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SPECIĀLIZLAIDUMS

Sakārtotākais namīpašums 2011
Arī šovasar laikā, kad piemājas teritorijas
ietērpās raibu raibās ziedu rotās, Ogres
novada pašvaldība kopā ar novada ielu
komiteju rīkoja konkursu “Sakārtotākais
namīpašums”. Konkursa mērķis - veicināt
Ogres novada iedzīvotājos vēlmi dzīvot
sakoptā un skaistā vidē, motivēt privātmāju
dārzu labiekārtošanu, kā arī veicināt
pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību.
Jūlijā un augustā konkursa žūrija devās pie
konkursam pieteikto namīpašumu saimniekiem Ogresgalā, Ciemupē un Ogrē, lai
iepazītos ar viņu paveikto darbu.
Apskatot sakoptos īpašumus, konkursa
žūrija pārliecinājās, cik daudz mīlestības,
darba un radošas pieejas savas apkārtnes
iekopšanā veltījuši īpašumu saimnieki.
Prieks par jauniem cilvēkiem, kuriem svarīgi
veltīt brīvo laiku, lai gaumīgi iekoptu savu
māju apkārtni, turklāt tā, lai saglabātu mājas
vēsturisko izcelsmi. Apbrīnojama gados
vecāka gadagājuma cilvēku milzīgā enerģija
un mīlestība, veidojot savu dārzu, domājot
arī par rudens augļu un dārzeņu ražu.
Nereti piemājas teritorija sadalīta vairākās
zonās - sakņu un dārzeņu lauciņš, siltumnīca, vieta aktīvai atpūtai (ugunskura vieta,
vieta spēlēm, baseins), kā arī vieta savam
priekam (strūklaka, ziedu dobes, lapenes,
sauļošanās krēsli, šūpuļtīkli). Interesanti, ka
katrā pilsētas daļā piemājas teritorijas
iekārtotas visai līdzīgi. Atšķirīgi tas, ko savā
dārzā vēlas redzēt dažādu paaudžu cilvēki.
Novada ielu rajonu pārstāvji atzīst, ka ar
katru gadu sakoptās teritorijas tikai pieaug un
cilvēkiem ir patiešām svarīgi, lai viņu māju
apkārtne būtu sakārtota un skaista.
Bieži vien dārzs nav vieta, kur svētku reizei
noplūkt kādu ziedu, novākt ražu, bet tā ir
vieta, kur smelties spēku, rīkot svētkus un
kur vismaz reizi gadā pulcējas lielā radu vai
draugu saime, tāpēc jo svarīgi šai vietai
pievērst lielāku vērību.
Kā balvu čaklajiem saimniekiem novada
pašvaldība ik rudeni dāvā ekskursiju.
Šoruden konkursa dalībnieki devās kopīgā
ekskursijā iepazīties ar Vecumnieku novada
skaistākajām vietām.
Ielu komiteju pārstāvju ieteiktie
sakoptākie īpašumi 2011. gadā
1. ielu komiteja: Mārsila iela 6 un 14,
Brūkleņu iela 2a;
2. ielu komiteja: Līču iela 10, Pļavmalas
iela 1 un 3, Līču iela 13 un 15, Viršu iela 6,
Norupes iela 1, Plūsmas iela 2, Peldu iela 2
un 6;
3. ielu komiteja: Amatnieku iela 17,
Brīvības iela 105;

Konkursa dalībnieki Vecumnieku novada skaistākajās vietās
4. ielu komiteja: Blāzmas iela 4, Ausekļa
iela 23, Zaļā iela 13, Lāčplēša iela 1, Raiņa
prospekts 6, 10 un 11a, Saules prospekts 5,
Vidus prospekts 2a un 23, Dzelzceļa iela 2
un 4;
5. ielu komiteja: Strēlnieku iela 47,
Indrānu iela 3;
6. ielu komiteja: Lazdu gatve 29,
Pārogres gatve 1 un 3;
7. ielu komiteja: Lielvārdes iela 25, 35,
37, 41, Dambja iela 2 un 6, 1. maija gatve 6,
Mičurina iela 3, 7, 11 un 13, Daugavpils iela
68a un 70, Akmeņu iela 15a, 40, 52 un 56a, J.
Alunāna iela 4;
Ogresgals: Vidus prospekts 4 un 9, Ābeļu
iela 2 un 13, Aroniju iela 5, Ozolu iela 1;
Ciemupe: Krastmalas iela 7 un 16, Priežu
iela 9, Liepu gatve 4a, Dārza iela 6, Parka
iela 4 un 8.

Ināra Fišere, 7. rajona ielu komiteja
Bez jau minētajiem īpašumiem manas
pārraudzības rajonā ir vēl arī daudzi citi
sakopti īpašumi - gan redzami, gan aiz
augstiem žogiem paslēpušies. Paldies
visiem, kuriem ir svarīgi dzīvot sakoptā vidē.
Protams, tas prasa laiku, spēku, arī naudas
līdzekļus, bet ieguvēji ir visa sabiedrība un
gandarījums pašiem. Aicinu izturēties ar
cieņu pret citu veikumu! Lai katrā īpašumā ir
sava dvēsele. Lai veicas!

Ilona Reinholde, 4. rajona ielu komiteja
Esmu tik tiešām gandarīta, jo ar katru gadu
sakoptāko īpašumu kļūst aizvien vairāk.
Ja 2002., 2003. gadā bija tikai daži sakopti
namīpašumi, tad šogad vairs tikai daži
namīpašumi, kuri nav sakopti. Redzu, ka
cilvēki savu māju sakopšanai pievērš aizvien
lielāku nozīmi. Kaimiņi viens ar
otru sazinās, apspriežot ko jaunu
vēl iestādīt dārziņā, ar kurām
ziedu sēklām vai stādiem
samainīties - lai arī otra īpašums
būtu skaists un sniegtu prieku.
Tādējādi kopumā vide ir daudz
sakoptāka un pievilcīgāka mums
visiem. Katru gadu cenšos
pamanīt kādu īpašumu, kurš
iepriekš bija tikai ceļā uz
sakoptākā īpašuma statusu.
Tāpēc visiem to īpašniekiem –
liels paldies! Protams, ir arī tādi
namīpašumi, kuri netiek kopti,
bet tādu ir maz un to skaits sarūk.
Lielākoties tie ir īpašumi, kuru
īpašnieki nedzīvo uz vietas,
Ielu komitejas pārstāvji ciemos pie Regīnas Dzelzītes
tādējādi neizjūt piederību savai
(pirmajā rindā ar sunīti). No labās: Anna Kalviša,
pašvaldībai. Diemžēl ir cilvēki,
Ilona Reinholde, Ārija Klimane, Ināra Fišere,
Ligita Leja, Igors Milčs, Zigrīda Šmite, Līvija Strūve.
Turpinājums 2. lpp.
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kuri arī pēc vairākiem ieteikumiem un
ierosinājumiem vienalga nekopj īpašumu.
Ko darīt? Turpināt runāt, komunicēt ar
cilvēkiem, radīt skaistumu apkārt. Lēnām,
bet, cerams, izmaiņas būs!
Anna Kalviša, Ciemupe
Bija patiess prieks apsekot skaistākos
namīpašumus. Īpaši priecājos par jaunajiem
cilvēkiem, kuriem zeme un dārzs ir svarīgi.
Uzskatu, ka daudziem cilvēkiem šajos
grūtajos izdzīvošanas laikos dārzs ir vieta,
kur strādājot bieži vien piemirstas dzīves
sūrums, tā ir vieta, kur uzkrāt spēku. Runājot
par Ciemupi, šeit visi cilvēki ir fantastiski!
Šogad vairāk konkursam ieteicu tādus

saimniekus, kuri dzīvo tālāk no centra.
Lauku rajonos cilvēkiem ap savām mājās ir
jāsakopj diezgan liela teritorija. Ejot un
runājot ar šiem iedzīvotājiem, no viņiem jūtu
strāvojam lielu dzīvesprieku. Protams, arī pie
mums ir nekoptas teritorijas. Visiem arī
turpmāk vēlu radošumu, saimniekojot savos
dārzos. Ļoti daudz smēlāmies iedvesmas,
dodoties Ogres novada pašvaldības
dāvinātajā ekskursijā pa skaistākajām
Vecumnieku novada vietām ar konkursa
“Sakoptākie namīpašumi” dalībniekiem.
Atvadoties Ciemupes dārzu īpašnieki
noteica: “Tagad zinu, kāds mans dārzs būs
nākamgad!” Novēlu, lai pietiek spēka
izdzīvot šo ne tik vieglo laiku. Lai mēs varētu
palikt un dzīvot savā zemē, kopt savus
dārzus, gūstot dzīvesprieku.

Blāzmas iela 4, saimniece Irēna Maija
Dārzā ģimene sākusi saimniekot pirms četriem gadiem, kad to
palīdzējis iekārtot profesionāls dārznieks. Gadu gaitā dārzs pašu
saimnieku “apaudzēts”, galvenais - lai katrā gadalaikā kaut kas dārzā
ziedētu. Dārza krāšņākā rota ir lilijas.

Zigrīda Šmite, 2. rajona ielu komiteja
Pa šiem gadiem nākuši klāt jauni sakopti
īpašumi, tagad pat grūti izvēlēties, kuri ir tie
sakoptākie. Ir cilvēki, kuri negrib, lai viņus
atzīmē. Protams, ir arī īpašumi, kas nav
sakopti, bet to nav sevišķi daudz. Iemesli
dažādi – vai nu tie pieder bankai un netiek
kopti, īpašnieki dzīvo citur un neinteresējas
par savu īpašumu, vai arī dzīvo veci cilvēki,
kuri paši nav spējīgi sakopt. Reizēm izvēršas
nesaskaņas, kad īpašumu saimnieki zaļajā
zonā novieto akmeņus - tad nevar izbraukt
divas mašīnas, kā arī greiders, ziemā sniega tīrītājs.
Dārzu mīļotājiem vēlu visu to labāko un
tikpat centīgi strādāt arī turpmāk.

Vidus prospekts 2a, saimniece Ruta Žihare
Ģimene vairākās paaudzēs savu māju apdzīvojusi jau no 1937. gada,
bet dārzs savā tagadējā veidolā iekopts desmit gadu garumā.
Dārzā liela uzmanība pievērsta bērnu izklaidei. “Pie mājas mēs varētu
nolikt izkārtni ar pakalpojumu sarakstu, ko varam piedāvāt bērniem,”
smej dārza saimniece Ruta Žihare, kuras lielākais palīgs ir meita Ieva.
Dārzā starp kokiem uzstādīta trose, pa kuru bērniem vizināties, ierīkots
paliels sporta laukums, kur spēlēt dažādas spēles un bumbu, atvēlēti
laukumi arī dažādām citām spēlēm brīvā dabā, uzstādīts batuts, neliels
baseins. R. Žihare piebilst, ka aizrauties ar ziediem un krūmiem nemaz
nedrīkst, jo ziemā dārzs tiek pārvērsts par slēpošanas trasi. Vienīgi vēl
kāds nepiepildīts sapnis - rododendrs, kas līdz šim nez kādu apstākļu
dēļ nekad nav ieaudzis. Lielākais gada notikums dārzā ir mazdēla Rūda
dzimšanas diena, uz kuru tiek rīkoti īsteni dārza svētki. Dārza
saimniece ir pieredzējusi dārzniece, tāpēc pēc padoma dārza ierīkošanā
nav jāmeklē - viss tiek darīts intuitīvi un pēc savām vēlmēm.

Strēlnieku prospekts 47, saimniece Regīna Dzelzīte

Mičurina iela 7, saimniece Ārija Vītoliņa
Brīvības iela 105, saimniece Lilija Zitāne

Ārija dārzā strādā 15 gadus un saimnieces mīļākie ziedi ir lilijas un
rozes, kas iegādāti arī no selekcionāriem.
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Saules prospekts 5, saimnieki Ginta un Māris Dubinski
Atrodoties šīs mājas dārzā, uz brīdi ļauts izbaudīt to atmosfēru, kāda
valdīja Ogrē kā kūrortpilsētā. “Mēs gribam saglabāt pagājušā gadsimta
30. gados celtās ēkas vēsturisko ainu. Pēc fotogrāfijas, kas uzņemta 30.
gados, arī renovējām māju, lai būtu maksimāli līdzīga tai, kāda tā bija
celta,” rādot 30. gados uzņemtu fotogrāfiju, ar prieku saka saimnieki.
Pie mājas kokos saglabāti arī putnu būrīši, kur pie katra savs
nosaukums - “Mežvidi”, “Uplejas”. Ģimene piemājas dārzā saimnieko
trīs gadus. Kad māja iegādāta, šis tas jau esot bijis ierīkots, bet turpmāk
strādājuši pēc savas izpratnes un gaumes. Saimnieki atklāj, ka dažas
idejas esot aizņemtas no Rundāles pils dārza projekta, bet dārzs tiekot
iekopts vienīgi pašu priekam - te ierīkots baseins, lapene, šūpuļtīkls.
Gintai visvairāk patīk bukši, tos vēlētos papildināt, bet rozes, kas ir
visai grūti kopjamas, dārzā jūtoties un pārziemo ļoti labi.

Raiņa prospekts 11A, saimnieki Silvija un Austris Caunītes
Caunīšu ģimenes piemājas teritoriju pirms 9 gadiem palīdzējuši
iekārtot speciālisti no “Salaspils dārznieka”. Kā atklāj saimnieki,
dārzs galvenokārt kalpo, lai mazbērnu saimei būtu nodrošināta aktīva
un daudzveidīga atpūta, kā arī atelpas brīdis pašiem un draugiem
ikdienā un svētku reizēs. Bērniem ierīkota smilšu kaste, šūpoles,
baseins, celiņi skriešanai, spēļu māja, bet pieaugušajiem lapene un
atpūtas stūris patīkamiem brīvbrīžiem.

Dambja iela 6, saimnieki Ināra un Aleksandrs Kapusti
Kapustu ģimenes mājvieta gan pagalma, gan ielas pusē slīgst krāšņos
ziedos. Ināra ar vīru savu mājvietu ar mīlestību kopj 15 gadus, gadu
gaitā iekopjamā zeme divkāršojusies. No atpūtas zonas ar koka sētiņu
atdalīts sakņu dārzs un siltumnīca. Šeit aug viss nepieciešamais tomāti, gurķi, bietes, kartupeļi, sviesta pupas, burkāni un daudz kas
cits, bet Ināras aizraušanās - pelargonijas. Tās saimniece cenšas
pārziemināt pagrabā, jo katrs stādiņš īpaši mīļš. Bet palielās teritorijas
zāliena pļaušana gan uzticēta Aleksandram. Lielākais notikums dārzā
ir katra gada jūlija otrajā sestdienā, kad pie Kapustu ģimenes pulcējas
slēpošanas mīļi uz īpašu slēpotāju burziņu. Dārza un mājas saimniekus
pacietīgi sargā arī ģimenes mīlulis, labradors Ufis.

Brūkleņu iela 2a, saimnieki Uldis un Iveta Širaki

Mārsila iela 6, saimniece Ligita Freija
Dārza un mājas saimniece Ligita atklāj, ka piemājas teritorija sākta
iekopt pirms pieciem gadiem un lielākie dārza ierīkošanas darbi
noslēgušies pirms trim gadiem. To paveicis speciālists, pēc tam kopuši
un papildinājuši paši dārza saimnieki. Īpaši gaumīgi iekārtots mājas
pagalms, līdzīgi ieturētā stilā – arī aiz mājas esošā atpūtas zona, kurā
uzstādīti soli un galds atpūtai svaigā gaisā.

Indrānu iela 3, saimniece Antonija Lapiņa

4

Ogresgals, Vidus prospekts 9, saimnieki Daina un Leontijs Rūtiņi
Ciemupe, Parka iela 4, saimniece Monika Platace
Monika par savu piemājas teritoriju gādā vairāk kā 11 gadus.
Saimnieces dārzā ir vairāki apbrīnas vērti augi - gar mājas sētu vijas
vīteņhortenzija. Lai saglabātu šo augu, tam ir nepieciešama īpaša
aprūpe. Dārzā ierīkots atpūtas stūrītis, kā arī lielā podā kuplo no
Taizemes vests augs. Monika savai iztikšanai audzē arī dzērvenes. Tās
gatavojas vannā izveidotā “audzētavā”, kas pildīta ar dzērvenēm
piemērotu purva zemi. Savam priekam nelielā baseinā ieaudzētas
sarkanīgas ūdensrozes.

Ogresgals, Ābeļu iela 2, saimnieko Korņējevu ģimene
Dārzā valda īpaša atmosfēra – te ar lieliem ziedu zvaniem zied veselas
16 kannas, visdažādāko krāsu un izmēru rozes, baltas klematisu un
hortenziju bumbas. Ziedošā dārza vidū lapene un strūklaka, kā arī
skulptūra.

Rūtiņu ģimenes dārzā var justies kā īstenā ziedu paradīzē, turklāt
ziedu te netrūkst katrā gadalaikā. Saimnieki atklāj, ka dārzs tiek kopts
kopš 1986. gada un tajā netrūkst ne ziedu, ne zaļo kociņu un krūmiņu,
kas iegādāti ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Dārzā ir arī dīķītis un
siltumnīca, kurā aug ne tikai tomāti un gurķi, bet arī nokarenās
zemenes un vīnogas. Atrodoties dārzā liliju ziedēšanas laikā, aizraujas
elpa – kādas tik krāsas, cik daudz ziedu! Pērn uzziedējusi lilija pat ar
120 ziedu kausiem! Pavasarī te ziedējušas ap 120 šķirņu tulpes.
Saimnieki atzīst, ka dārzam jāvelta ļoti daudz sava laika, bet to
neviens neskaita, jo darbs dārzā sagādā neatsveramu prieku.

Ciemupe, Krastmalas iela 15, saimniece Solveiga Barnatoviča
Solveiga savā dārzā pacietīgi un neatlaidīgi strādā jau sesto gadu.
Dārzā aizrit liela dienas daļa, bet tas saimniecei sagādā prieku un ir
sirdslieta, tāpēc nesagādā grūtības. Solveiga nevar nosaukt, kurš viņas
dārza iemītnieks ir vismīļākais, jo visi kociņi un puķes viņai esot īpaši.
Viss iegādāts gadatirgos, šis tas arī veikalā “Depo”, bet idejas, ko un kā
stādīt, pasmeļas no žurnāla “Dārzs un Drava”. Solveiga atklāj, ka dārzs
arī turpmāk tiks pilnveidots, dīķītī plānots ieaudzēt ūdensrozi un
ierīkot strūklaku – lai dārzā līdztekus vēju šalkām, sauleszaķu rotaļām
un lietus pakšķiem būtu baudāma arī ūdens čalošana.

Ogresgals, Aroniju iela 5, saimniece Staņislava Barkāne
Dārzā liela vieta atvēlēta dārzeņu un augļu audzēšanai, kā arī
siltumnīcai un, protams, arī ziediem. Staņislava visus stādus cenšas
pati saglabāt un pārziemināt, īpaši begonijas un balzamīnes, kuras tiek
padalītas arī draugiem un kaimiņiem. Dārzā izvietotas arī dārza
figūras.

Daugavpils iela 68A, saimnieki Jānis un Antonija Melbārži

Sagatavoja Ogres novada pašvaldības preses sekretāre Baiba Trumekalne

