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Mežs pie NAI (notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) - vadītājs Pēteris Bartužš
Bartužāns, tel. 26809116;
Fabrikas ielas apkārtnē, tur, kur abās pusēs ir mežs - atbildīgā Inta Zandberga,
tel. 26989840;
Brūkleņu un Turkalnes ielas krustojumā esošais mežs un mežs gar Norupes
krastu - atbildīgā Marina Baltā, tel. 26382750;
Norupītes un Turkalnes ielas krustojuma teritorija. Te paredzēti sakopšanas
darbi, savācot sadzīves atkritumus, vecās lapas un zāli, koku zarus, Norupītes
krasta sakopšana. Plānots iestādīt arī vairākus skuju kokus. Aktīvākajiem
dalībniekiem paredzētas balvas - atbildīgā Ilze Ziemele, tel. 29708919;
Mežs starp MRS pieturu un Lībieškalna 1 māju - atbildīgā Gunita Ezerkalne,
tel. 26310983;
Mežs Rūpnieku ielas galā, gar Birzgales ielu. Te paredzēts iztīrīt mežu, kas ir
apkārtējo iedzīvotāju pastaigu vieta. Mežs pilns ar pudelēm un cita veida
atkritumiem – atbildīgā Agnese Medne, tel. 26446987;
Teritorija pie Ogres dzīvnieku patversmes.
Uz talku šeit var pieteikties 10 – 12 cilvēki. Personām, kuras sasniegušas 16
gadu vecumu, būs iespēja staigāt ar suņiem, uzkopt patversmes teritoriju. Lūdzu
talkai pieteikties iepriekš zvanot uz patversmi, tel.nr. 26342330 – vadītāja
Sabīne Baltkāja-Rihtere, tel. 26620930;
Pārogre, Kaļķu iela, Pagasta iela, Gar dzelzceļu - Jehovas liecinieki, tel.
28887888;
Atkritumu savākšana no Pagasta ielas gala līdz Pārogres stacijai gar dzelzceļa
malu atbildīgā - Evija Filipsone, 26539524.
Kalna un Krasta ielas. Teritorija ap pareizticīgo baznīcu. Atbildīgais - Juris
Laizāns, tel. 29244266
Ceļa malas izbraucot no meža aiz Ogres līdz Ogresgalam; Ogres upes krastu pie
"apļa"
atblidīgais - Uldis Priedītis, tel. 29245024, e-pasts: uldis.prieditis@gmail.com
Ogres sala pie Vecupes, ceļa malas gar Salas ielu, dambis, aizsargdambis gar
Daugavu,
atbildīgais - Elīna Zelčāne, tel. 26143089, e-pasts:
elina.zelcane@inbox.lv
Teritorijā pretī Ogres estrādei pie Ogres upes, atbildīgais – Egīls Helmanis, tel.
29129877
Mežs starp dambīti uz māju Brīvības 123 / garāžas. Īpaši piemeslota ir taka kas
ved no garāžam uz Loka ielas pusi, atbildīgais - Agita Krūze, tel. 27730650.
No Lašupēm līdz Silavas krustojumam kā ari pārējās ceļmalas un mežus vismaz
5km rādiusā. Medību klubi "Ciemupe" un "Kopdarbs" aicina visus rūpēties par
tīru vidi. Uz tikšanos, Lielajā talkā! Atbildīgais - Agnis Slavenieks, tel.
26474072
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Ogres novada meži (Turkalne, Suntaži) talko M/K “Kurmīts” atbildīgais - Juris
Jasikevičs, tel. 27865520
Turkalnes pr. 1 apkātrne, atbildīgais - Viktors Dulpe, tel. 29413068
Ogres upes krasts, Poruka ielas galā, atbildīgais – I.Vāvere, tel. 29264121
Skalbju iela Ogrē, grāvis un mazā upīte, atbidīgais - Valda Hakova, tel.
29926332
"Policijas akadēmija 98" apkārtne un dzelceļa stacijas apkārtne, atbildīgais Inga Vītola, tel. 26690077
Mežs ejot uz Lašupēm pāri Ogres HES, Kartonfabrikas rajons, atbildīgais Aivis Sibajevs, tel. 22142356
Mežs pie Egļu ielas, atbildīgais – Sandra Hanzena, tel. 29118122
No dzelzceļa tilta līdz Pārogres stacijai, atbildīgais - Armands Šteinbergs, tel.
29287296
Krizantēmu iela līdz Ogres upes krastam (pludmalei).
Attīrīsim upes krastu un Krizantēmu ielas grāvjus no atkritumiem, lieliem
zariem, vecām lapām. Tikšanās punkts Krizantēmu 10, beigas pludmalē,
atbildīgais - Maija Kolberga, tel. 29230422
Atpūtas un Strelnieku ielas malas krustojums, atbildīgais - Ludvigs Kupčš, tel.
29471283
Skautu iela, atbildīgais - Gunārs Šliseris, tel. 28669957
Austrumu ielas galu, vecās ūdens attīrīšanas iekārtas, atbildīgais - Andris
Priedītis, tel. 29180326
Ogres sala, Vecupes krasts gar veikalu “Selver” atbildīgais - Valentīna
Potrekina, tel. 26539524
Turkalnes ielas malas, no Ogres kapiem līdz Kokneses šosejai, atbildīgais Andreis Besonovs, tel. 29121376
Andreja un Indrānu ielu malas, atbildīgais – Rūta, tel. 29184611
Mālkalnes pr.30;34;38 apkārtnes sakopšana, atbildīgais – Indulis Kalniņš, tel.
26464334
Ceļmala un meža daļa abpus ceļam Lībiešu ielas posmā starp Indrānu ielu un
Lazdukalnu dendroloģisko parku, atbildīgais - Ilze Ansule, tel. 26431626
Mākoņu ielas malas un mežs, atbildīgais – Naģežda, tel. 26483057
Stūrīšu gatve un Pureņu ielas malas, Urgas upes krasts, atbildīgais – Linda, tel.
29393636
Teritorijas ap Indrānu ielas soc mājām. Sporta laukums, atbildīgais – Tamāra,
tel. 20275166

Pagastos:
Krape - Krapes kapi, Krapes parks, Lobes centrs un Krapes centrs, tel.26316015, epasts: krape@ogresnovads.lv;
Ķeipene - atbildīgā Maruta Grinberga, tel. 26395851;
Laubere - laubere@ogresnovads.lv;

Madliena - Plāteres pilskalns – biedrība ‘Saules avots” pagasta darbinieki Ozola birzī,
Vērenes kapos skolēni strādās 19 aprīlī, skolēni arī sakops brāļu kapus auto ceļu malas
- atbildīgā Vēsma Valmiera, tel. 29293389;
Mazozoli - Lielās talkas laikā tiks sakopta Ogres novada Mazozolu pagasta estrāde un
tās apkārtne – atbildīgais Dzintars Žvīgurs, tel. 29997766, mazozoli@ogresnovads.lv
Meņģele - sakopsim pagasta sabiedriskā centra apkārtni un ceļmalas, atbildīgā - Ieva
Jermacāne, tel. 26462170, e-pasts: mengele@ogresnovads.lv
Suntaži - Suntažu dzelzceļa stacijas apkārtne, Ābeļdārzs pie internātskolas. Atkritumu
savākšana no Autoceļa P4 grāvmalēm - atbildīgais Andris Ronis, e-pasts:
suntazi@ogresnovads.lv
Tauturpe - 1.Taurupes pamatsskolas parks - atbildīgais Ilmārs Bule.
2.Aderkšu kapi - atbildīgais Voldemārs Gulbis, e-pasts: taurupe@ogresnovads.lv
Ogresgals (Ritma Kalniņa, tel. 65035124)

