrēnieši ar 
13  mačos gūtām sešām uzvarām 
turnīra tabulā pakāpās uz 8.  vietu. 
Nākamo spēli Ogres komanda aiz
vadīs rīt, 10.  decembrī, kad vieso
sies Tallinā pie «Kalev/Audentes».

Ziemas kauss 
Klementjevam

Ogres novada Spor
ta centra Ziemas kausu 
šaušanā ar pistoli izcīnīja 

Genādijs Klementjevs (58  punkti). 
2.  vietā Atis Ratnieks  (49), 3.  vietā 
Ņikita Mažinskis  (48). Labāko seš
niekā arī Ivars Upītis (46), Bruno Ba
bincevs (39) un Aija Konrade (39).

Pēc diviem posmiem kopvēr
tējuma līderis ar 38  punktiem ir 
Genādijs Klementjevs, 2.  vietā 
Ivars Upītis  (35), 3.  vietā Atis Rat
nieks  (32), 4.  vietā Ņikita Mažin
skis  (31), 5. vietā Aija Konrade (26), 
6.  vietā Aivars Reimanis  (22). Tre
šais posms notiks janvārī.

«FK Ogre/PGD.LV» 
turpina uzvarēt

Latvijas čempionāta 
florbolā vīriešu 1.  līgas 
turnīrā jau sešas uzva
ras pēc kārtas guvusi 

komanda «FK  Ogre/PGD.LV». Divos 
pēdējos mačos ogrēnieši Ādažos 
ar 14:5 sagrāva FBK  SĀC. Bet savā 
laukumā ar 7:5 pārspēja komandu 
«FK Valka/IGLU».

Spēlē pret ādažniekiem Ogres 
komandas labā 9  (6+3)  punktus 
guva Rihards Dainis, bet Raitim 
Ozolam 8  (4+4)  punkti. 5  (1+4)  re
zultativitātes punktus pievienoja 
Tomass Zonne, bet divus golus ie
meta Raimonds Zemzāle, kurš sa
ņēma labākā spēlētāja balvu. Mačā 
pret valcēniešiem pa četriem punk
tiem sakrāja Heinrihs Siliņš, kurš 
tika atzīts par labāko spēlētāju, un 
Raitis Ozols, 3  (1+2)  punkti Toma
sam Zonnem, bet 2  (1+1)  punkti 
Dairim Tropam.

RITVARS RAITS
Ogrēnietis Aivars Puriņš 
vakar, 8. decembrī, 
uzstādīja interesantu 
rekordu. Viņš 1000 dienu 
pēc kārtas trenējās 
vieglatlētikā. Ar 
vieglatlētiku Aivars tā 
nopietni sāka nodarboties 
tikai 60 gadu vecumā, bet 
kopš tā brīža ir sasniedzis 
iespaidīgus rezultātus. 
Lasītāju uzmanībai intervija 
ar Aivaru Puriņu par šo 
viņa rekordu un citiem 
sasniegumiem, kuru sporta 
vecmeistaram netrūkst.

– Kas tevi pamudināja uzstā-
dīt tādu neparastu, bet iespai-
dīgu rekordu?

–  2020.  gada 13.  martā, kad 
Covid-19 dēļ arī Latvijā tika no-
teikti dažādi ierobežojumi, es 
nevis sāku sēdēt mājās, bet glu-
ži pretēji  – katru dienu devos 
ārā, lai trenētos. No šā datuma 
es 1000  dienu pēc kārtas esmu 
aizvadījis treniņus. Sākumā man 
bija plāns trenēties 100  dienu 
pēc kārtas, bet mājsēde tur-
pinājās. Tad mans mērķis bija 
500 dienu, bet beigās – 1000 die-
nu. Pēc šīs jubilejas gan ņemšu 
trīs brīvas dienas pēc kārtas.

–  Saprotu, ka ne jau katru 
dienu tu biji stadionā?

–  Protams, ka ne. Bija die-
nas, kad trenējos stadionā, bija 
dienas, kad to darīju sporta hal-
lē, bet bija arī tādas reizes, kad 
skrēju Zilajos kalnos. Bija arī tā-
das dienas, kad piedalījos sacen-
sībās – gan Ogrē, gan citviet.

–  Vai savu tūkstošo fizisko 
aktivitāšu dienu atzīmēsi kaut 
kā īpaši?

–  Tūkstošā diena iekritīs ce-
turtdienā [Aivaru intervēju pā-
ris dienas pirms jubilejas – aut.]. 
Cik zinu, tad uz šo manu treni-
ņu solījušies ierasties daži mani 
draugi un paziņas. Tad jau, ejot 
uz treniņu, paņemšu līdzi kādu 
kūku, lai kopā ar viņiem atzīmē-
tu šo dienu. Esmu ieplānojis, ka 
šis tūkstošais treniņš man būs 
tāds vieglāks, ne pēc pilnas pro-  
grammas, kā parasti. Tas būs 
tāds svētku treniņš.

–  Nojaušu, ka tie draugi un 
paziņas, kuri solījušies atnākt, 
ir no Ogres novada vecmeista-
ru komandas, kuras organizē-
tājs un vadītājs esi tu?

–  Jā, protams. Ir pāris vec-
meistari, kurus es noteikti gri-
bētu ceturtdien redzēt stadionā, 
kā Valdis Ņilovs un Jānis Gailis, 
bet viņi strādā un tāpēc netiks. 
Kuri atnāks, tie būs  – ļoti prie-
cāšos par visiem. Našķosimies ar 
torti, uztaisīsim kādas pašbildes, 

ko pēc tam publicēšu sociālajos 
tīklos, paziņojot, ka mans mara-
tons ir noslēdzies, ka sākšu tādu 
normālu treniņu darbu.

–  Kāds būs tavs normālais 
treniņu grafiks?

– Trenēšos sešas dienas nedē-
ļā. Pieci treniņi būs tādi ļoti no-
pietni, sestajā likšu sev mazāku 
slodzi, lai atjaunotu spēkus, tad 
viena brīvdiena, kad vispār neko 
nedarīšu. Tāds grafiks man būs 
no pirmdienas, bet treniņu die-
nas gan vairs neskaitīšu, pietiek.

–  Tāds saspringts treniņu 
grafiks, kas ir gandrīz kā profe-
sionālam sportistam, tev devis 
arī kādus rezultātus? Zinu, ka 
tu kā sprinteris startē senioru 
sacensībās vieglatlētikā.

–  Rezultāti bija interesan-
ti. Tajā pirmajā gadā, kad sāku 
trenēties katru dienu, visas čet-
ras sacensības notika augustā. 
Mani rezultāti bija ļoti stabili. 
Startēju 400  m sprintā, trijos 
mačos mani rezultāti atšķīrās 
par tikai dažām simtdaļām. Ce-
turtās no tām sacensībām bija 
Baltijas čempionāts, kas notika 
Igaunijas pilsētā Vīlandē, tur 
es šajā distancē pat uzstādīju 

savas vecuma grupas Latvijas 
rekordu  – 1:02,66  minūtes. Bū-
tībā es šajā distancē Latvijas re-
kordu uzstādīju jau 2019.  gadā 
Koknesē, kur man arī bija ļoti 
labs rezultāts (1:02,40  min), 
bet tur diemžēl laiks netika 
ņemts ar elektronisko sistēmu. 
2021.  gadā mani rezultāti vairs 
nebija tik stabili, bet šogad es 
jau pats jutu, ka man sacensībās 
pietrūka svaiguma. Fiziskā bāze 
man bija ļoti laba, bet pats jutos 
tāds kā noguris.

– Vai daudz Latvijas rekordu 
tev pieder?

– Esmu labojis deviņus Latvi-
jas rekordus. Manas vecuma gru-
pas rekords 100  m sprintā man 
pieder arī šobrīd  – 13,52  sekun-
des. 400 m sprintā rekordu esmu 
labojis piecas reizes. Pārējie re-
kordi man bija 200  m sprintā. 
Šovasar sacensībās Tukumā man 
vienu rekordu atņēma mado-
nietis Pēteris Ārents, par dažām 
sekundes simtdaļām uzlabojot to 
rezultātu, kas man bija Vīlandē. 
Jāsaka, ka Pēteris šosezon bija 
ļoti labā formā – pasaules reitin-
gā mūsu vecuma grupā viņam ir 
pirmā vieta. Pasaules čempionātā 

senioriem, kas notika Tamperē, 
vienā no distancēm Pēteris izcī-
nīja sudraba medaļu. 2020. gadā 
pasaules reitingā 400  m sprintā 
es biju 3. vietā.

–  Šos rekordus tu uzstādī-
ji jau tagad  – seniora vecumā. 
Kādi sasniegumi sportā tev bija 
jaunībā – spēka gados?

– Redzi, kā ir. Tas pats Pēteris 
Ārents man reiz teica: «Aivar, tu 
tagad baigi labi skrien, bet tevi 
kā sāncensi jaunībā es neatce-
ros?» Es viņam atbildēju: «Pēter, 
jaunībā es ar vieglatlētiku neno-
darbojos, es nāku no sporta spē-
lēm.» Esmu absolvējis Dundagas 
vidusskolu, bet tur bija volejbo-
la specializācija. Protams, bez 
volejbola mēs vasarā spēlējām 
futbolu, bet ziemā hokeju. Regu-
lāri startējām krosa skriešanas, 
biatlona un orientēšanās un vēl 
dažādās sacensībās. Volejbolu 
turpināju spēlēt arī studiju ga-
dos, darīju to fakultātes izlasē, kā 
arī biju Rīgas Politehniskā insti-
tūta hokeja komandā. Kad sāku 
dzīvot Jumpravā, tur es spēlēju 
volejbolu, futbolu, florbolu un 
telpu futbolu. 

–  Tādā gadījumā  – kad tu 
nopietni sāki nodarboties ar 
vieglatlētiku?

–  Tas notika salīdzinoši ne-
sen  – 2013.  gada aprīlī Ogres 
stadionā. Tā nopietni sāku tre-
nēties 2014.  gadā. Pirmajā pus-
gadā man bija smagi  – sāpēja 
visi muskuļi un saites. Toties jau 
2015.  gadā es laboju pirmo Lat-
vijas rekordu. Bet vispār togad es 
to izdarīju četras reizes – divreiz 
200 m distancē un divreiz 400 m 
distancē.

– Es drīkstu pajautāt, cik tev 
ir gadu?

– Pēc pāris mēnešiem jeb feb-
ruārī man apritēs 69 gadi. 

–  Tātad par vieglatlētu tu 
kļuvi tikai 60  gadu vecumā… 
Cik medaļu pa šo laiku esi 
izcīnījis?

– Man ir apmēram 140 meda-
ļu, 100 no tām ir zelta. =

SPORTS

AIVARS PURIŅŠ: «Tagad man 
būs trīs brīvdienas pēc kārtas»

Vieglatlētikas vecmeistars Aivars Puriņš ar kārtējo izcīnīto godalgu.
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Bija tā: sākoties Covid-19 
pandēmijai, Jeļena Bērti-
ņa-Isjomina, kā jau dau-

dzi citi, zaudēja darbu kādā no 
Rīgas šokolādes veikaliem; vēl 
kāda būtiska nianse, kas saistīta 
ar «Rembates šokolādes» raša-
nos, – Jeļenai patīk baudīt pilnīgi 
svaigu šokolādi, un šāds prieks 
bija izslēgts no pandēmijas laika 
iespējām. Šādu globālu sakritību 
dēļ Jeļena sāka gatavot pati savu 
šokolādi...  kā hobiju, lai gan tik 
vienkāršs šis process nemaz nav. 
Labi, ka zināšanas par šokolādes 
izgatavošanas mākslu Jeļena bija 
uzkrājusi jau agrāk, strādājot pie 
dažādiem Latvijā atzītiem šoko-
lādes meistariem. Atlika vien sa-
ņemties un pašai darīt. 

Šobrīd uzņēmuma «Rembates 
šokolāde» komandas sastāvu vei-
do Jeļena ar savu vīru Aldi Isjo-
minu, kurš pamatīgi atbalsta šā 
uzņēmuma veiksmīgo attīstību, 
un zinoša šokolādes meistare. 

Jeļena ar vīru stāsta, ka pil-
nīgi viss esot roku darbs  – kaut 
darbietilpīgs, tomēr garantē pro-
dukcijas oriģinalitāti un kvalitāti, 
un netiek plānots pāriet uz citu 
savas produkcijas izgatavošanas 
veidu un milzīgu darbības pa-
plašināšanu. «Katra konfekte tiek 
apčubināta ar rociņām,» teic Al-
dis un vienlaikus piedāvā mums 
īpaši gardu un karstu šokolādes 
dzērienu. 

«Rembates šokolādes» kvali-
tāte ir tās svaigumā, pārdomātajā 
saturā, roku darba precizitātē un 

ļoti glītajā iesaiņojumā. Saražotā 
šokolāde mājās neglabājas  – tā 
tiek izgatavota pasūtījumam vai 
tirdziņam. Ir izveidota standarta 
izlase ar deviņu veidu trifelēm 
un atsevišķa konfekšu izlase. 

Jeļenai un Aldim ir skaidra 
nākotnes vīzija pašiem par savu 

kafijas šokolādes namiņu kādā 
skaistā vietā, atliek vien sameklēt 
piemērotas telpas šādas brīnišķī-
gas ieceres īstenošanai.

Vairāk ar produkciju var ie-
pazīties Facebook lapā «Rembates 

šokolāde», savukārt pasūtīt var 
telefoniski – tālrunis 29850706.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Viņi rada lietas un vērtības
OGRES NOVADS
Gatavojoties Ogres novada Uzņēmēju dienai, pašvaldība apzināja vietējos uzņēmējus, 
mājražotājus un amatniekus, kas ar saviem ražojumiem padara mūsu ikdienu ērtāku, 
gardāku un skaistāku. Lūk, daži no viņu vērtīgajiem pieredzes stāstiem. 

Foto: Oksana Okmi

Vēstures sargātājs
Šā stāsta sākums ir līdz-

vērtīgs kinofilmas 
scenārijam par kādu 

vēsturisku septiņpadsmitā gad-
simta muižu, kurai bijis daudz-
sološs sākums, postošs un dra-
matisks vidusposms un laimīgas 
beigas jeb arī jauns sākums. 

Pilnīgi negaidīti kādā pavi-
sam baltā ziemas dienā Kaspars 
Bramanis brauca ar sniega mo-
tociklu: «...un manā priekšā at-
klājās milzīga, milzīga kūts ar 
pussabrukušu jumtu. Domāju, 
kurš tik skaistu ēku ir postā aiz-
laidis, viss tāds sabrucis. Kāpēc 
tāda necieņa – tak muiža, vēsture, 
senatne…» Paiet aptuveni pus-
otrs gads, un Kaspars transformē 
sabrukušo ēku par elegantu Tur-
kalnes muižas klēti. Pati muižas 
ēka Otrā pasaules kara laikā tika 
saspridzināta.

Muižas klēts telpas ir radītas 
dzīves svinēšanai, par ko rūpējas 
ļoti gādīgs personāls. Pašu rokām 
tiek darināts Turkalnes muižas 
alus un sidrs. Šobrīd kapacitā-
te ļauj saražot četras tonnas alus 
mēnesī, bet pavisam drīz, kad tiks 
pievienotas jaunās tvertnes, sara-

žotā alus daudzums būs jau des-
mit tonnu. Kaspara ražotais sidrs 
ir ciemiņu un ekspertu novērtēts. 
2020.  gadā tas pat saņēma vērtī-
gās «Riga Wine  & Champagne» 
bronzas medaļas, kas bija stimuls 
sidra garšas tālākai attīstībai. 

Kaspara stāsts ir arī visas viņa 
ģimenes stāsts, un tajā svarī-
ga loma ir bijusi arī viņa tēvam, 
kuram piemitis radošs darba at-
vēziens. To mantojis arī Kaspars. 
Pirms daudziem gadiem viņa 
tēvs, kurš nu jau ir aizsaulē, atjau-
noja mantojumā iegūtu senu ēku 
«Turbas». 

Kasparam laika ir ļoti maz, 
telefons nepārtraukti pīkst, to-
mēr viņš mūs vadā pa Turkalnes 
muižas apkārtni un ēkām, dalās 
ar saviem nākotnes sapņiem  – 
iedvesmojošiem, skaistiem un 
ambicioziem: «Globālais plāns ir 
visu (Turkalnes muižas) teritoriju 
attīstīt un uztaisīt katrā ēkā savu 
ražošanas cehu.» Mūsu sarunas 
laikā Kaspars vairākkārt uzsver 
to, cik būtiski viņam ir saglābāt 
pagātnes mantojumu un nodot to 
tālāk nākamajām paaudzēm.

Vairāk info: turkalnesmuiza.lv.

Jau aptuveni piecus gadus Pār-
ogrē pārliecinoši mirdz garš-
vielu uzņēmums «Manas gar-
šas», ko ir dibinājusi sertificēta 

uztura speciāliste un fizioloģe Bai-
ba Grīnberga. 

Šī garšvielu ražotne piedāvā 
gandrīz vai visu, kas no garšvie-
lām ir pieejams pasaulē. Tīrā veidā 
ir 300  dažādu izejvielu, no kurām 
tiek tālāk radīti dažādi maisījumi 
dažādiem kulinārajiem mērķiem. 
Šīs ražotnes garšvielas ir daudz 
kvalitatīvākas nekā parastajos vei-
kalos pieejamās, jo te viss ir roku 
darbs. Tās ir bioloģiski sertificētas, 
te garšvielas ir svaigi maltas, svaigi 
gatavotas. «Ražotnes lielā vērtība ir 
tā, ka mēs jaucam un maisām tādas 
lietas, kuras nekur citur neatradīsi. 

Mēs nešpikojam tos garšvielu mai-
sījumus, bet gan radām savas lietas. 
Un arī tējas ir mūsu pašu receptes,» 
par savu uzņēmumu stāsta Baiba. 

Dažkārt cilvēki uz veikalu 
atnāk kā uz aptieku, ar saviem 
simptomiem un diagnozēm. Pro-
tams, ārkārtīgi daudzas no garš-
vielām satur neiedomājamas ārst-
nieciskās vērtības, kas var uzlabot 
veselību, piemēram, krustnagli-
ņas, tomēr Baiba ar savu koman-
du aptiekāri neesot. 

Patiesi iesakām apmeklēt «Ma-
nas garšas» veikalu un veltīt laiku, 
lai kompetents konsultants dotu 
ieskatu plašajā garšvielu klāstā. 
Var arī apmeklēt veikala mājas-
lapu un iepazīties ar neskaitāma-
jiem garšvielu veidiem, to izcel-

smi un pielietojumu. Vislabāk ar 
draugiem vai ģimeni būtu pieda-
līties kādā no garšvielu ražotnes 
izglītojošajām meistarklasēm. 

Minēsim šeit divus īpašus pie-
mērus no plašā ražotnes klāsta: 
viens – dāņu kūpinātā Nāves jūras 

sāls, kuru izgatavo tikai viens cil-
vēks pasaulē, ņemot par pamatu 
senās vikingu tradīcijas  (sāls tiek 
turēta virs bērza dūmiem vidēji 
160 stundu); otrs – Madagaskaras 
pipari, kas aug vienīgi džungļos, 
un to raža ir tikai divas tonnas 

gadā visā pasaulē... Lūk, ar šādiem 
brīnumiem var iepazīties, apmek-
lējot «Manas garšas» mājīgo vei-
kalu Pārogrē, vai arī Uzņēmēju 
dienas «Iemirdzies Ogrē!» tirdzi-
ņā 26. novembrī.

Vairāk info: manasgarsas.lv.

Rembates šokolāde

Tās ir manas garšas



7Piektdiena,  2022. gada 9. decembris

Ar maizi nekas ātri nenotiek
Grūti nodot lasītājam tās 

sajūtas, ko piedzīvo, vie-
sojoties Lēdmanes pa-

gasta «Bricēnos» pie maiznieka 
Valda Purvinska, bet pilnīgi no-
teikti  – maiznieks liek pasaulei 
smaržot labāk. Valdis ar ģimeni ir 
augstas kvalitātes beķerejas «Bri-
cēni» saimnieks, taču līdz tam ir 
bijis zināms ceļš jānoiet. Mīlestī-
bu pret maizes cepšanu Valdis ir 
izjutis jau agrā bērnībā, jo maizi 
cepa viņa vecmamma un mam-
ma. Būdams mazs zēns, viņš ir 
rāpies iekšā krāsnī, lai tajā pirms 
maizes cepšanas ar birstīti izka-
sītu krāsns stūrus. Valda maizes 

cepšana sākusies dzīvoklī, un 
pakāpeniski viss ir attīstījies līdz 
nopietnai ceptuvei. «Bricēnu» be-
ķereja piedāvā plaucētu dabiskā 
ierauga maizi, plātsmaizes, kūkas, 
dažādas smalkmaizītes, cepumus. 

Valdis mūs dāsni cienā ar sa-
vām maizītēm un kūkām. Ka-
nēļmaizīte, kurai kanēlis nu ne-
maz nav žēlots, uzdāvina patiesu 
baudas mirkli  – tās satura garša 
sniedzas daudz tālāk par mu-
tes receptoriem. Valdis teic, ka 
viena no kvalitātes atslēgām ir 
laba mīkla. Ja ietaupīsi uz mīk-
lu, bulciņa ātri sakaltīs. Labai 
mīklai neko nevajag žēlot, tai ir 

jābūt pufīgai. Arī maizi nedrīkst 
sasteigt – mīklai ir savs laiks pa-
celties un savs laiks cepties. Ar 
maizi nekas ātri nenotiek!

Izbaudot «Bricēnu» maizes 
kvalitāti un maiznieku mīlestī-
bu, kas ir jūtama katrā kumosā, 
nešaubīgi var teikt, ka tā ir uni-
kāla maizes cepšanas māksla, ko 
ir vērts piedzīvot, katram pašam 
atbraucot uz «Bricēniem». Pal-
dies, Valdi! 

Vairāk info: www.zagata.lv,  
«Bricēnu» beķereja, Skolas 

iela 10, Lielvārde. Pasūtījumus 
var pieteikt, zvanot uz 25202091, 

vai Facebook lapā «Bricēni».

Ogres novada Lauberes pa-
gastā Ingūnai un Gintam 
Knodzēm ir bioloģiskā 

zemnieku saimniecība «Stūrīši». 
Uzreiz gribas atzīmēt ārkārtīgi 
skaisto vidi, māju un atmosfēru, 
kas ir kļuvusi par bijušo rīdzinie-
ku mājām. «Mēs esam droši par 
to, ko mēs ēdam,» pārliecinoši 
par savu saimniecības audzēša-
nas procesu un rezultātu saka 
Ingūna  – viesmīlīga un šarman-
ta sieviete, pēc izglītības ķīmiķe 
inženiere. 

Bioloģiskajā saimniecībā tiek 
izmantoti tikai dabiskie mēsloša-
nas līdzekļi. Arī ar nezālēm no-
tiek godīga cīņa. Par iesaistīšanos 
kompostējamo lauksaimniecības 
materiālu izmantošanā z/s «Stūrī-
ši» ir saņēmusi būtisku pateicības 
diplomu no «CleanLiving Trade» 
organizācijas. 

Ingūna un Gints audzē piec-
desmit šķirņu cepamos ķirbjus. 
Īpaša uzmanība tiek veltīta ma-
zajiem ķirbīšiem, kurus dēvē par 
Zīļu ķirbjiem. Noteicošie aspekti 

ir ķirbja vizuālā forma un šķir-
nes kvalitāte. Ķirbji tiek pārstrā-
dāti dažādos veidos. Saimniecība 
audzē arī čili piparus, papriku, 
gurķus  (fermentēšanai), bietes, 
burkānus, ķiplokus un dažādas 
ogas. Ko paši izaudzē, to arī kā 
mājražotāji pārstrādā. Ingūna 
iepazīstina ar savu, ja tā varētu 
teikt, «saimniecības pārsteigumu/
vizītkarti»  – zaļu čili marmelādi. 
Ingūnai mazā burciņā ir izdevies 
saliedēt kopā eleganci, krāsu un 

precīzi sabalansētu asuma garšu. 
Pamatā Ingūnas produkcijas 

klāstā ir ķirbju marmelādes ar 
dažādām ogām, ķirbju čatnijs, 
marinēti čili pipari un čili mar-
melādes, dažādos veidos marinēti 
gurķi un vēl daudz kas ļoti gards 
un veselīgs. 

Vairāk par z/s «Stūrīši»  
ražojumiem var uzzināt,  

apmeklējot Facebook lapu 
z/s «Stūrīši» vai arī zvanot pa 
tālruni Ingūnai – 29646930.

Stilīgie ķirbji 

Ģimenes hobijs, 
kas pārņēmis visu 
dzīvi un laiku
«Lapsu Mājas siers» šo-

brīd piedāvā 25  dažā-
du garšu mājas sierus 

no dabiskām sastāvdaļām un 
domā par jauniem sieru veidiem, 
lai arvien vairāk iepriecinātu sa-
vus klientus. Piedaloties dažādos 
tirdziņos visā Latvijā, ir iegū-
ti pastāvīgie klienti, kas uzticas 
un izvēlas gardos «Lapsu Mājas 
sierus». 

Mazais mājražotājs Ogrē 
darbojas jau 3  gadus, un sieru 
gatavošanā iesaistās visa ģime-
ne  – Jānis, Sabīne, Beāte, Eva, 
Kristaps un pat omīte Irēna. Ie-
saistīti tiek arī radi un draugi. 
Siera meistari smej, ka šis hobijs 
ir pārņēmis visu dzīvi un laiku.

Katrs siera ritulis radīts ar 
mīlestību. Saimniece Sabīne at-
klāj, ka, saldos sierus gatavojot, 
tiek piejaukta īpaša sastāvdaļa  – 
labi vārdi, savukārt, gatavojot 
kādu pikantāku sieru, – arī asāks 
vārds, jo kas gan tas par čili sieru 
bez asumiņa?

Īpaši «Lapsu Mājas siers» le-
pojas ar saviem bezlaktozes mā-
jas sieriem  – mājražotājs bija 
pirmais Latvijā, kas piedāvāja 
šādu produktu. 

Mazā mājražotāja veiksmes 
atslēga? Tā ir neatlaidība un 
spēja pieņemt izaicinājumus un 

grūtības. «Nekad nedrīkst apstā-
ties pie pirmajām grūtībām, jo 
tās būs vienmēr. Ja cilvēks vēlas 
un dara, viss noteikti izdosies!» 
ir pārliecināti «Lapsu Mājas sie-
ra» saimnieki. Arī pandēmijas 
laiku mājražotājs pārvērta par 
iespēju, piedāvājot iegādāties 
savus gardos sierus turpat pie 
ražotnes, Ogres upes krastā, pil-
sētas iedzīvotājiem un viesiem, 
kuri baudīja Ziemassvētkiem ro-
tāto Ogri. 

Runājot par nākotnes sap-
ņiem, ģimene īpaši lolo ieceri 
izveidot savu ražotni, kurā iespē-
jams ne tikai iegādāties sierus, 
bet arī vērot siera veidošanas 
procesu. 

Mājražotājs vēlas saglabāt 
sieru kvalitāti, unikālo garšu un 
ģimenē mantoto recepti, tāpēc 
nevēlas pāriet uz rūpniecisko 
ražošanu.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, 
«Lapsu Mājas siers» piedāvā 
savu īpašo sezonas preci  – sal-
do sieru ar piparkūku garšu. 
Bet, ja dod priekšroku sāļajiem 
sieriem, varbūt tevi uzrunā god-
algotais mājas siers ar paprikas 
garšu? Atrodi savu iecienītāko 
garšu arī Tu!

Vairāk informācijas «Lapsu 
Mājas siera» Facebook lapā.
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LIDIJA DĀRZIŅA, LV portāls 
Pēc vairāku gadu diskusijām ir pieņemta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva par adekvātām 
minimālajām algām. Nosaukums un saturs nenosaka 
to, uz ko sākumā, iespējams, maldīgi cerēja «parastais» 
iedzīvotājs, proti, ka būs kāda ar Eiropas likumu 
noteikta vidējā minimālā alga, par kuru zemākas 
nevienā valstī nevarēs būt. Dalībvalsts joprojām to 
noteiks pati, ievērojot dažādus kritērijus. ES valstīs algas 
minimums atšķiras gandrīz septiņas reizes, vienlaikus 
tiek rēķināts, kā ar to var iztikt konkrētajā valstī. 
Pirktspējas līmenī atšķirības nav tik izteiktas.

Minimālā alga 
21 valstī
No Eiropas Savienības da-

lībvalstīm minimālo algu šogad 
nosaka 21  valstī. Minimālās al-
gas apmērs netiek noteikts sešās 
dalībvalstīs – Dānijā, Itālijā, Kip-
rā, Austrijā, Somijā un Zviedrijā. 
ES statistikas birojs Eurostat in-
formācijā par pārskatiem, gadā 
divreiz publicējot informāciju 
par minimālo algu, akcentē fak-
tu, cik krasa ir atšķirība starp ES 
dalībvalstīm, no kurām tā regu-
lāri vismazākā ir Bulgārijā, savu-
kārt vislielākā  – Luksemburgā. 
Piemēram, šāgada jūlijā mini-
mālā alga Bulgārijā bija 363 eiro, 
Luksemburgā – 2313 eiro. Jāpie-
bilst, ka šajās valstīs (arī vairākās 
citās) minimālā alga pusgada 
laikā jau bija palielināta. Visap-
tverošu datu par visām valstīm 
īsākā laika periodā nav.

13 valstīs minimālā 
alga līdz 1000 eiro 
mēnesī
Pēc Eurostat datiem, 

2022. gada janvārī minimālā alga 
līdz 1000 eiro mēnesī bija 13 val-
stīs, un zemākās noteiktās mini-
mālās mēnešalgas bija: Bulgāri-
jā  (332  eiro); Latvijā  (500  eiro); 
Rumānijā  (515  eiro); Un-
gārijā  (542  eiro); Horvāti-
jā (624 eiro); Slovākijā (646 eiro); 
Čehijā  (652  eiro); Igauni-
jā  (654  eiro); Polijā  (655  eiro); 
Lietuvā  (730  eiro); Grieķi-
jā (774 eiro); Maltā (779 eiro) un 
Portugālē (823 eiro).

Savukārt visaugstākā mini-
mālā mēnešalga gada sākumā 
bija: Luksemburgā (2257  eiro); 
Īrijā  (1775  eiro); Nīderlan-
dē (1725 eiro); Beļģijā (1658 eiro); 
Vācijā (1621  eiro); Franci-
jā (1603 eiro); Spānijā (1126 eiro) 
un Slovēnijā (1074 eiro).

Minimālā alga atšķiras 
gandrīz septiņas 
reizes, pirktspējas 
līmenī – gandrīz trīs 
reizes
No 21  dalībvalsts augstākā 

minimālā alga bija gandrīz sep-
tiņas reizes lielāka nekā zemākā. 
Tomēr atšķirības ir ievērojami 
mazākas, ja ņem vērā valstīs 
esošos cenu līmeņus. Izsakot 

pirktspējas standartā  (PPS), mi-
nimālās algas dalībvalstīs ar ze-
māku cenu līmeni kļūst salīdzi-
noši augstākas nekā dalībvalstīs 
ar augstāku cenu līmeni, pa-
skaidrots Eurostat informācijā.

Vērtējot pēc pirktspējas stan-
darta  (PPS), ņemot vērā pa-
tēriņa cenu līmeņa atšķirības 
dažādās valstīs, minimālās al-
gas gada sākumā svārstījās no 
604  eiro pēc PPS Bulgārijā līdz 
1707  Luksemburgā, kas nozī-
mē, ka atšķirība starp augstāko 
un zemāko minimālo algu bija 
tikai gandrīz trīs reizes. Pama-
tojoties uz to, Eurostat valstis 
sadalīja divās grupās  – ar val-
stī noteikto minimālo algu virs 
1000  eiro pēc PPS un ar valstī 
noteikto minimālo algu zem 
1000 eiro.

Šādā dalījumā augstākajā 
grupā ierindota ne tikai Luk-
semburga, Vācija, Nīderlande, 
Beļģija, Francija, Īrija, Slovēnija, 
bet arī Spānija, Polija un Lie-
tuva. Savukārt zemākajā grupā 
secīgi ierindotas: Rumānija, Por-
tugāle, Malta, Horvātija, Grie-
ķija, Ungārija, Čehija, Igaunija, 
Slovākija un kā divas pēdējās  – 
Latvija un Bulgārija.

Slovākijas Nodarbinātības 
institūta (Bratislava) šāgada 
3.  ceturkšņa aprēķini liecina, 
ka pēc pirktspējas standarta 
pusgada laikā ir mainījies čet-
ru visturīgāko valstu izkārto-
jums iedzīvotāju pirktspējā: 
Luksemburga  – 1748  eiro pēc 
PPS; Beļģija  – 1624; Vācija  – 
1615; Nīderlande  – 1516; Fran-
cija  – 1462; Īrija  – 1267; Slo-
vēnija  – 1218; Spānija  – 1202; 
Polija  – 1104; Lietuva  – 1015; 
Grieķija – 952; Rumānija – 934; 
Portugāle  – 920; Malta  – 894; 
Horvātija – 875; Ungārija – 832; 
Čehija  – 793; Igaunija  – 755; 
Slovākija – 720; Bulgārija – 652 
un Latvija – 630 eiro pēc PPS.

Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība  (LBAS) analīzē par 
minimālajām algām norādī-
ja  – ņemot vērā dažādos no-
dokļu piemērošanas principus, 
kas neļauj tiešā veidā salīdzināt 
bruto algas visās Baltijas valstīs, 
tik un tā redzams, ka minimā-
lās darba algas neto ieguvums 
darbiniekiem Latvijā ir zemā-

kais (alga bruto 500 eiro, neto – 
447,50  eiro). Salīdzinoši  – Lie-
tuvā atbilstoši 730  eiro bruto 
minimālajai algai darbinieks 
«uz rokas» saņem 518 eiro. Tur-
pretī Igaunijā ar 654  eiro bruto 
algu darbinieks «uz rokas» sa-
ņem 603 eiro. 

Ja pieņemam, ka gan Lietu-
vā, gan Igaunijā patēriņa cenu 
līmenis būtu vienā līmenī ar 
Latviju, tad Lietuvas minimālā 
neto alga būtu vienādā vērtī-
bā ar 554  eiro Latvijā, savukārt 
Igaunijā – 576 eiro. Tas nozīmē, 
ka 2022.  gadā iedzīvotājs Lie-
tuvā ar mēneša minimālo algu 
spēj iegādāties preces un pa-
kalpojumus par 136 eiro lielākā 
vērtībā, savukārt Igaunijā par 
158 eiro nekā Latvijā.

Adekvāta minimālā 
alga – nevis summa, 
bet kritēriji
LBAS arī ir norādījusi, ka šo-

brīd Latvijā noteiktā minimālā 
mēnešalga (500 eiro) veido tikai 
39% no iepriekšējā gada vidējās 
darba algas, kas būtiski atpaliek 
no Eiropas Komisijas vadlīnijās 
par adekvātu minimālās algas 
noteikšanu minētajām reko-

mendācijām par 50% līmeņa 
noteikšanu. Ja 2023.  gadā mi-
nimālā darba alga tiks noteikta 
620  eiro līmenī, tā veidos 45% 
no Finanšu ministrijas pro-
gnozes par vidējo darba algu 
2022. gadā – 1379 eiro.

Eiropas Parlamenta un Pa-
domes Direktīvā nav paredzēts 
noteikt visā ES kopējo minimā-
lās algas līmeni. Jaunā Direktī-
va attieksies uz visiem ES dar-
ba ņēmējiem, kuriem ir darba 
līgums vai kuri atrodas darba 
attiecībās. Dalībvalstīm, kurās 
minimālās algas aizsardzību ga-
rantē vienīgi koplīgumi, nebūs 
pienākuma ne ieviest minimā-
lo algu, ne padarīt koplīgumus 
vispārēji piemērojamus, taču 
dalībvalstīm ir jāveicina kolek-
tīvas līgumsarunas par atalgo-
juma līmeni.

Minimālo algu katra dalīb-
valsts joprojām noteiks pati, 
taču būs jāgarantē, ka noteiktā 
minimālā alga ļauj darba ņēmē-
jiem dzīvot cilvēka cienīgu dzī-
vi, ņemot vērā dzīves dārdzību 
un vispārējo atalgojuma līmeni 
valstī. Lai noteiktu adekvātu 
minimālā atalgojuma līmeni, 
dalībvalstis var izveidot preču 

un pakalpojumu grozu, ņemot 
vērā reālās cenas, vai noteikt 
minimālās algas līmeni 60% ap-
mērā no medianālās bruto algas 
vai 50% apmērā no vidējās bru-
to algas.

Tiesiskā aizsardzība
Direktīvā ir daudz noteiku-

mu. Tostarp noteikts, ka mini-
mālās algas uzskata par adekvā-
tām, ja tās ir taisnīgas attiecībā 
pret algu sadalījumu konkrētajā 
dalībvalstī un ja tās nodrošina 
pienācīgu dzīves līmeni darba 
ņēmējiem, kuri ir pilna laika 
darba tiesiskajās attiecībās. Li-
kumā noteiktu minimālo algu 
adekvātumu nosaka un no-
vērtē katra dalībvalsts, ņemot 
vērā attiecīgās valsts sociāleko-
nomiskos apstākļus, tajā skai-
tā nodarbinātības pieaugumu, 
konkurētspēju un reģionu un 
nozaru attīstību.

Minimālā alga 
2023. gadā – lielāka 
ne tikai Latvijā
No 2023.  gada Latvijā mi-

nimālajai algai jābūt 620  eiro. 
Darba likumā ar grozījumiem 
noteikts, ka valdībai šāda sum-
ma ir jānosaka MK noteiku-
mos. Pēc LBAS informācijas, 
Lietuvā 2023.  gadā minimālā 
alga tiks celta līdz 840 eiro, tur-
pretī Igaunijā  – līdz 725  eiro. 
Minimālā alga pieaugs ne tikai 
Baltijas valstīs. Piemēram, Slo-
vākijā no 2023.  gada minimālā 
alga būs 700 eiro. =

Publikācija pilnā apjomā 
lasāma www.lvportals.lv

Minimālā alga Eiropas Savienības valstīs

= 13 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās nosaka minimālās 
algas apmēru, 2022. gada janvārī tas bija mazāks par 1000 eiro 
mēnesī.

= Minimālās algas apmērs ES dalībvalstīs atšķiras gandrīz septi
ņas reizes, pirktspējas līmenī – gandrīz trīs reizes.

= Direktīvā par adekvātām minimālajām algām nav paredzēts 
noteikt visā ES kopējo minimālās algas līmeni.

= Minimālās algas uzskata par adekvātām, ja tās ir taisnīgas 
attiecībā pret algu sadalījumu konkrētajā dalībvalstī un ja tās 
nodrošina pienācīgu dzīves līmeni darba ņēmējiem, kuri ir 
pilna laika darba tiesiskajās attiecībās.
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VĒSTURE

OGRES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Viņš tiek uzskatīts par vienu no latviešu scenogrāfijas 
pamatlicējiem. Veidojis scenogrāfiju teātru izrādēm gan 
Latvijā, gan ārzemēs. Tāpat veidojis dekorācijas pirmajām 
latviešu kinofilmām. Novadnieks JĀNIS KUGA ir arī Latvijas 
Nacionālā teātra telpu noformējuma autors dienai, kad 
1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas valsts.

Nacionālā teātra radošo per-
sonību katalogs vēsta, ka Jānis 
Kuga ir vērienīga stila inscenē-
jumu dekorators. Viņš darinājis 
monumentālus, gleznieciski krāš-
ņus, nacionāli savdabīgus skatu-
ves ietērpus, atstājot lielu ietekmi 
uz latviešu scenogrāfijas tālāko 
attīstību. Viņš parādījis dziļas zi-
nāšanas par iestudējumu laikme-
tisko kultūru, arhitektūru. Sevišķu 
uzmanību pievērsis koka celtņu 
konstrukcijām, tādēļ rūpīgi pētī-
jis latviešu seno dzīvojamo ēku, 
riju, klēšu arhitektūras elementus. 
Pirmais, kas latviešu scenogrāfijā 
pievērsies augstvērtīgu kostīmu 
metu radīšanai.

Jānis Kuga dzimis 1878.  gada 
12. decembrī Ikšķiles pagasta (ta-
gad Ogresgala pagasts) «Puriņu» 
mājās. Pirmās skolas gaitas nā-
kamais mākslinieks sāka Ikšķiles 
Ķēķa pamatskolā un turpināja Ik-
šķiles draudzes skolā. 1890.  gadā 
kopā ar vecākiem pārcēlās uz 
dzīvi Rīgā. Strādāja  J.  Jesena por-
celāna fabrikas porcelāna apglez-
nošanas nodaļā.   Mākslas pasauli 
Jānis Kuga iepazina Rīgas Vācu 

amatnieku biedrības amatniecības 
skolā, Štiglica Centrālajā tehniskās 
zīmēšanas skolā Pēterburgā, kā 
stipendiāts papildināja zināšanas 
Francijā, Lielbritānijā, Spānijā un 
Itālijā.

Pēc atgriešanās dzimtenē 
1908. gadā Jānis Kuga sāka strādāt 
par zīmēšanas skolotāju vairākās 
Latvijas skolās  – vispirms Jēkab-
pils tirdzniecības skolā, pēc tam 
Dubultu ģimnāzijā, A. Ķeniņa sie-
viešu ģimnāzijā. 1921.  gadā viņš 

kļuva par Latvijas Mākslas aka-
dēmijas Dekoratīvās glezniecības 
meistardarbnīcas vadītāju, docen-
tu, kopš 1928. gada bija profesors. 
No 1934.  gada līdz emigrācijai 
1944.  gadā Jānis Kuga bija Lat-
vijas Mākslas akadēmijas rek-
tors  (izņemot 1940./1941.  g.). No 
1909.  gada mākslinieks strādāja 
par skatuves gleznotāju Latvijas 
teātros. Tapušas scenogrāfijas As-
pazijas «Vaidelotei», Raiņa lugām 
«Uguns un nakts», «Indulis un 
Ārija», «Pūt, vējiņi!» un citām. No 
1912. līdz 1914. gadam papildinā-
ja zināšanas Francijā. Pirmā pa-
saules kara sākumā atgriezās Lat-
vijā, bet jau rudenī sāka darboties 
Jaunajā Pēterpils latviešu teātrī, 
paralēli strādādams par skolotāju.

No 1920. līdz 1941.  gadam 
Jānis Kuga darinājis skatuves ie-
tērpu daudziem uzvedumiem 
Nacionālajā operā un Nacionāla-
jā teātrī: R.  Vāgnera «Nirnbergas 
meistardziedoņiem», R.  Štrausa 
«Salomei», N.  Rimska-Korsako-
va «Pasakai par caru Saltanu», 
A. Brigaderes «Lolitas brīnumput-
nam», Aspazijas «Zalkša līgavai» 
u.  c. Latviešu mākslas kritiķi jau 
tolaik J.  Kugas darbos saskatīja 
jaunākās Eiropas mākslas vēstu-
res tendences: «Jaunie meklēju-
mi un sasniegumi mūsu skatuves 
glezniecībā ierosinājuši arī Kugu. 
No agrākā impresionistiski deko-
ratīvā virziena un pelēki brūnas 
toņkārtas viņš pārgājis uz stingrā-
ku, stilizācijai pakļautu reālistis-
ku formu un intensīvu, skanīgu 
ziedu. To rāda arī skatuves glez-
nas Nacionālajai operai, sevišķi 
«Nirnbergas meistardziedoņu» 
(1925./1926. g.) spēcīgi tvertā go-
tiskās katedrāles iekštelpa ar dziļi 
samtainiem toņiem...»

Jāņa Kugas atbildībā bija arī 
Latvijas Nacionālā teātra skatuves 
noformējums Latvijas neatkarības 
pasludināšanas aktam 1918.  gada 
18.  novembrī. No 1910.  gada 
mākslinieks aktīvi piedalījās izstā-
dēs. 20. gs. 20. un 30. gados bied-
rības «Sadarbs», Kultūras fonda 
un citās izstādēs skatāmi ne vien 
Jāņa Kugas skatuves dekorāciju 
meti, bet arī stājgleznas  – aina-
vas, ainavu studijas un portreti. 

Viņa darbi skatāmi arī ārzemēs, 
kur tie vairākkārt saņēmuši pres-
tižas godalgas. Tā, piemēram, 
1939. gadā latviešu mākslas izstā-
dē Parīzē Jāņa Kugas dekorāciju 
meti izpelnījās augstāko balvu  – 
diplomu «Grand Prix».

Ilgas pēc bērnības puses un 
Daugavas vedināja Jāni Kugu at-
griezties Ikšķilē. 1921.  gadā savas 
ārpilsētas villas būvniecībai viņš 
izraudzījās zemesgabalu skaistā 
vietā Daugavas senlejas kraujā. 
Māja tapa pēc mākslinieka paša 
izstrādāta projekta, arī pie būves 
strādāja viņš pats, tikai sarežģītā-
kos darbus uzticēja meistariem. 
Tā Daugavas krastā lēnām pacē-
lās villa «Uzparāda» (mākslinieks 
mājas celšanai ņēma kredītu). Ēkā 
viss rūpīgi pārdomāts pēc Jāņa 
Kugas paša zīmējumiem. Inter-
jeru krāšņi papildināja Emmas 
Kugas pēc vīra metiem klasiskā 
gobelēna un garbārkšu tehni-

kā darinātie audumi. 1937.  gadā 
Jānis Kuga lielo Rīgas dzīvokli 
izīrēja diriģentam Teodoram Rei-
teram, pats pārceļoties uz Ikšķili. 
Profesoru nenogurdināja sadzīves 
neērtības. Katru rītu viņš devās uz 
Ikšķiles dzelzceļa staciju, lai ar vil-
cienu brauktu uz Rīgu.

1944.  gadā Jānis Kuga emigrē-
ja uz Vāciju, nonākot Eslingenā. 
1950.  gada 3.  jūnijā mākslinieks 
no Vācijas aizbrauca uz ASV. Pēc 
divu gadu algota darba, gleznojot 
altārgleznas, Jāni Kugu uzaicināja 
veidot dekorācijas kādai Ameri-
kas Latviešu teātra Bostonas an-
sambļa izrādei, taču no ilgākas 
sadarbības mākslinieks atteicās. 
Turpmāk viņš pievērsās portre-
tu glezniecībai un atjaunoja da-
žus Rīgā un Eslingenā gatavoto 
dekorāciju metus. Bostonā tapa 
mākslinieka kundzes Emmas Ku-
gas portrets, kā arī trīs pašportre-
ti. Trīsreiz gadā, pavasarī, vasarā 
un rudenī, mākslinieks devās pie 
bērniem uz Kanādu, kur gleznoja 
studijas. Turienes dabas ainavās 
jūtama līdzība ar Latviju, tādēļ, 
raugoties audeklos, rodas iespaids, 
ka tie gleznoti pēc atmiņas. Patie-
sībā šīs ainavas tapušas Kanādas 
mežos. Bostonā līdz 1968. gadam 
notikušas piecas Jāņa Kugas glez-
nu izstādes: 1953., 1956., 1960., 
1963. un 1968. gadā.

Pēdējā dzīves gadā mākslinieks 
pārcēlās pie bērniem uz Kanādu, 
kur 1969.  gada 24.  novembrī Jā-
nis Kuga beidza savas šīs zemes 
gaitas. Apbedīts Toronto kapsētas 
latviešu nodalījumā. =

Latviešu skatuves glezniecības pamatlicējs 
Jānis Kuga

Jānis Kuga savā studijā Bostonā. 20. gs. 60. gadi.

Jānis Kuga darbnīcā Ikšķilē. 1936. gads.

«Ilgas pēc bērnības 
puses un Daugavas 
vedināja Jāni Kugu 
atgriezties Ikšķilē.»
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LIELĀ SARUNA

«Man ir ļoti svarīgi saņemt 
šo adrenalīnu. Papildus strādā-
ju medicīnas sabiedrībā «ARS» 
un «Veselības  centrā  4», arī 
Neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības brigādē, kam ir mazliet 
cita specifika  – mēs nodroši-
nām dežūras masu pasākumos, 
piemēram, rallija, hokeja, fut-
bola vai citās sacensībās. Tā, 
piemēram, dežurēju ātrumlai-
vu sacensībās, kur bija smaga 
avārija, bet viss beidzās labi. 
Ir gandarījuma sajūta, sapro-
tot, ka esi izglābis cilvēku, ka 
viņš ir vesels un savām kājām 
atgriežas mājās no slimnīcas. 
Nesen dežurēju motokrosā. Pie 
mums pienāk sacensību da-
lībnieks, kurš tikko izbraucis 
trasi, un saka, ka viņam sāp 
kuņģis, varbūt var iedot kādu 
tableti. Paraugoties, sapratu, ka 
ir cita problēma. Aicināju ma-
šīnā, konstatējām – vīrietim in-
farkts. Steigšus nogādājam viņu 
slimnīcā. Bail pat iedomāties, 
kas varētu notikt, ja viņš dotos 
trasē. Tā ir vēl viena izglābta 
dzīvība,» saka Jūlija. 

Reaģē nekavējoties 
Visus izsaukumus pieņem 

NMPD Operatīvās vadības cen-
trā  (OVC) Rīgā un Daugavpilī. 
«Starp citu, arī es agrāk kādu 
laiku esmu strādājusi par iz-
saukumu pieņemšanas dispe-
čeri un labi saprotu šā darba 
specifiku. Varu teikt  – tas nav 
viegli  – OVC diennaktī saņem 
ap 1500 līdz 2000  izsaukumu. 
Dispečers noskaidro, no kuras 
vietas zvana, kāda adrese, kas 
noticis, tad izsaukumu novirza 
brigādei, kura atrodas tuvāk. 
Piemēram, aizvedam pacientu 
uz slimnīcu Rīgā un, ja tobrīd 
esam tuvāk nekā citas brigādes, 
braucot atpakaļ, varam saņemt 
izsaukumu uz kādu adresi Rīgā, 
Salaspilī. Uz Salaspili braucam 
pastāvīgi. Cik būs izsaukumu 
katrā dežūrā, nav iespējams 
prognozēt  – tie var būt pieci, 
bet tiklab  – 15. Protams, ja sa-
ņemam izsaukumu uz tālāko 
novada punktu  – Mazozoliem, 
braucot no Ogres, nevaram ie-
kļauties 15–20  minūtēs, un ir 
gadījies dzirdēt pārmetumus, 
kāpēc esam tik vēlu. Brigā-
de reaģē nekavējoties  – dodas 
ceļā, tiklīdz saņemts izsaukums. 
Bākuguns un speciālo skaņas 
signālu lietošana atkarīga no 
izsaukuma prioritātes,» skaid-
ro Jūlija, piebilstot, ka dispeče-
ram nav viegls darbs, jo jāspēj 
operatīvi izvērtēt situāciju, un 
cilvēki tagad nereti iemācīju-
šies NMPD izsaukt tā, lai pie 
viņiem noteikti atbrauktu.

Kāds cits palīdzību var 
nesaņemt...
«Ir tādi, kas pastāvīgi izsauc 

mediķus alkohola reibumā. Ja 
esam maldināti un palīdzība, iz-
rādās, nav vajadzīga, dienests var 
vērsties policijā vai izrakstīt rēķi-
nu par šādu izsaukumu. Mēs paši 
rēķinus neizrakstām. Aizpildām 
izsaukuma karti, aprakstām situā-
ciju un norādām, ka nepieciešams 
rēķins. Pēc tam dienestā to izvērtē 
un, ja uzskata, ka izsaukums pa-
tiesi bijis nepamatots, nosūta iz-
saucējam rēķinu. Žēl tikai, ka var-
būt brīdī, kad darbojāmies ar šo 
cilvēku, kurš atradās tikai aprei-
binošu vielu ietekmē, kādam ci-
tam patiesi ir palicis slikti un viņš 
nevar laikus saņemt palīdzību. Ir 
arī gadījumi, kad mūs izsauc hro-
nisku slimību saasinājumu dēļ, ko 
var kontrolēt un novērst, laikus 
apmeklējot ģimenes ārstu, veicot 
izmeklējumus un koriģējot jau 
nozīmēto terapiju, nevis gaidot, 
kad problēma saasināsies, un tad, 
izsaucot NMPD, cerēt, ka varēs 
nokļūt uz vajadzīgajiem izmek-
lējumiem bez rindas. Diemžēl 
arī šādus izsaukumus var traktēt 
kā neatbilstošus NMPD funkci-
jām, jo palīdzība būtu jāsaņem 
citā veidā, ne izsaucot brigādi. Es 
saprotu, ka pieteikties uz izmek-
lējumiem ir sarežģīti, reizēm ilgi 
jāgaida rindā, bet mēs nevaram 
vienkārši aizvest šos cilvēkus uz 
izmeklējumiem, mūsu būtība ir 
sniegt cilvēkam neatliekamu pa-
līdzību, kad dzīvības glābšanā var 
būt izšķirošas pat minūtes. Mēs 
neizrakstām arī receptes vai dar-
ba nespējas lapas. Nereti nākas 
uzklausīt arī dažādas negācijas 
par citu neizdarībām. Reizēm cil-
vēki nesaprot, ka esam atsevišķs, 
visā Latvijā vienots dienests un 
neesam saistīti ar kādu konkrētu 
slimnīcu. 

Katra dežūra ir ļoti atšķirīga, 
un, pat saņemot izsaukumu, pie-
mēram, par sāpēm krūtīs, nezi-
nām, kas mūs sagaidīs  – varbūt 
tā ir problēma ar sirdi, varbūt 
kāda trauma, bet varbūt alkoho-
la reibums. Protams, izsaukumi 
atkarīgi arī no sezonas – vasarās 
pārkaršanas, rudenī vīrusu sa-
slimšanas, ziemā  – slideno ceļu 
dēļ satiksmes negadījumi, arī gā-
jēji, kuri pārvietojas bez atstaro-
tājiem, un viņus nevar pamanīt,» 
stāsta Jūlija. 

Svarīgs ir komandas 
darbs
Dienestā tiek dažādos sastā-

vos komplektētas brigādes, bet 
visbiežāk brigādē ir trīs cilvēki  – 
brigādes vadītājs, otra medicīnas 
persona un NMPD transporta 
vadītājs, kurš nebūt nav tikai šo-
feris. Ja, piemēram, nepieciešama 
kardiopulmonāla reanimācija jeb 
atdzīvināšanas pasākumi, vadītā-
ja palīdzība ir ļoti būtiska  – viņš 
veic krūškurvja kompresijas, ka-
mēr otrs mediķis atbrīvo elpceļus, 
bet trešais ievada medikamentus. 
«Mūsu NMPD vadītāji ir speciāli 
apmācīti, protams, labi jāpārzi-

na, kur un kas stāv mašīnā, kā to 
noņemt. Šis darbs ir komandas 
darbs. Visu darām kopā. Cilvē-
kiem ir priekšstats, ka vadītājs sēž 
mašīnā un neko nedara. Tā nav, 
vadītājs dodas līdzi uz visiem iz-
saukumiem, nes somas, kas sver 
15  kilogramu, vēl skābekļa soma, 
kas arī fiziski nav nemaz tik viegli. 
Reizēm jānes arī pacients, ja viņa 
veselības stāvoklis neatļauj iet kā-
jām. Dažreiz ir pat tā, ka trijatā 
nevaram aiznest, piemēram, bi-
juši gadījumi, kad pacients sver 

180  kilogramu vai kad pacients 
jānes no septītā vai pat devītā 
stāva. Šādos gadījumos aicinām 
palīgā kolēģus no Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienes-
ta  (VUGD). Viņi ir ļoti atsaucīgi. 
Ogrē mums ir ļoti laba sadarbība 
arī ar citiem operatīvajiem dienes-
tiem, piemēram, policiju. Ja kā-
dam dzīvoklī palicis slikti un viņš 
nevar atvērt durvis, braucam mēs, 
brauc policija un arī VUGD. Bija 
gadījums, kad mūs izsauca sieva, 
kura ziņoja, ka vīrs otrā stāva is-
tabā ieslēdzies un neatbild. Abi 
iepriekš bija lietojuši alkoholiskos 
dzērienus. Iespējams, vīrietim pa-
licis slikti. Izbraucām, atklājas, ka 
vīra nemaz nav mājās, aizgājis uz 
veikalu... Cilvēki neaizdomājas, 
kādi resursi tiek patērēti šādiem 
izsaukumiem un ka var būt ka-
vēta palīdzības sniegšana kādam 
citam, kura dzīvība ir briesmās. Ir 
arī gadījumi, kad saņemam ziņu 
par uz ielas gulošu cilvēku. Kad 
aizbraucam, cilvēks piecēlies un 
aizgājis. Izsaucējam, pirms zva-
nīt  113, vajadzētu pārliecināties, 
vai tiešām cilvēkam nepieciešama 
palīdzība, un varbūt tā jāsniedz 
pat nekavējoties, veicot krūškur-
vja kompresijas, jo reizēm izšķiro-
šas ir pat minūtes,» saka Jūlija. 

Slimnīcu izvēlēties 
nevar 
Nereti pacienti vēlas, lai vi-

ņus vestu uz konkrētu slimnīcu. 
J.  Fomina skaidro, ka ir noteikts 
hospitalizācijas plāns un brigāde 

par katru izsaukumu zvana uz 
dienesta Operatīvās vadības cen-
tru, saskaņojot, uz kurieni pa-
cientu vest. Piemēram, Ogrē nav 
insulta vienības un, ja ir akūti 
galvas asinsrites traucējumi, pa-
cientu ved uz Rīgas Austrumu 
klīnisko universitātes slimnīcu 
Gaiļezerā. Tāpat arī, ja ir speci-
fisks miokarda infarkts vai ir bo-
jāts kāds asinsvads un nepiecie-
šams mikroķirurgs. Ogrē nav arī 
dežurējoša urologa vai acu ārsta, 
arī tad pacients jāved uz specia-
lizēto medicīnas iestādi Rīgā. 
Savukārt citos gadījumos ļoti 
kvalificētu palīdzību var sniegt 
arī Ogres rajona slimnīca. Tur 
dežurē augsti kvalificēti medi-
ķi, kuri nereti paralēli strādā arī 
kādā no galvaspilsētas lielajām 
slimnīcām. 

Neizlaiž no dzīvokļa...
Jautāta, cik bieži nepiecieša-

ma policijas palīdzība, mediķe 
atzīst, ka bieži. «Ja, pieņemot iz-
saukumu, dispečers fiksē, ka tā ir 
kāda krimināla rakstura trauma, 
piemēram, cilvēks ir sašauts vai 
sadurts, protams, mēs vieni tur 
neejam. Ja iepriekš zināms, ka 
cilvēkam ir garīga rakstura trau-
cējumi un radies paasinājums, 
arī piesaistām policiju. Tāpat 
ceļu satiksmes negadījumi ar 
cietušajiem  – arī tur strādājam 
ciešā sadarbībā ar policiju. Pē-
dējā laikā ļoti aktuāla ir problē-
ma, ka pret brigādēm tiek vērsta 
agresija. Katru gadu tādu ir ap 
100 gadījumu. Šā gada 10 mēne-
šos jau bijuši fiksēti 92 uzbruku-
ma gadījumi brigādēm. Arī pati 
esmu pārdzīvojusi uzbrukumu. 
Mūs Ogrē izsauca cilvēks, kuram 
ir narkotisko vielu atkarība, un 
viņš bieži sauc NMPD, lai da-
būtu zāles vai lai viņu ievietotu 
stacionārā. Šāda izsaukuma laikā 
viņš mūs ieslēdza dzīvoklī. Sajūta 
nebija īpaši omulīga. Sazvanījusi 
vecāko ārstu, viņš izsauca palīgā 
policiju, tomēr beigās pacients 
pats mūs izlaida, bet nekad ne-
var zināt, kas šādam cilvēkam 
var ienākt prātā, tik pat labi viņš 
var paķert nazi,» saka mediķe, 
piebilstot, ka rācijās ir tā sauktā 
SOS poga, arī mašīna aprīkota 
ar kamerām un SOS pogām, bet 
nereti sanāk strādāt ārpus kame-
ru redzamības zonas.

Problēmu var sagādāt 
arī suņi 
«Bijuši gadījumi, kad gāzes 

pistole likta pie galvas, ar na-
žiem skrējuši virsū, situši. Bieži 
nākas ciest no cilvēkiem, kuri 
ir alkohola vai kādu citu vielu 
reibumā. Nav saprotams, kāpēc 
viņi izsauc palīdzību un pēc tam 
uzbrūk. Atsevišķa sāpīga tēma ir 

Kad palīdzība ir neatliekama. Dzīvību glābēji
Sākums 1. lpp.

Ja cilvēkam ir kādi mērķi, sapņi,  
tos nevajadzētu atlikt uz vēlāku laiku, 

jo mēs nezinām, kas notiks rītdien.

No darba brīvajā laikā Jūlija dejo, dzied un dodas pārgājienos, 
smeļoties spēkus dabā. Arī saulespuķēs.
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suņi. Atbraucam uz izsaukumu, 
bet tur pagalmā sēž nepiesiets 
liela auguma suns. Saimniece pa 
logu kliedz  – nāciet, viņš neko-
dīs! Bet es nevaru garantēt, ka 
suns neuzklups. Dzīvnieks nav 
prognozējams. Un, ja dzīvoklī 
ir maziņš sunītis, arī viņš var 
iekost brīdī, kad sniedzam palī-
dzību saimniekam, kuru sunītis 
metas aizstāvēt. Man pašai mā-
jās ir mazs 12  gadus vecs sunī-
tis, kuram ir tikai pieci zobi, bet 
ļoti asi. Suņu kostas brūces dzīst 
lēni. Un, ja mani sakodīs, ne-
varēšu sniegt palīdzību cietuša-
jam. Ogrē kolēģiem ir bijis gadī-
jums, ka brigāde gājusi dzīvoklī 
un suns iekodis. Ja saimnieks ir 
viens un ap viņu skraida suns, 
mēs saucam palīgā policiju un 
tikai tad sniedzam palīdzību, 
kad suns ir izolēts. Arī uguns-
grēkā mēs taču neskrienam, bet 
gaidām, kamēr ugunsdzēsēji 
cilvēku iznesīs. Mums nav arī 
jācīnās ar cietušā agresīvajiem 

radiniekiem alkohola reibumā. 
Ja vide nav droša, gaidām poli-
ciju, lai arī kāds būtu izsaukuma 
iemesls. Arī mūs mājās gaida, 
mums arī ir ģimenes,» saka Jū-
lija, piebilstot, ka mediķiem 
nepieciešamības gadījumā die-
nests nodrošina iespēju saņemt 
bezmaksas psihologa palīdzību. 
Viņa gan to vēl nav izmantojusi 
un uzskata, ka, atgriežoties mā-
jās, ir jāprot nodalīt darbā gūtās 
emocijas no personīgās dzīves. 

Iesprūst liftā 
Jautāta par priecīgiem brīžiem 

darbā, kas palikuši spilgtā atmi-
ņā, mediķe stāsta, ka reiz nācies 
pieņemt dzemdības un pārgriezt 
mazuļa nabas saiti. Piedzimšanas 
brīnums ļoti aizkustina. «Bija arī 
gadījums, ka cilvēku, kuram ie-
stājās klīniskā nāve, aizvedām uz 
slimnīcu un viņu izdevās izglābt. 
Kad vīrietis izrakstījās, mūs uz-
meklēja un pateica paldies. Tas 
arī ļoti aizkustina. Tas dod sti-

mulu darīt un strādāt. Notiek 
arī dažādas kuriozas situācijas. 
Tā, piemēram, dodoties uz iz-
saukumu pie jauna vīrieša, kurš 
bija bezsamaņā, ar visu aprīko-
jumu iesprūdām daudzdzīvokļu 
mājas liftā. Vīrietim palīdzēja 
mūsu kolēģi, kurus izsaucām, un 
arī pašiem izdevās laimīgi izkļūt 
laukā. Pēc tam gan bija jocīga sa-
jūta un divas nedēļas liftā nekā-
pu,» ar smaidu atceras Jūlija.

Ir jābūt pleca sajūtai 
Par darbu kopumā mediķe 

teic, ka tuvinieki to vai nu pie-
ņem, vai nepieņem, tāpēc ir ļoti 
svarīgi, lai līdzās būtu cilvēki, 
kuri atbalsta un motivē. Tas ir 
arī nemitīgs darbs pašam ar sevi, 
analizējot notikušo, vai rīcība 
bijusi pareiza, vai nav pieļauta 
kāda kļūda, jo situācijas ir ne-
standarta. Reizēm jāspēj rast ri-
sinājumu pat šķietami bezizejas 
situācijā. Ir jābūt cilvēkiem, ar 
kuriem to visu izrunāt, ir jābūt 

drošības un pleca sajūtai. Jūlijai 
to sniedz kolēģi, viņas komanda, 
uz kuru vienmēr var paļauties. 
Bet, lai pavisam atslēgtos no dar-
ba, viņa apgūst heels dejas, kas, 
kā pati teic, ir laba slodze gan 
muskuļiem, gan dvēselei, kā arī 
mācās dziedāt pie vokālā peda-
goga. Vēl viņai ļoti patīk kopā ar 
suni doties pārgājienos, un pan-
dēmijas laikā izstaigāta vai visa 
Latvija. Tas nomierina, iedvesmo 
un dod spēku tālākajam, tāpat kā 
braukšana ar auto. 

«Iedzīvotājiem gribu novēlēt 
veselību, lai viņiem nekad neva-
jadzētu zvanīt uz ārkārtas tālru-
ni 113. Ja cilvēkam ir kādi mērķi, 
sapņi, tos nevajadzētu atlikt uz 
vēlāku laiku, jo mēs nezinām, 
kas notiks rītdien. Biežāk vaja-
dzētu teikt saviem tuviniekiem, 
ka viņus mīlam, lieku reizi ap-
skaut, atbalstīt. Ir jādzīvo šodie-
nai un jāpriecājas par to, kas ir,» 
sarunas noslēgumā saka Jūlija 
Fomina. =

Kad palīdzība ir neatliekama. Dzīvību glābēji

Visu veidu automašīnas – 
veselas, avarējušas vai citādi 
bojātas. Tūlītēja samaksa.  
Tālr. 29809190

Pērku meža, lauksaimniecības 
zemi. Tālr. 29386009

Iepērkam metāllūžņus, sākot 
no 1 kg, arī automašīnas. 
Tālr. 26221777

Pērku garāžu Ogrē, 
Zaķu/Kranciema ielā par 
2022. gada cenu.  
Tālr. 29245488

PĒRK

«Craftwood»  
pērk meža īpašumus,  
cena no 2500 līdz 25000 EUR/ha. 
Tālr. 26360308

Pērk izcirstus mežus 
(3000 EUR/ha), cirsmas, 
lauksaimniecības zemi. 
Tālr. 28282021

Pašaudzētu cūkgaļu ar piegādi. 
Tālr. 29580000

Smilts, šķembu,  
melnzemes piegāde; 
traktortehnikas pakalpojumi. 
Tālr. 28375244

Sausa skaldīta malka, alksnis. 
Cena ar piegādi  
7 m3 (berkubi) = 430 EUR.  
Tālr. 20270681
Pārdod skaldītu malku – slapju 
un sausu, cena, sākot no 
370 EUR par 6 beramkubiem. 
Tālr. 29600834

Skaldītu lapkoku malku,  
rūpīgi sakrautā veidā.  
Piegāde bezmaksas.  
Tālr. 29255535

PĀRDOD

Latvijā audzētu cūkgaļu.  
Ar piegādi. Tālr. 26326705

ASENIZĀCIJAS 
PAKALPOJUMI. 
Tālr. 27081667, 27014423
Veicam asenizācijas 
pakalpojumus Ogres raj., 
Ķegumā, Ciemupē, Ogrē, 
Ikšķilē. Strādājam bez 
brīvdienām. Mucas tilpums  
7 m3, kā arī skalojam.  
Tālr. 24200600

PAKALPOJUMI

Ekskavatora pakalpojumi. 
Tālr. 23114802

SIA «Dabas Koks» piedāvā 
atbrīvot no kokiem un krūmiem 
aizaugušas lauksaimniecības 
platības. Pērkam šķeldojamo 
materiālu. Tālr. 28677780,  
www.dabaskoks.lv
Siltinām mājas ar ekovati, 
granulām un termoputām. 
Tālr. 26748235

SLUDINĀJUMI

REKLĀMA UN 
SLUDINĀJUMI  
Ogrē, Brīvības ielā 38, 

2. stāvā  
(ieeja no sāna)

Darba laiks:
Darba dienās  900–1200

Tālr. 26693199
Epasts: reklama@ovv.lv

NMPD pakāpeniski atjauno autoparku 
Jaunās automašīnas aprīkotas ar automātisko pārnesumkārbu, tām ir 

visu četru riteņu piedziņa. Transportlīdzekļi nodrošina lielāku komfortu 
gan brigādes personālam, gan pacientam. Dzīvību glābšanai nepiecieša
mais aprīkojums tagad novietots ērtāk. Transportlīdzekļos ir jaunā tipa 
nestuves, ko var regulēt dažādos līmeņos vai transformēt, pielāgojoties 
katrai situācijai un pacienta vajadzībām. Arī sēdkrēslu, kurā noteiktās si
tuācijās tiek pārvietots cietušais, tagad iespējams aprīkot ar papildu rite
ņiem. Tas noderēs situācijām, kad sēdošs pacients jāpārvieto pa nelīdze
nām virsmām.

Liela loma atvēlēta arī drošībai, piemēram, bērnu drošības jostas ie
strādātas ne tikai nestuvēs, bet arī vienā no sēdekļiem, jo var būt noteikti 
veselības stāvokļi, piemēram, nopietni elpošanas traucējumi, kad mazākie 
pacienti slimnīcā jānogādā sēdus stāvoklī.

Avots: www.nmpd.gov.lv 

PAR ĀTRO PALĪDZĪBU
• NMPD mediķu brigādes izvietotas 106 vietās visā Latvijā. 
• Ik dienu uz izsaukumiem visā Latvijā dodas līdz pat 195 NMPD 

brigādes.
• Ik dienu NMPD brigādes izbrauc vidēji uz 1000 izsaukumiem.
• No tiem kā maksas pakalpojums (74,35 eiro) ir aptuveni 10 izsauku

mu diennaktī.
• Viens operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis gadā nobrauc vidēji 

ap 60 tūkstošiem kilometru. 
• Lielajās pilsētās mediķi izsaukuma vietā nokļūst vidēji 9,2 minūšu lai

kā, novadu pilsētās 9,3 minūšu laikā, bet ārpus apdzīvotām vietām – 
vidēji 16,5 minūtēs.

Kad zvanīt ātrajiem
Uz ārkārtas tālruni  113 jāzvana nekavējoties, ja 

cilvēks ir bezsamaņā, ja neelpo vai rodas pēkšņi el
pošanas traucējumi, ja ir gūta smaga trauma vai ir 
stipra, dzīvību apdraudoša asiņošana, ja ir pēkšņa, 
dzīvību apdraudoša saslimšana (pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par 
infarktu, vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu, u. c.). 

Avots: www.nmpd.gov.lv 
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Pasākumi tiks �lmēti un fotogrāfēti. Iegūtais materiāls var tikt izmantots publicitātes vajadzībām.
Programmā iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai www.okultura.lv.
Biļetes nopērkamas Ogres novada Kultūras centra kasē, 
Biļešu paradīzes tīkla kasēs un www.bilesuparadize.lv.
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Lielā zāle, Bērnu vokālās studijas SVILPASTES Ziemassvētku koncerts SVĒTKU PRIEKS
Biļetes EUR 3

 

Lielā zāle, Bērnu un jauniešu deju kolektīva PĪLĀDZĪTIS koncerts 
RAKSTU RAKSTUS IZRAKSTĪJA
Biļetes EUR 3

Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze,
Sieviešu kora RASA Trešās Adventes koncerts
Ieeja bez maksas

Lielā zāle, Bērnu �lmu rīti, ģimenes �lma ZIEMASSVĒTKI DŽUNGĻOS
Režisors Jaak Kilmi 
Biļetes EUR 4

Lielā zāle, MAČO. Stand-up komēdija – vīrišķības tests divās daļās
Biļetes EUR 20, 15, 12

Lielā zāle, izrāde SNIEGBALTĪTES SKOLA
Biļetes jāiegādājas ikvienam apmeklētājam EUR 20, 15, 12

Ogres Teātra telpa, Ogres teātra Ziemassvētku izrāde RĪTDIENA IR TĀLU
Režisors Jānis Kaijaks; 14+
Biļetes EUR 15, 12, 10

Ogres Trīsvienības baptistu draudze, 
OGRES SKOLOTĀJU KAMERKORA Ceturtās Adventes koncerts
Ieeja bez maksas

Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze, 
Jauktā kora OGRE Ceturtās Adventes koncerts
Ieeja bez maksas

Lielā zāle, Bērnu �lmu rīti, ģimenes �lma CIRCENĪŠA ZIEMASSVĒTKI
Režisors Aigars Grauba
Biļetes EUR 4

Lielā zāle, TRĪS RAIMONDI / Koncertprogramma ar slavenajiem
Latvijas mūziķiem Raimondu Paulu, Raimondu Ozolu, Raimondu Macatu
Biļetes EUR 30, 25, 20, 15, 12

Deju zāle, JAUNĀ GADA BALLE 
Programmā: dejas ar grupu ZELTA KNIEDE; ilūzijas un maģijas priekšnesumi un
meistardarbnīca ar iluzionistu VALDEMĀRU VEISU; gadumijas portreti – zīmē
māksliniece JŪLIJA BULIKINA; svētku uguņošana no Kultūras centra jumta u.c.
Biļetes EUR 25
JAUNUMS! Privātas svinību telpas - līdz 15 personām EUR 450; līdz 20 personām EUR 600

17
16.00-20.00

Brīvības ielas gājēju posmā un Kultūras centra laukumā ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ

AFIŠA REKLĀMA UN SLUDINĀJUMI

REKLĀMA UN SLUDINĀJUMI

ISSN 1691-2454

25937712

AILES 
APDARE.

PVC LOGU PROFILAKTIKA!

PVC LOGU 
REMONTS.
LODŽIJU 
REMONTS.

AKCIJA!
IESTIEPTIE GRIESTI

Visi 
gaismekļi 
dāvanā!

florislatvia@gmail.com
27 299 778

Pārdod 
metāla jumtus 

un noteksistēmas 
no ražotāja. 

Cenas no 7.50 EUR/m2. 
Tālr. 20211377

8 Otrdiena,  2022. gada 20. septembris

ReKLāMA UN SLUdiNājUMi

ISSN 1691-2454 visiem

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

PēRKPēRK

dAžādi

PĒRK 
Zemi, mežus, 

cirsmas. 
Var būt ar 

apgrūtinājumiem. 
Tālr. 29433000 

SIA «Lauku Miesnieks»

iepērk 
mājlopus.
Augstas cenas. 

samaksa tūlītēja. 
svari.

Tālr. 20207132

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus, jaun-

lopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.

T: 28761515

Latvijas mežsaimniecības 
uzņēmums pērk:
• meža īpašumus, 
• cirsmas, 
• daļēji izstrādātus mežus,
• mežus ar lauksaimniecības 
     zemēm un ēkām.
e-pasts: birojs@rpkgrupa.lv
tālrunis: 29422303
www.pkmezs.lv

PāRdOd

Piedāvājam 
ZEMES fRēZēšANU 
ar rekultivācijas frēzi – 

no gadiem aizaugušas 
teritorijas 

līdz gatavam mauriņam! 
Ābeļdārzu, aizaugušu pļavu, 

celmu, krūmu, puduru, 
pamežu, zemes frēzēšana.

Sīkāk pa tel. 29996106 vai 
www.paradizesdarzs.lv

SIA «AIBI» IEPēRK 
liellopus, jaunlopus, jērus, zirgus.

iepērkam arī bioloģiskos lopus.
Samaksa tūlītēja.   Tālr. 20238990

Pārdod 
metāla jumtus 

un noteksistēmas 
no ražotāja. 

Cenas no 7.50 EUR/m2. 
Tālr. 20211377

Pērkam augošus kokus mežā, 
paši zāģējam, izvedam. 
Samaksa tūlītēja.  
Tālr. 20219102

«Craftwood» PĒRK  
MEŽA ĪPAŠUMUS visā Latvijā, 
cena no 1000 – 15000 EUR/ha. 
Samaksa darījuma dienā.  
Tālr. 26360308

Medu, kurš ievākts  
no mežu ziediem.  
Iespējama piegāde.  
Tālr. 26593786

PAKALPOjUMi

BĪSTAMO KOKU ZĀĢēšANA, 
VAINAGU VEIDOšANA.  
Tālr. 26541400

Atkritumu izvešana 
(būvgruži, sadzīves tehnika, 
stikls, drēbes, šīferis, dēļi).  
Tālr. 26026345

Skaldītu lapkoku malku,  
rūpīgi sakrautā veidā.  
Piegāde bezmaksas.  
Tālr. 29255535

Z/S «Gračuļi»
PĀRDOD 
jaunputnus 
un dējējvistas.
Pieteikties pa tālr. 
29186065

Ekskavatora pakalpojumi. 
Tālr. 23114802

AUGĻKOKU KOPšANA. 
Tālr. 26541400

Latvijā audzētu cūkgaļu.  
Ar piegādi.  
Tālr. 26326705

Garāžu Ogrē,  
Zaķu/Kranciema ielā  
par 2022. gada cenu.  
Tālr. 29245488

Skaldītu, malku. Piegādājam  
6 bērtus kubus 360 EUR.  
Tālr. 29600834

BeZ mAkSAS attīra 
no krūmiem laukus un citas 

aizaugušas platības
Pērk zarus, cirsmu 

atlikumus, šķeldojamo materiālu
' 20206140

16. septembra krustvārdu mīklas atminējums

KRUSTVāRdU MīKLA

dAžādi

· Durvis
· Logi

· Kāpnes
· Mēbeles

Aicinām uz sadarbību būvniecības uzņēmumus 
un nekustamo īpašumu attīstītājus.

Tālr. 27192996  •   www.abgaldnieciba.lv

AB Galdniecība
Galdniecības uzņēmums 
ar pieredzi
Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 11B.

Auto/moto evakuācija.  
Vedam pēc avārijas, ar lauztiem 
vai bloķētiem riteņiem. 
Izvilkšana no grāvja,  
auto piestartēšana.  
Vedam būvmateriālus, 
kokmateriālus, lauksaimniecības 
tehniku un to agregātus.  
Manipulatora pakalpojumi.  
Celtspēja no 0 līdz 100 tonnām.  
Tālr. 26412417

Visu veidu santehniskie darbi. 
Ūdens, apkure, kanalizācija, 
ūdens skaitītāju maiņa.  
Tālr. 2817852

Pārdod ābolus.  
Jābrauc lasīt pašiem.  
Tālr. 22461117

Dzīvžogu, krūmu apgriešana! 
Tālr. 29114208

Svecīšu vakars  
Meņģeles kapos  
8. oktobrī plkst. 18.00

PāRdOd

dAžādi

EDMUNDS BūMANIS
Horizontāli: 1. Angļu rakstnieks (1882–1941), viens no moder-

nisma un apziņas plūsmas literatūras aizsācējiem. 6. Zemes apstrā-
dāšanas veids. 9. Aizrautīgas (poēt.) 10.Augstiene Z-Eiropā – vācu 
un sabiedroto kauju rajons (1944.XII.–1945.I.). 11. Poligrāfijas teh-
noloģija, gludspieduma veids. 12. Pagasta centrs Bauskas novadā. 
14. Ezers Lietuvas ZA. 16. Dzīvojamā telpa. 18. Latviešu zinātnieks, 
materiālmehānikas un biomehānikas speciālists, bijušais RTU rek-
tors, akadēmiķis (1938–2019). 20. Labi atalgots amats, kas nepra-
sa nekādu darbu. 21. Tjurku tautām vēlējams vecākais. 22. Pārsējs, 
ko uzliek ārstniecības nolūkā. 24. Rokas darbarīks caurumu urbša-
nai. 25. Medījams purva putns. 26. Senebreju reliģiskie dziedājumi, 
himnas, kas ietverti Bībeles kanoniskajās grāmatās. 29. Ķīmiski ne-
aktīvi. 32. Krokodilu ģints dzīvnieks. 33. Salu valsts Klusajā okeānā. 
34. Nezvērs, kas it kā mīt Lohnesa ezerā. 35. Indivīdi, kuriem noti-
kusi hromosomu vai genomu mutācija. 36. Grieķu mitoloģijā teiks-
mains varonis, kurš pieveica Minotauru un amazones. 37. Dzelzceļa 
vagonu savienojums.

Vertikāli: 1. Latviešu keramiķis (1853–1915). 2. Sevišķi valsts ap-
balvojumi, ko piešķir par militāriem vai civiliem nopelniem. 3. Uz-
metumi, meti. 4. Kukuragas. 5. Rokas daļa. 6. Īpašs dažādu šķirņu 
maisījums. 7. Zoroastrisma svēto rakstu krājums. 8. Pirmā latviešu 
kuģniecības savienība. 12. Kino sistēma, kurā ekrāns atrodas visap-
kārt skatītāju zālei. 13. Kavalērijas apakšvienība. 15. Senlaiku ka-
ravīra apbruņojuma daļa. 17. Balsošanas ceļā izšķirt jautājumu par 
kādas personas ievēlēšanu. 18. Pēkšņs, negaidīts. 19. Sastiprinājuma 
detaļa. 23. Izsmalcināta, gaumīga, smalka. 24. Acu stāvoklis, virzība. 
26. Glābt, darīt brīvu no kā nevēlama (sar.). 27. Augi, no kuriem ie-
gūst tekilu. 28. Laikposms, kurā no sākuma līdz beigām ilgst kāda 
darbība, norise. 29. Āzijas valsts iedzīvotājs. 30. Portatīva radioiekār-
ta. 31. No kāda kopuma izraudzītu atsevišķu darbu sakopojums. 

Horizontāli: 1. Depeša. 6. Nauris. 9. Grebzde. 10. Aiztur. 11. Zilupe.
12. Anglikāņi. 14. Skalps. 16. Adrese. 18. Agama. 20. Adamsīts. 21. Im-
plants. 22. Brēkulis. 24. Artišoks. 25. Tartu. 26. Vadzis. 29. Skaļas. 32. Sin-
toisms. 33. Amorfa. 34. Ķetnas. 35. Vangaži. 36. Skarga. 37. Sausas.

   Vertikāli: 1. Draivs. 2. Paziņa. 3. Agrīns. 4. Dekalogs. 5. Izrakumi. 
6. Neziņa. 7. Raudze. 8. Spelte. 12. Apustulis. 13. Idillisks. 15. Ku-
dirka. 17. Satikta. 18. Atsit. 19. Amaru. 23. Samtains. 24. Atliekas. 
26. Vīraks. 27. Debora. 28. Silava. 29. Smāķis. 30. Ļaunas. 31. Stāsts.

SIA «LATVIJAS GAĻA»
Iepērk liellopus,  

jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja. Svari.

T: 28761515

iepērkam arī bioloģiskos lopus.
Samaksa tūlītēja.   Tālr. 20238990

SIA «AIBI» IEPĒRK 
liellopus, jaunlopus, jērus, zirgus.

Pasākumi decembrī

Pasākumi tiks �lmēti un fotogrāfēti. Iegūtais materiāls var tikt izmantots publicitātes vajadzībām.
Programmā iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai www.okultura.lv.
Biļetes nopērkamas Ogres novada Kultūras centra kasē, 
Biļešu paradīzes tīkla kasēs un www.bilesuparadize.lv.
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Lielā zāle, Bērnu vokālās studijas SVILPASTES Ziemassvētku koncerts SVĒTKU PRIEKS
Biļetes EUR 3

 

Lielā zāle, Bērnu un jauniešu deju kolektīva PĪLĀDZĪTIS koncerts 
RAKSTU RAKSTUS IZRAKSTĪJA
Biļetes EUR 3

Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze,
Sieviešu kora RASA trešās Adventes koncerts
Ieeja bez maksas

Lielā zāle, Bērnu �lmu rīti, ģimenes �lma ZIEMASSVĒTKI DŽUNGĻOS
Režisors Jaak Kilmi 
Biļetes EUR 4

Lielā zāle, MAČO. Stand-up komēdija - vīrišķības tests divās daļās
Biļetes EUR 20, 15, 12

Lielā zāle, izrāde SNIEGBALTĪTES SKOLA
Biļetes jāiegādājas ikvienam apmeklētājam EUR 20, 15, 12

Ogres Teātra telpa, Ogres teātra Ziemassvētku izrāde RĪTDIENA IR TĀLU
Režisors Jānis Kaijaks; 14+
Biļetes EUR 15, 12, 10

Ogres Trīsvienības baptistu draudze, 
OGRES SKOLOTĀJU KAMERKORA ceturtās Adventes koncerts
Ieeja bez maksas

Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze, 
Jauktā kora OGRE ceturtās Adventes koncerts
Ieeja bez maksas

Lielā zāle, Bērnu �lmu rīti, Ģimenes �lma CIRCENĪŠA ZIEMASSVĒTKI
Režisors Aigars Grauba
Biļetes EUR 4

Lielā zāle, TRĪS RAIMONDI / Koncertprogramma ar slavenajiem
Latvijas mūziķiem Raimondu Paulu, Raimondu Ozolu, Raimondu Macatu
Biļetes EUR 30, 25, 20, 15, 12

Deju zāle, JAUNĀ GADA BALLE 
Programmā: dejas ar grupu ZELTA KNIEDE; ilūzijas un maģijas priekšnesumi un
meistardarbnīca ar iluzionistu VALDEMĀRU VEISU; gadumijas portreti - zīmē
māksliniece JŪLIJA BULIKINA; svētku uguņošana no Kultūras centra jumta u.c.
Biļetes EUR 25
JAUNUMS! Privātas svinību telpas - līdz 15 personām EUR 450; līdz 20 personām EUR 600
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16.00-20.00

Brīvības ielas gājēju posmā un Kultūras centra laukumā ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ


