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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Godina labākās ģimenes Ogres novadā

Laimdota un Māris Kļaviņi kopā ar meitu Paulu (5. klase) un audžubērniem –
Natāliju (pirmsskola), Andreju (2. klase), Saniju (1. klase) un Sandru Grunti,
Izglītības un sporta pārvaldes vadītāju
Ogres novada pašvaldībā ik gadu
jau tradicionāli notiek ģimeņu godināšanas svētki. 17. maija pēcpusdienā
Ogres mūzikas skolā pulcējās novada
izglītības iestāžu izraudzītas ģimenes, kuras saņēma Ogres novada
pašvaldības Pateicību par sadarbību,
atbalstu un savu bērnu audzināšanu.
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe pateicās visiem tiem, kuri rūpējas par jauno paaudzi no šūpuļa līdz pat aizvadīšanai
lielajā, plašajā pasaulē, visiem, kuri
bērniem un jauniešiem velta savu
laiku, sirds siltumu un mīlestību; pateicās ģimenēm, kuras atrod laiku arī
ciešai sadarbībai ar izglītības iestādēm un pašvaldību, un vēlēja, lai šī
sadarbība turpinātos arī nākotnē.
Katra ģimene saņēma pašvaldības Pateicību un dāvaniņas, bet kopīga dāvana visām ģimenēm un izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem, kuri kopā ar savu bērnu vecākiem piedalījās svētku pēcpusdienā, bija Uškānu ģimenes ansambļa

jeb “Laimas muzikantu” jaukais un
sirsnīgais koncerts.
Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu ieteikuma par sadarbību,
atsaucību un ieguldījumu materiālās
bāzes papildināšanā tika godinātas
10 ģimenes:
PII “Sprīdītis” –
Kristīne un Arnis Lejiņi;
PII “Cīrulītis” –
Baiba un Mārtiņš Droņi;
PII “Saulīte” – Irina Grušina;
PII “Strautiņš” –
Iveta un Uldis Širaki;
PII “Zelta sietiņš” –
Jogita Mustapa-Anševiča un Vents
Anševičs;
PII “Dzīpariņš” –
Linda un Sandis Tauvēni;
PII “Riekstiņš” –
Ilona un Raivo Čeredņičenko;
PII “Ābelīte” Ogresgalā –
Inita un Ričards Leslijs Blačfordi;
PII “Saulīte” Ķeipenē –
Baiba un Ilgonis Ozoliņi;
PII “Taurenītis” Madlienā –

Ilze un Arnis Smilškalni.
Arī skolu pedagogi vecākiem un
vecvecākiem ir pateicīgi par bērnu
audzināšanu, sadarbību ar skolu,
sniegto atbalstu, par ieinteresētību
mācību procesos.
Novada pamatskolas labāko ģimeņu godā iecēlušas 9 ģimenes:
Ogres sākumskola – Ilzi un Uģi
Grīnbergus, Aiju un Edgaru Medņus;
Ogresgala pamatskola – Anci un
Jāni Saulītes;
Suntažu internātpamatskola –
rehabilitācijas centrs –
Ludmilu Radušu;
Madlienas vidusskolas Krapes
filiāle – Laimdotu un Māri Kļaviņus;
Taurupes vidusskolas Mazozolu
filiāle – Dinu Saulīti un Mārtiņu Liepiņu;
Taurupes vidusskolas Meņģeles
filiāle – Lieni Tēraudi;
Lauberes pamatskola – Lindu un
Gati Baumaņus;
Ķeipenes pamatskola – Eviju Liepiņu un Uldi Bajāru.
Savukārt vidusskolu pedagogi
godināšanai izvirzījuši 11 ģimenes:
Ogres 1. vidusskola – Ivetu Skutuli, Gintu un Ilzi Krastiņus, Inesi un
Aini Lapiņus, Ievu un Uldi Bētus;
Ogres Valsts ģimnāzija – Andu un
Gintu Sīviņus, Ināru un Zinoviju
Kovelus;
Jaunogres vidusskola – Olgu un
Mihailu Trofimovus, Irēnu Freigangu
un Sergeju Belovu;
Suntažu vidusskola – Aldu un
Andri Liepas;
Taurupes vidusskola – Mārīti un
Aini Dzalbus;
Madlienas vidusskola – Kristīni un
Andri Liepiņus.
Ogres Valsts tehnikums godināšanai izvirzījis Birutu un Izmailu Džamajevus, Svetlanu Davidovu un Māru
Vēveri, Ogres mūzikas skola – Sanitu
un Agri Šerpus, savukārt Ogres mākslas skola godināšanai izvirzījusi
Agneses un Guntara Brokānu ģimeni
un Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola – Velgu Ruiju un
Andri Pilmani.
Baiba Trumekalne

Prieks par skolu audzēkņu sasniegumiem
vietu un Atzinību valsts
mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās 2012./2013.
mācību gadā, saņēma
pašvaldības naudas
balvas, savukārt tie jaunieši, kuri ar labiem rezultātiem (neiegūstot
apbalvotas vietas) startējuši mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos valsts mērogā šajā mācību gadā,
SEB bankas Ogres filiāles vadītājs Igors Kaļinovs saņēma SEB bankas
un Izglītības un sporta pārvaldes sporta speciāliste piešķirtās naudas balDzirkstīte Žindiga sveic olimpiāžu uzvarētājus
vas, kuras personīgi
pasniedza SEB bankas
Ik gadu maijā, tuvojoties mācību
Ogres filiāles vadītājs Igors Kaļinovs.
gada noslēgumam, Ogres novada
SEB banka centīgajiem un gudrajiem
pašvaldība pateicas novada skolu
skolēniem arī šogad piešķīrusi kopaudzēkņiem, kuri augstus rezultātus
summā Ls 900.
guvuši mācību priekšmetu olimpiGan S. Grunte, gan V. Pūķe pauda
ādēs, konkursos un sporta sacenpateicību SEB bankai par labo sasībās valsts un starptautiskā mērogā,
darbību ar pašvaldību un par šo lielo
un viņu skolotājiem.
atbalstu novada skolēniem.
Šopavasar skolēnu un pedagogu
Pašvaldības Pateicību saņēma arī
apbalvošanas pasākums notika Toss
centīgo un talantīgo audzēkņu peboulinga hallē Rīgā.
dagogi.
Pasākuma ieskaņā Ogres novada
Mācību priekšmetu olimpiāžu un
domes priekšsēdētāja vietniece Vita
konkursu uzvarētāji valsts mērogā
Pūķe skolēniem un viņu pedagogiem
2012./2013. mācību gadā: Jaunogres
pateicās par augstajiem mācību revidusskolas 9. klases skolnieks Ivans
zultātiem un vēlēja veiksmīgu mācību
Jānis Binders (skolotāja Jeļena
gada noslēgumu un labus rezultātus
Bobrova, Atzinība informātikas olimarī valsts pārbaudes darbos.
piādē); Ogres 1. vidusskolas 12. klaIzglītības un sporta pārvaldes vases skolnieks Toms Kusiņš (skolotājs
dītāja Sandra Grunte uzsvēra, ka šis
Juris Daļeckis, 3. vieta informātikas
mācību gads bijis raženāks par ieolimpiādē); Ogres 1. vidusskolas 9.
priekšējo, kad augstus rezultātus māklases skolniece Una Lokmane (skocību olimpiādēs bija izcīnījuši 11 nolotāja Inta Ungure, Atzinība matemāvada skolēni, jo šogad to ir 23!
tikas olimpiādē); Ogres 1. vidusskolas
Jaunieši, kuri ieguvuši 1. līdz 3.

12. klases skolniece Gunda Miķelsone (skolotāja Gunita Bičule, 3. vieta
mūzikas olimpiādē); Ogres 1. vidusskolas 8. klases skolniece Līga
Latvele (skolotāja Aiga Bekere, Atzinība mājturības olimpiādē); Ogres
1. vidusskolas 6. klases skolnieks Daniels Martinkens (skolotājs Edmunds
Puriņš, 3. vieta mājturības olimpiādē);
Ogres 1. vidusskolas 10. klases skolnieks Jēkabs Šmits (skolotājs E.
Puriņš, Atzinība mājturības olimpiādē); Ogres 1. vidusskolas 9. klases
skolniece Katrīna Marija Sitniece
(skolotāja Maruta Cinīte, Atzinība
angļu valodas olimpiādē); Ogres 1.
vidusskolas 11. klases skolnieks Uno
Morics Driķis (skolotājs J. Daļeckis,
Zinātniski pētniecisko darbu konferencē 1. vieta); Ogres sākumskolas 6.
klases skolniece Evita Mūriņa (skolotāja Gunta Jakobsone, Atzinība
angļu valodas olimpiādē); Ogres sākumskolas 6. klases skolnieks Andris
Berkolds (skolotāja Daila Živuļina,
1. vieta matemātikas olimpiādē); Ogres sākumskolas 6. klases skolnieks
Raivis Bērziņš (skolotāja D. Živuļina,
3. vieta matemātikas olimpiādē); Ogres sākumskolas 6. klases skolnieks
Emīls Arvis Cīrulis (skolotāja Sandra
Kalniņa, 3. vieta matemātikas olimpiādē); Ogres Valsts ģimnāzijas
(OVĢ) 11. klases skolniece Zane Kapeika (skolotāja Gundega Vekmane,
Atzinība franču valodas olimpiādē);
OVĢ 12. klases skolniece Beāte Delvere (skolotāja G. Vekmane, Atzinība
franču valodas olimpiādē); OVĢ 8.
klases skolniece Vita Konopecka
(skolotāja Lilija Otersone, 2. vieta

Turpinājums 2. lpp.

Bezmaksas

KONKURSS
“SKAISTĀKAIS PRIVĀTMĀJAS DĀRZS 2013”
Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, Ogres novada pašvaldība kopā ar novada
ielu komiteju arī šogad rīko konkursu individuālo dzīvojamo māju teritorijās.

Konkursa mērķis: veicināt Ogres novada iedzīvotājos vēlmi dzīvot sakoptā
un skaistā vidē, motivēt privātmāju dārzu un pagalmu labiekārtošanu, kā arī
veicināt pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību.
Laiks: līdz 2013. gada 5. augustam.
Dalībnieki: Ogres novada ielu komitejas darbības teritorijas (Ogres pilsēta,
Ogresgala ciems un Ciemupes ciems) individuālo dzīvojamo māju iedzīvotāji.
Pieteikšanās: savu dārzu konkursam piesaka tā īpašnieki, paziņojot par to
sava ielu rajona ielu komitejas pārstāvim.
Vērtēšana: konkursa uzvarētājus noteiks Ogres novada pašvaldības
izveidota komisija.
Konkursa uzvarētājiem novada pašvaldība dāvinās vienas dienas ekskursiju
uz kādu no Latvijas novadiem.
Novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa konkursa rezultātus
atspoguļos laikraksta “Ogrēnietis” speciālizdevumā un pašvaldības portālā
www.ogresnovads.lv.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Ogres novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē pārdod Ogres novada
pašvaldībai piederošo automašīnu “FORD TRANZIT", reģ. Nr. GB 754,
izlaiduma gads – 2001, nobraukums – 328851 km. Automašīna ir pēc avārijas.
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ogres novada pašvaldībā, Brīvības
ielā 33, Ogrē, 303. kabinetā, no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 65071181, vai Ogres
novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv.
2.Pieteikumu reģistrācija līdz 2013. gada 3. jūnijam, plkst.15.00.
3. Izsole notiks 2013. gada 4. jūnijā plkst.11.00 Ogres novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 33, Ogrē, mazajā konferenču zālē.
4.Izsolāmās mantas sākumcena LVL 300 (bez PVN), maksāšanas līdzeklis
Latvijas valsts lati.
5. Izsoles solis – LVL 100;
6. Nodrošinājuma apmērs 10 % no mantas nosacītās cenas, kas sastāda LVL
30.
7. Izsoles reģistrācijas maksa LVL 20.
8.Iemaksa jāveic līdz 2013. gada 3. jūnijam ar pārskaitījumu Ogres novada
pašvaldības norēķinu kontā: Valsts kase, kods TRELLV22, konts Nr.
LV25TREL9800890740210 vai jāsamaksā Ogres novada pašvaldības kasē.
9. Samaksa par nosolīto mantu jāveic līdz 2013. gada 11. jūnijam.
OGRES NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Ogrē, Brīvības ielā 33 Nr. 8 2013. gada 23. maijā, 2.§

Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. –
2037. gadam nodošanu publiskajai apspriešanai
Noklausoties Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba
grupas vadītājas vietnieka Ulda Apiņa ziņojumu un pamatojoties uz Ministru
Kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr. 711 “Noteikumi par pašvaldības teritoriju
attīstības plānošanas dokumentiem” 67. un 68. punktiem un Ogres novada
pašvaldības nolikuma 143.2. apakšpunktu, Ogres novada dome NOLEMJ:
1. Nodot Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2037.
gadam publiskajai apspriešanai laika posmā no 2013. gada 3. jūnija līdz 2013.
gada 1. jūlijam.
2. Lēmumu par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskās
apspriešanas uzsākšanu publicēt mājas lapā www.ogresnovads.lv un laikrakstā
“Ogrēnietis”.
3. Uzdot Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļai organizēt Ogres
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publisko apspriešanu Ogres novadā un
publiskās apspriešanas sanāksmes Ogrē, Madlienā, Suntažos un Taurupē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ogres novada domes izpilddirektoram
Pēterim Špakovskim.
* * * * *
Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037. gadam ir
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurš nosaka Ogres
novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīvu. Šī stratēģija ir hierarhiski augstākais pašvaldības
attīstības plānošanas dokuments.
Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas materiāli pieejami Ogres
novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv, kā arī Ogres novada
attīstības nodaļā, Ogrē, Brīvības ielā 33 (409. kabinetā) un Ogres novada
pagastu pārvaldēs.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
• 18.06.2013. plkst. 15.00 Madlienas pagasta pārvaldes ēkas apaļajā zālē,
“Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads;
• 19.06.2013. plkst.17.00 Suntažu kultūras nama zālē, Suntaži, Suntažu
pagasts, Ogres novads;
• 18.06.2013. plkst. 12.00 Taurupes pagasta pārvaldes ēkas zālē, Taurupe,
Taurupes pagasts, Ogres novads;
• 20.06.2013. plkst. 17.00 Ogres novada kultūras centra mazajā zālē,
Brīvības ielā 15, Ogre, Ogres novads.
Priekšlikumi Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.
gadam labojumiem vai papildinājumiem iesniedzami rakstveidā no 2013. gada
3. jūnija līdz 2013. gada 1. jūlijam Ogres novada pašvaldībā (Brīvības ielā 33,
Ogre, Ogres novads, LV-5001) vai elektroniski uz e-pastu:
uldis.apinis@ogresnovads.lv.
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2013. gada 28. maijs
Turpinājums no 1. lpp.

Ogres novada domes sēdē 23. maijā

Prieks par skolu audzēkņu sasniegumiem

Vienota nomas maksa ārstu praksēm pagastos
Izskatot jautājumu par telpu nomas
maksu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai Ogres novadā, deputāti
nolēma visām ārstu praksēm novada
pagastos noteikt vienotu telpu nomas
maksu.
Lai nodrošinātu veselības aprūpes
pieejamību un lai pagastu iedzīvotājiem netiktu liegta primārās veselības

aprūpe, deputāti apstiprināja Ogres
novada pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu, kas tiek
iznomātas veselības aprūpes funkciju
nodrošināšanai, no-mas maksu Ls
0,05 par 1m² mēnesī.
Šādas telpas ir Mazozolu pagasta
Līčupē – “Braki 20”-13; Lauberē –
“Ozolmuiža”; Ogresgala pagasta Cie-

mupē – Liepu gatve 12, Ogresgalā –
Bumbieru iela 9 (telpas Ciemupē un
Ogresgalā atrodas Ogres novada
pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” valdījumā); Suntažos – “Doktorāts”; Krapē – “Dālderi
1” – 2; Ķeipenē – “Akācijas 1”, Taurupē
– Bērzu iela 9.

Ogres novada pašvaldība iesaistīsies
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Slimību profilakses un kontroles
centrs ir uzsācis Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību (NVP) tīkla veidošanu, lai atbalstītu un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā, un aicina pašvaldības iesaistīties šajā kustībā.
Plānots, ka tīkls darbosies kā platforma savstarpējai informācijas un labās prakses piemēru apmaiņai starp
tīkla dalībniekiem, dažādu apmācību
organizēšanai, kopīgu projektu veidošanai, kā arī palīdzēs veidot politisko
atbalstu pašvaldības līmenī vietējo sabiedrības veselības jautājumu risināšanai. Lai iestātos šajā kustībā, nepieciešams izpildīt noteiktus kritērijus saistībā ar veselības veicināšanu un aiz-

pildot pieteikuma dokumentus.
Domes sēdē 23. maijā tika nolemts
iesaistīties NVP tīklā. Par Ogres novada pašvaldības koordinatoru NVP
tīklā nozīmēt sabiedrības veselības
organizatori Baibu Droni, izveidot Veselības pašvaldības starpresoru vadības konsultatīvo komisiju šādā sastāvā: Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras,
veselības un sociālo lietu jautājumos;
Ogres novada pašvaldības sabiedrības veselības organizators; Ogres
novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas vadītājs; Ogres novada
sociālā dienesta vadītājs; Ogres novada pašvaldības izglītības un sporta
pārvaldes vadītājs; Ogres novada

pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs; Ogres novada pašvaldības būvvaldes vadītājs; Ogres novada pašvaldības finanšu-ekonomikas nodaļas
vadītājs; Ogres novada pašvaldības
policijas pārstāvis; Ogres novada pašvaldības vides speciālists; Ogres un
Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras
“Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības
aģentūra” vadītājs; nevalstiskas organizācijas pārstāvis.
Par Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvās komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras, veselības un sociālo lietu jautājumos Vita Pūķe. Dome
apstiprināja arī komisijas nolikumu.

Lauberē plāno būvēt koģenerācijas elektrostaciju
Izskatot jautājumu par koģenerācijas elektrostacijas būvniecības ieceri
nekustamajā īpašumā “Zīles” Lauberes
pagastā, dome nolēma apstiprināt
Madlienas būvvaldes sagatavoto gala
ziņojumu par ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem, akceptēt koģenerācijas elektrostacijas būvniecības
ieceri un izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu stacijas projektēšanai.
Madlienas būvvaldes vadītāja Indra
Reitere informēja deputātus par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem. Ieceres ierosinātājs
ir SIA “Agro Vatrane”, kura sagatavotie
koģenerācijas elektrostacijas būvniecības ieceres materiāli tika nodoti publiskajai apspriešanai no šī gada 19.
marta līdz 16. aprīlim. 4. aprīlī Lauberē
notika būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme, kurā piedalījies 21
dalībnieks. Publiskās sanāksmes laikā
SIA “Agro Vatrane” pilnvarotā persona
Imants Zaremba prezentēja stacijas

darbības būtību, izskaidroja tehnoloģiskos risinājumu un citus jautājumus.
Iedzīvotāji sanāksmes laikā pauduši
bažas par smakām, kas varētu izplatīsies ražošanas rezultātā, interesējušies par koģenerācijas stacijas darbības kontroli pēc nodošanas ekspluatācijā, par plānotajām darba vietām,
par būvdarbu izpildes termiņu un izmaksām. Iedzīvotāji izteikuši vēlmi
līdzīgu biogāzes staciju apskatīt dabā. Uz šiem jautājumiem atbildes
sniedzis I. Zaremba, skaidrojot, ka ražošanā neizmantos cūku mēslus, bet
nekondīcijas graudus, rapšu raušus,
salmus, tādēļ nepatīkamai smakai
nav jābūt; būves darbību kontrolēs Vides pārvalde; ja nedarbojas dzinējs,
tiks aizdedzināta rezerves lāpa, kas
sadedzina gāzi, lai tā neizplūstu atmosfērā; stacijā būs nodarbināti 5 – 6
cilvēki. Pēc būvniecības ieceres apstiprināšanas plānots uzsākt projektēšanas darbus un celtniecība varētu
sākties nākamgad. Projekta realizē-

šanai uzņēmums izmantos pašu kapitālu un bankas līdzfinansējumu. Galvenā ražošanas izejviela būs rapšu
pārstrādes atlikumi, kas tiks iepirkti no
blakus esošā SIA “Enartec Latvija”
(nodarbojas ar graudu kaltēšanu un
rapšu eļļas ražošanu), plānots slēgt
sadarbības līgumus ar piegādātājiem,
lai samazinātu risku nesaņemt nepieciešamo izejvielu daudzumu.
Kā informē I. Reitere, publiskās apspriešanas laikā iesniegtas 12 aptaujas lapas, no kurām par derīgām atzītas 6. Visās būvniecības iecere ir atbalstīta, par pozitīviem faktoriem minot: būs jaunas darba vietas, Lauberē
būs lētāka apkure, tiks pārstrādāti
graudu ražošanas blakus produkti,
lietderīgi izmantoti lauksaimniecības
atkritumi, tiks izmantoti vietējie resursi, tāpat izteikts ierosinājums vairāk rīkot sanāksmes ar mērķi izskaidrot kompleksa nekaitīgumu apkārtējai
videi un rīkot ekskursijas uz citām
līdzīgām ražotnēm.

Apstiprināts pašvaldības 2012. gada finanšu pārskats
Domes sēdē 23. maijā deputāti apstiprināja Ogres novada 2012. gada
konsolidēto finanšu pārskatu.
Finanšu pārskats sagatavots un apstiprināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldību budžetiem” un likumu “Par pašvaldībām”.
Novada pašvaldības 2012. gada pamatbudžeta ieņēmumi bijuši Ls 31 109
070 apmērā (t.sk. naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2012.), bet pamatbudžeta izdevumi – Ls 33 896 984.
Speciālā budžeta ieņēmumu (ceļu
fonds un dabas resursu fonds) apjoms
bija Ls 471 044 (ar naudas līdzekļu
atlikumu uz 31.12.2012. Ls 75 572) un
izdevumi – Ls 430 977.
Ziedojumu un dāvinājumu budžeta
ieņēmumi 2012. gadā bija Ls 16 087 (ar
naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.
2012. Ls 10 460), savukārt izdevumi –
Ls 19 393.
Novada pašvaldības līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
2012. gadā veidoja Ls 2 880 232, asociēto kapitālsabiedrību kapitālā – Ls
261 692, pārējo kapitālsabiedrību kapitālā – Ls 11 750 un pārējos finanšu
ieguldījumos – Ls 5 740 (Ogres novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja
pašvaldības SIA “Ogres Svēte” (100%),
kā arī šādās privātajās kapitālsabiedrībās: SIA “Tempus LS”, SIA “Ogres
autobuss”, SIA “Ogres Televīzija”, SIA
“Ogres Interneta Centrs”, SIA “Ķilupe”,
SIA “D & F”, A/S “Rīgas piena kombināts”, SIA “Ogres rajona slimnīca”, kā
arī dalībnieks šādās biedrībās: “Latvijas Pilsētu savienība”, “Latvijas Pašvaldību savienība”, “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”, “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”,
“Hokeja klubs Ogre”, kā arī nodibinājumā “Ogres Biznesa un Inovāciju

Centrs”).
Kredītu atmaksai izlietoti Ls
1 529 919.
Dome apstiprināja debitorus Ls
2 269 284, nākamo periodu izdevumus un avansus par pakalpojumiem
un projektiem Ls 46 782 un kreditorus
Ls 25 304 245, kā arī Ogres novada
pašvaldības bilanci uz 2012. gada 31.
decembri ar aktīvu Ls 83 741 175 un
pasīvu 83 741 175.
Ogres novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas
likumu “Par pašvaldībām”, realizējot
pašvaldībām noteiktās autonomās
funkcijas, kā arī citos Latvijas Republikas likumos un Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām deleģētos uzdevumus novada administratīvajā teritorijā. Ogres novada pašvaldības
darbu reglamentē Ogres novada pašvaldības nolikums, kas apstiprināts
2009. gada 1. jūlijā.
Novada pašvaldības attīstības virzieni, mērķi un sasniedzamie rezultāti
formulēti Ogres novada domes apstiprinātajā attīstības programmā
laika periodam no 2011. līdz 2017. gadam. Attīstības programmā noteikts
pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai attiecīgajā plānošanas periodā, lai nodrošinātu līdzsvarotu novada teritorijas
attīstību ilgtermiņā. Attīstības programmā noteiktie mērķi un uzdevumi
tiek ņemti vērā, plānojot pašvaldības
budžetu kārtējam gadam. 2012. gadā
tika uzsākta Ogres novada attīstības
stratēģija 2013. – 2037. gadam, kā arī
Ogres novada Jaunatnes politikas
stratēģija 2013. – 2017. gadam.
2012. gadā nav notikušas izmaiņas novada pašvaldības struktūrā, ir
saglabājušās un darbojas visas pašvaldības iestādes.

Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 2012. gadā tika izveidotas jaunas pirmsskolas grupas Suntažu vidusskolā, ir ieviesta kompensācija Ls
50 mēnesī vecākiem, kuru bērni apmeklē privātos bērnudārzus. 2012.
gada janvārī novada dome apstiprināja nolikumu par pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksas aprēķināšanas kārtību, palielinot šo pedagogu
darba samaksu. Ar 2012. gada janvāri
novada pašvaldība ieviesusi vienreizēju pabalstu Ls 50 apmērā ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu.
2012. gadā ieplānotie budžeta līdzekļi tika izlietoti mērķtiecīgi, nodrošinot gan pašvaldības autonomo un
deleģēto funkciju izpildi, gan pašvaldības infrastruktūras un resursu attīstību, nodrošinot priekšfinansējumu
un līdzfinansējumu Eiropas Savienības un citu investīciju fondu finansēto
projektu realizēšanai.
Pamatbudžeta ieņēmumi 2012.
gadā pārpildīti 3.3 % apjomā pret iepriekšējo gadu. Lielāko pašvaldības
budžeta ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), un
2012. gadā IIN īpatsvars bija 40.2 %,
salīdzinājumā ar IIN ieņēmumiem
2011. gadā – par 3.9 % lielāks. Valsts
garantēto IIN ieņēmumu daļu pašvaldība saņēma regulāri un pilnā apjomā.
Pašvaldības administrētais nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) par
ēkām un būvēm 2012. gadā budžeta
ieņēmumos veidoja 1.8 %, salīdzinot
ar šī nodokļa ieņēmumiem 2011. gadā, samazinājums ir 3.3 %, NĪN par
zemi ieņēmumi pret 2011. gada izpildi
pieauga par 2.3 %. NĪN par zemi

Turpinājums 3. lpp.

vācu valodas olimpiādē); OVĢ 8. klases skolniece Renāte Rītiņa (skolotāja L. Otersone, Atzinība vācu valodas olimpiādē); OVĢ 8. klases skolniece Raivita Razgale (skolotāja
Sanita Čiekure, Atzinība mājturības
olimpiādē); OVĢ 12. klases skolniece
Alise Gailāne (skolotāja Elvīra
Kadakovska, A. Valtnera konkursā 3.
vieta); Ogresgala pamatskolas 6. klases skolniece Loreta Neško (skolotāja
Egita Tontegode, 3. vieta mājturības
olimpiādē), Ogresgala pamatskolas
9. klases skolniece Evita Haritoviča
(skolotāja Sandra Jekoviča, Atzinība
angļu valodas olimpiādē); Suntažu
vidusskolas 11. klases skolnieks
Andis Ozoliņš (skolotāja Rita Glaudiņa, Atzinība ekonomikas olimpiādē);
Suntažu vidusskolas 11. klases skolnieks Valters Levins (3. vieta Zinātniski pētniecisko darbu konferencē, skolotājs Andris Ziemelis, kā arī Atzinība

ekonomikas olimpiādē, skolotāja R.
Glaudiņa).
Sporta sacensībās “Latvijas Republikas 66. skolēnu spartakiāde” 2.
vieta OVĢ skolniecēm Lindai Gulbei,
Gundegai Pastorei, Beātei Vasiolekai, Diānai Meirānei, Simonai Kristai
Kārklevalkai, Megijai Lindai Ozoliņai
un Valērijai Kreščenko (skolotāja Daina Sergejeva). Savukārt pasaules
skolēnu čempionātā orientēšanās
sportā 6. vieta Ogres 1. vidusskolas
skolniekiem Edgaram Ustinovam,
Valteram Reneslācim un Jānim Mihaelam Valputskim (skolotāja Iveta
Holcmane).
Pasākuma laikā klātesošie baudīja šova “OKartes skatuve” dalībnieka Jāņa Buķeļa muzikālus priekšnesumus, savukārt pēc svinīgās
sveikšanas devās iemēģināt roku
boulinga spēlē.
Baiba Trumekalne

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
Šā gada 17. jūnijā plkst. 10 Ogres stadionā notiks Ogres invalīdu biedrības
rīkotie SPORTA SVĒTKI.
Biedrības biedri aicināti aktīvi piedalīties. Pieteikšanās līdz 13. jūnijam.
Valde

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
Informācija par pensionāru biedrības ekskursijām
29. maijā – Mājas vīns “Dzidris”, Kalsnavas arborētums, Jāņa Zābera muzejs.
26. jūnijā – Kandava, Ēdole, Alsunga, Kuldīga. Pieteikšanās Ogres kultūras
centrā, 175. kabinetā, 20. jūnijā no plkst. 10 līdz 14.
Ekskursijas plānotas vēl 24. – 25. jūlijā, 21. augustā, 25. septembrī.
Lūdzu sekot līdzi informācijai “Ogrēnietī”.
Valde

Arī šogad vasarā skolēni piedalīsies
labiekārtošanas akcijā
Ogres novada pašvaldība jau vairākas vasaras organizē labiekārtošanas
akciju, iesaistot tajā maznodrošināto ģimeņu bērnus. Akcija notiks arī šovasar –
skolēni varēs iesaistīties darbos un saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei.
Šovasar plānotais finansējums akcijas nodrošināšanai ir šāds: Ogrē un
Ogresgala pagastā 137 skolēniem – Ls 5667, Ķeipenes pagastā 3 skolēniem –
Ls 180, Madlienas pagastā 5 skolēniem – Ls 300, Suntažu pagastā 9 skolēniem
– Ls 369, Taurupes, Mazozolu un Meņģeles pagastos kopā 17 skolēniem –
Ls 510. Dienā, strādājot ne ilgāk par četrām stundām, viens skolēns varēs
nopelnīt 3 latus.
Finansējums labiekārtošanas akcijai piešķirts no sociālajiem pabalstiem
paredzētajiem līdzekļiem.
Skolēni strādās novada un pašvaldības iestāžu teritoriju labiekārtošanā –
zāles grābšanā, krūmu atvašu griešanā un kaplēšanā, celiņu ravēšanā, taku
tīrīšanā un atkritumu vākšanā.

Dome atbalsta sportistus
Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumus par finansiāla atbalsta sniegšanu
vairākiem sportistiem.
Deputāti nolēma Ls 100 apmērā segt dalības maksu Latvijas un Baltijas
čempionātos ūdens moto sportā Andrim Priedītim. Ls 200 lielu finansiālu
atbalstu saņems sportists Raimonds Liepiņš, kurš plāno startēt Eiropas
čempionātā armreslingā Lietuvā. Ls 350 piešķirts frisbija komandai (Dace
Cīrule, Sandra Minova, Zane Kalniņa, Inga Bleidele, Anna Žilinska, Alīna
Kiškurno un Ģirta Betmaņa), kas plāno startēt Eiropas čempionātā frisbijā
Spānijā jūnija beigās. Deputāti lēma arī par līdzfinansējuma Ls 100 apmērā
piešķiršanu sporta kluba “Ogre” sportistiem, kuri piedalīsies Latvijas automobiļu
federācijas rīkotajās sacensībās.
Finansējums piešķirts no sporta spēļu komandu atbalstīšanai paredzētajiem
budžeta līdzekļiem.

Piešķir pabalstus plūdos cietušajām ģimenēm
Pašvaldībā tika saņemti vairāku iedzīvotāju iesniegumi, kuros lūgts piešķirt
pabalstu ārkārtas situācijā aprīļa plūdos cietušajiem.
Šo iedzīvotāju īpašumi applūduši plūdu laikā no 15. līdz 19. aprīlim, un šis fakts
fiksēts Ogres novada pašvaldības policijas dienesta ziņojumā “Par pirmsplūdu
pasākumiem un plūdu situācijas attīstības gaitu Ogrē un Ogresgalā 2013. gada
15. – 19. aprīlī”.
Īpašumi atrodas Plūsmas ielā, Ogres ielā, Peldu ielā, Ievu ielā, d/s “Ogre”
teritorijā Ogrē un Ogresgalā.
Ogres novada pašvaldības 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012
“Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” ar 30.05.2013.
grozījumiem noteikts, ka pabalsts ārkārtas situācijā līdz Ls 250 gadā vienai
ģimenei (personai) tiek piešķirts, ja ģimene (persona) stihiskas nelaimes vai
iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.
Iesniegumu iesniedzēju gadījumā ir runa par pamatvajadzību – mājoklis. Šo
pabalstu piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, ņemot vērā
stihiskās nelaimes vai iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.
Iedzīvotāju iesniegumus ir izvērtējis novada sociālais dienests un iesniedzis
izskatīšanai domē. Deputāti, pamatojoties uz sociālā dienesta slēdzienu, nolēma
25 cilvēkiem piešķirt pabalstu Ls 250 apmērā katram, savukārt 7 cilvēkiem
pieņemts lēmums pabalstu atteikt. Atteikuma iemesli ir dažādi – iesnieguma
iesniedzējiem pieder citi īpašumi, kuros viņi var dzīvot, un deklarētā dzīvesvieta ir
ārpus Ogres novada. Pabalsts tiek piešķirts vienīgā mājokļa bojājuma gadījumā
(netiek piešķirts garāžu vai citu saimniecību ēku, žoga vai dārza bojājumu
gadījumā).
Arī turpmākajās domes sēdēs deputātiem būs jālemj par vienreizēja pabalsta
piešķiršanu, jo iedzīvotāji turpina pašvaldībā iesniegt pieprasījumu pēc pabalsta
sakarā ar zaudējumiem plūdu laikā.
Iesniegumu drīkst iesniegt 3 mēnešu laikā no stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzētu apstākļu iestāšanās brīža. Iesniegumus pieņem Ogres novada
sociālajā dienestā un novada pašvaldībā. Tālrunis informācijai 65022922.
Baiba Trumekalne
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2013. gada 28. maijs
Saistošo noteikumu Nr. 11/2013 “Grozījumi 15.07.2010
saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 “Kārtība, kādā Ogres
novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Grozījumi ierosināti pēc sociālo māju (dzīvokļu) komisijas priekšlikuma, to
pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar nepieciešamību paplašināt to maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto personu loku, kurām pašvaldība
var izīrēt sociālos dzīvokļus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi paredz grozīt 59.2. apakšpunktu, nosakot, ka dzīvokļus sociālajā
mājā varēs izīrēt gan maznodrošinātām (trūcīgām), gan sociāli mazaizsargātām
personām, kuru sadzīves apstākļi ir neapmierinoši un kuras ir izteikušas vēlēšanos īrēt dzīvokli sociālajā mājā, un papildināt 60.4. un 60.5. apakšpunktus,
nosakot, ka par sociāli mazaizsargātām personām šo noteikumu izpratnē saprot
atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas un atsevišķi dzīvojošus
invalīdus ne tikai tad, ja viņiem nav apgādnieku, bet arī tad, ja šie apgādnieki
nespēj apgādāt šīs personas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ietekmi uz pašvaldības budžetu aprēķināt nevar, jo nav iespējams prognozēt,
cik noteikumu 59.2. punktā minētajām personām papildus būs nepieciešams
izīrēt dzīvojamo platību sociālajā mājā un cik papildus noteikumu 60.4. un 60.5.
apakšpunktos minētajām personām būs nepieciešams izīrēt sociālos dzīvokļus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Ogres novada
pašvaldības sociālo māju (dzīvokļu) komisijā vai attiecīgā pagasta pārvaldē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav
veiktas, jo grozījumi nepasliktina pakalpojumu saņemšanu pašvaldībā.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 11/2013
“Grozījumi 15.07.2010 saistošajos noteikumos Nr. 30/2010
“Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā””
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2013. gada 21. martā (protokols Nr. 3;
29.§). Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.
punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, 7. panta
sesto daļu, 9. panta pirmās daļas 4. punktu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu, 14.
panta septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu, 26.
panta pirmo daļu, 27. panta otro daļu, un likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām mājām” 6. pantu, 7. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta
otro daļu.
Izdarīt pašvaldības domes 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr. 30/2010
“Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” (Ogres novada pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2010, Nr.18;
2011, Nr.10; 2012, Nr.15) šādus grozījumus:
1. Izteikt 59.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“59.2. maznodrošinātas (trūcīgas) vai sociāli mazaizsargātas personas, kuras
īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikušas vēlēšanos īrēt dzīvokli
sociālajā mājā, kā arī maznodrošinātas (trūcīgas) vai sociāli mazaizsargātas
personas, kuru sadzīves apstākļi ir neapmierinoši, un kuras ir izteikušas
vēlēšanos īrēt dzīvokli sociālajā mājā;”
2. Papildināt 60.4. apakšpunktu un 60.5. apakšpunktu beigās ar vārdiem “vai
apgādniekiem ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas)
statuss”.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Saistošo noteikumu Nr. 14/2013
“Grozījumi 30.08.2012. saistošajos noteikumos Nr. 22/2012
“Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” nolikums””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Aģentūrai nepieciešams sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētās aktivitātes 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”
noteikumiem atbilstošu projektu ūdenssaimniecības attīstībai Ogres novada
Ogres pilsētā – 4. kārta.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši VARAM 2012. gada “Vadlīnijas
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās aktivitātes 3.4.1.1. aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000” ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtētājiem par projekta
iesnieguma pielikumā pievienotajā pakalpojumu (sabiedrisko pakalpojumu)
līgumā, pārvaldes lēmumā vai pašvaldības saistošajos noteikumos iekļauto
nosacījumu atbilstības vērtēšanu normatīvajos aktos sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem noteiktajām prasībām” noteiktajām prasībām, kuras ir analogas
prasībām, kuras tiks iekļautas 2007. gada 4. decembra MK noteikumos Nr. 836
“Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”: 1) precizējot
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus; 2) nosakot Aģentūrai īpašas
tiesības veikt iepriekšminētos pakalpojumus Ogres pilsētā un Ogresgala
pagastā; 3) nosakot Aģentūras atbildību par tās valdījumā esošo pamatlīdzekļu
un tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu jomā; 4) nosakot Aģentūras tiesības saņemt
atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kā arī nosakot gadījumus, kad
Aģentūrai jāatmaksā atlīdzības maksājums; 5) nosakot Aģentūras nolikuma
termiņu; 6) noteikumos iekļaujot atsauci uz Eiropas Komisijas 2011. gada 20.
decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2.
punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt
pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Par šo noteikumu piemērošanu var vērsties Ogres novada domē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Projekta izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības
pārstāvjiem.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

VĒLĒŠANU KOMISIJA ATGĀDINA
Ogres novada vēlēšanu komisija
atgādina, ka 1. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas.
Visi vēlēšanu iecirkņi 1. jūnijā būs
atvērti no plkst. 7.00 līdz 22.00.
Pašvaldību vēlēšanās jābalso tajā
vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs ir reģistrēts. Ja nav saņemts paziņojums
par vēlēšanu iecirkņa numuru un adresi vai arī paziņojums nozaudēts,
informāciju par savu vēlēšanu iecirkni
var noskaidrot mājas lapā
www.plmp.gov.lv vai pa Centrālās vēlēšanu komisijas informatīvo tālruni
67049999.

Ir iespēja nobalsot iepriekš, dodoties uz to vēlēšanu iecirkni, kurā vēlētājs ir reģistrēts. Vēlēšanu iecirkņu
darba laiks iepriekšējās balsošanas
dienās: •trešdien, 29. maijā, no plkst.
17.00 līdz 20.00; •ceturtdien, 30. maijā, no plkst. 9.00 līdz 12.00; •piektdien,
31. maijā, no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, un viņu aprūpētājiem vēlēšanu
iecirkņa komisija 1. jūnijā organizēs
balsošanu vēlētāja atrašanās vietā.
Balsošana vēlētāja atrašanās vietā
notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā

vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts. Iesniegumus balsošanai vēlētāja atrašanās
vietā jāiesniedz savā vēlēšanu iecirknī līdz plkst. 12 vēlēšanu dienā 1.
jūnijā. Iepriekšējās balsošanas dienās
balsošana vēlētāja atrašanās vietā
nav iespējama. Ogres novada vēlēšanu komisijas adrese: Brīvības iela 33,
Ogre, LV-5001, tālrunis 65071164 (vēlēšanu dienā 1. jūnijā arī 65071100),
e-pasts: domeinfo@ogresnovads.lv.
Komisijas priekšsēdētājs
Nikolajs Sapožņikovs,
Komisijas sekretāre
Alīda Anna Čakša

Apstiprināts pašvaldības 2012. gada finanšu pārskats
ieņēmumu pieaugums saistīts ar uzkrāto parādu nomaksu par iepriekšējiem gadiem. Salīdzinot ar iepriekšējo budžeta gadu, 2012. gadā NĪN
ieņēmumi kopumā palikuši tajā pašā
apjomā. 2012. gadā dome veica grozījumus saistošajos noteikumos par
NĪN atvieglojumiem, nosakot tos 90%
apmērā plūdos cietušajiem īpašumiem. Ņemot vērā iedzīvotāju zemo
maksātspēju, Ogres novada pašvaldība 2012. gadā nepiemēroja NĪN
likmes paaugstināšanu. NĪN atbalsta
programmā iesaistījušies 62 šī nodokļa maksātāji.
Pašvaldības 2012. gada budžeta
ieņēmumos 10.4 % veidoja piesaistītie
kredītresursi, kas attiecīgi nodrošināja
novada pašvaldības infrastruktūras attīstību, realizējot Eiropas Savienības
un citu investīciju fondu līdzfinansēto
projektu realizēšanu novadā.
Plānojot budžeta izdevumus 2012.
gadam, Ogres novada pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, konsekventi ievēroja piesardzības un taupības principu, lai spētu veiksmīgi sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem. Pateicoties šādai pieejai, tika nodrošināta ne tikai visu pašvaldības budžeta
finansēto iestāžu darbība un pašvaldības infrastruktūras ikdienas uzturēšana, bet arī pilnveide un attīstība. Arī
2012. gadā visus kredītmaksājumus
pašvaldība veica noteiktajos termiņos
un pilnā apjomā.
Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgo pieredzi Klimatu pārmaiņu finansēšanas instrumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu novada pašvaldības
iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanā, 2012. gadā energoefektivitātes pasākumi KPFI projektu ietvaros
tika realizēti Jaunogres vidusskolā,
Ogres basketbola skolā, pašvaldības
aģentūrā “Dziednīca” un novada pašvaldības administrācijas ēkā, tādējādi

ievērojami samazinot izdevumus šo
ēku apkurei. Realizējot KPFI projektu
“Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”,
17 Ogres pilsētas ielās uzlabots apgaismojums. Arī turpmākajos gados
pašvaldība, izmantojot KPFI finansējumu, veiks pašvaldības iestāžu ēku
(prioritāri – pirmsskolas iestāžu ēkas)
energoefektivitātes paaugstināšanu un
ielu apgaismojuma modernizāciju.
2012. gadā pašvaldība turpināja
ūdenssaimniecības infrastruktūras
sakārtošanu. Ogrē tika pabeigta Kohēzijas fonda projekta 2. kārta, izbūvējot
ūdensvadu Doles ielā un dārzkopības
sabiedrības “Lašupes-1” teritorijā, tika
veikti nepieciešamie priekšdarbi Kohēzijas fonda projekta 3. kārtai, lai līdz
2015. gadam rekonstruētu stratēģiski
nozīmīgu pilsētas infrastruktūras objektu – notekūdeņu attīrīšanas ietaises.
Ogres novada pagastos ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana notiek, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu. 2012. gadā, būtiski uzlabojot
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ūdenssaimniecības projekti veiksmīgi realizēti Mazozolu, Taurupes, Lauberes un
Suntažu pagastā, uzsākta ūdenssaimniecības projekta realizēšana Meņģeles pagastā.
Ogres pilsētā ERAF finansējums
2012. gadā izlietots satiksmes infrastruktūras uzlabošanai – pabeigta Tīnūžu ielas un Bīvības ielas posma no
Tīnūžu ielas līdz Kranciema ielai rekonstrukcijas 1. kārta, šī projekta ietvaros
izveidots labiekārtots skvērs Brīvības
ielas gājēju posmā; uzsākta un turpinās Brīvības ielas rekonstrukcijas 1.
kārta posmā no Kranciema ielas līdz
Suntažu ielai; ar ERAF finasējumu
2013. gadā turpināsies Tīnūžu ielas
rekonstrukcijas 2. kārta un Brīvības

Turpinājums no 2. lpp.

ielas rekonstrukcijas 2. kārta posmā
no Suntažu ielas līdz Rūpnieku ielai.
2012. gadā samazinājās izdevumi
iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai,
t.sk. pabalstu izmaksām trūcīgām un
maznodrošinātām personām. Salīdzinot ar 2011. gadu, sociālajai aizsardzībai piešķirtais finansējums 2012.
gadā samazinājās par 18.3 %.
Atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu un
ieinteresētību dzīves vides uzlabošanā, pašvaldības budžetā arī 2012.
gadā tika piešķirts finansējums Ogres
novada pašvaldības un Nīderlandes
KNHM fonda projektu konkursa organizēšanai Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Meņģeles un Suntažu pagastā, kā arī novada pašvaldības rīkotajam konkursam “Veidojam vidi ap
mums” Ogrē, Ogresgala, Krapes,
Mazozolu un Taurupes pagastā.
Kā norādīts domes vadības ziņojumā par iepriekšējā gada finanšu
pārskatu, pašvaldību finanšu stabilitāte Latvijā ir lielā mērā atkarīga no
valsts īstenotās nodokļu politikas, kā
arī no tā, cik mērķtiecīgi tiek piesaistīti
Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu investīcijas un kredītresursi, lai nodrošinātu izaugsmi un
attīstību. Novada pašvaldība konsekventi turpina iepriekšējos gados, arī
2012. gadā realizēto budžeta politiku
un par budžeta prioritātēm arī turpmāk
izvirza iesākto Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansēto projektu
īstenošanu un jaunu projektu uzsākšanu novada infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā; izglītības, kultūras
un sporta iestāžu tīkla saglabāšanā un
kvalitatīvu šo iestāžu pakalpojumu
nodrošināšanā pilsētā un pagastos;
sociālās palīdzības iespēju paplašināšanā maznodrošinātajai sabiedrības daļai.
Nikolajs Sapožņikovs

Saistošie noteikumi Nr. 14/2013 “Grozījumi 30.08.2012. saistošajos noteikumos Nr. 22/2012
“Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” nolikums””
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 18. aprīlī (protokols
Nr. 4; 2.§). Izdoti saskaņā ar LR likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 13. punktu, Publisko aģentūru
likuma 2. panta otro daļu un Ministru
kabineta 2008. gada 28. jūlija
noteikumu Nr. 606 “Noteikumi par
darbības programmas “Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.1.1. aktivitāti “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””
4. pielikuma 37. punktu.
Izdarīt pašvaldības domes 30.08.
2012. saistošajos noteikumos Nr.
22/2012 “Ogres novada pašvaldības
aģentūras “Mālkalne” nolikums”
(Ogres novada pašvaldības laikraksts
“Ogrēnietis”, 2012, Nr. 21) šādus grozījumus:
1. papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar “Ministru
kabineta 2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 606 “Noteikumi par darbības
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 4. pielikuma 37. punktu”.
2. Papildināt 2. punktu ar teikumu
šādā redakcijā: “Aģentūrai tiek piešķirtas īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ogres novada Ogres pilsētā un
Ogresgala pagasta teritorijā”.
3. Izteikt 8.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.3.1. ūdensapgādes pakalpojumu, kas ietver: LR un ES normatīvajos aktos paredzētajām prasībām

atbilstošu ūdens ieguvi, uzkrāšanu,
sagatavošanu lietošanai (tai skaitā
atdzelžošanu) un novadīšanu ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves
vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojumu saņēmējam; pakalpojumu tarifu
nosaka Ogres novada pašvaldība”.
4. Izteikt 8.3.2. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“8.3.2. kanalizācijas pakalpojumus,
kas ietver notekūdeņu savākšanu un
novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, izmantojot centralizētos
kanalizācijas tīklus, LR un ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un
novadīšanu līdz izplūdei ūdenstilpē;
pakalpojuma tarifu nosaka Ogres
novada pašvaldība”.
5. Papildināt 12. punktu ar teikumu šādā redakcijā: “Aģentūra ir atbildīga par valdījumā esošo pamatlīdzekļu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai varētu nodrošināt šo noteikumu 8. punkta funkciju izpildi”.
6. Papildināt noteikumus ar 34.1
un 34.2 apakšpunktiem šādā redakcijā:
1
“34. Lai nodrošinātu šo saistošo noteikumu 8.3.1. un 8.3.2. punktos noteikto sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei,
Aģentūra var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana,
kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana
notiek atbilstoši ES un LR normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības

ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto
izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.
2
34. Ja saistošo noteikumu darbība, beidzoties tās termiņam, netiek
pagarināta, Aģentūrai ir pienākums
atmaksāt Ogres novada pašvaldībai to
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti), sa1
ņemot šo saistošo noteikumu 34.
punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz līguma darbības termiņa
beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta”.
7. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:
“41. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ogres novada pašvaldības laikrakstā “Ogrēnietis” un ir spēkā līdz
2023. gada 1. martam.”
8. Papildināt noteikumus ar 41.1
punktu šādā redakcijā:
“41.1 Šajos saistošajos noteikumos
iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punktu
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus par vispārēju tautsaimniecisku
nozīmi”.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

2013. gada 28. maijs
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Leona Paegles, Mičurina un Jāņa Fabriciusa ielā
esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem
Ogres novada domes deputāte
Valda Gaile ierosinājusi domei izskatīt
jautājumu par Leona Paegles, Mičurina un Jāņa Fabriciusa ielas (Ogrē)
pārdēvēšanu, pamatojoties uz pilsoņa
Kalniņa, dzīvojoša Ogrē, Mālkalnes
prospektā, iesniegumu.
Mainoties sabiedriskajai formācijai
Latvijā, laika posmā no 31.03.1989.
līdz 27.05.1992. ar Ogres Tautas deputātu padomes 8. un 9. sasaukuma
sesiju lēmumiem tika mainīti šādu ielu
nosaukumi Ogres pilsētā: Revolūcijas
iela uz Brīvības iela, J. Jurgena iela uz
Krasta aleja, A. Cinīša iela uz Loka
iela, O. Kalniņa iela uz Dārza iela, J.
Gagarina iela uz Lielvārdes iela, O.
Oškalna iela uz Jāņa Čakstes prospekts, A. Matrosova iela uz Pulkveža
Brieža iela, I. Sudmaļa iela uz O. Kalpaka iela, Sarkanarmijas iela uz Jaunogres prospekts, Padomju prospekts

uz Mālkalnes prospekts, P. Stučkas
iela uz Aizkraukles iela, Pionieru iela
uz Skautu iela, 1905. gada iela uz Andreja iela, Komjaunatnes/ Komunāru
iela uz Kalna prospekts, Kokneses
iela uz Mārtiņa iela, Z. Ozolas iela uz
Tirgoņu iela, Nākotnes iela uz Pagasta iela. Tolaik netika saņemti Leona Paegles ielā, Mičurina ielā un Jāņa
Fabriciusa ielā esošo apbūves īpašnieku iesniegumi par nepieciešamību
mainīt šo ielu nosaukumus.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 20. punktu tikai vietējās pašvaldības dome var piešķirt
nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos.
Pārdēvējot ielu, jāmaina adrese
katram konkrētam nekustamajam
īpašumam, kas saistīts ar šo ielu, t.i.,
nekustamiem īpašumiem Leona Paegles ielā 1, 2, 3, 5; nekustamiem īpa-

šumiem Jāņa Fabriciusa ielā 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7; nekustamiem īpašumiem Mičurina ielā 1, 1A, 3, 3A, 5, 7, 9, 9A, 9B,
11, 13, 15, 15A, 17, 19, 21, 23, 25.
Jaunu adresi zemesgrāmatā reģistrē uz nostiprinājuma lūguma pamata (maksas pakalpojums ~Ls 20),
jāmaksā arī Zemesgrāmatas nodeva
(Ls 5) par grozījumu veikšanu esošajā
ierakstā, kā arī jauna zemesgrāmatas
apliecība maksā Ls 5. Adreses maiņa
nozīmē pārslēgt esošos līgumus (ar
“Latvenergo”, pastu u.tml.), kā arī deklarēties jaunajā adresē.
Lūdzam informēt Ogres novada
pašvaldību par akceptu (atteikumu)
Leona Paegles, Mičurina, Jāņa Fabriciusa ielu pārdēvēšanai un akcepta
gadījumā – vēlamo ielas nosaukumu.
Tālrunis informācijai 65071178,
Ogres būvvaldes zemes ierīcības inženiere Jūlija Kļesoveca.

Zināmi Ogres novada pašvaldības projektu konkursa
“Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” rezultāti
Šā gada februārī Ogres novada pašvaldība izsludināja projektu konkursu
“Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, kura ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas varēja pretendēt uz pašvaldības finansējumu savu ideju realizācijai.
Pavisam konkursa ietvaros tika saņemts 91 projektu pieteikums dažādās ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās, piemēram, publiski pieejamu sporta laukumu izveide
vai atjaunošana, dažādu teritoriju sakārtošana un pilnveidošana, kopīpašumu labiekārtošana, ierīkojot bērnu
rotaļu laukumus, atpūtas vietas, soliņus un labiekārtojot pagalmus, kā arī
citas interesantas un lietderīgas
idejas.
Projektu izvērtēšanas posms ir noslēdzies. Konkursa ietvaros tika apstiprināts 41 projekts par kopējo
summu Ls 28000:
• Lodžiju apšuvumu nomaiņa (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa
“Mājas iedzīvotāji Turkalnes 13”,
Ogre, piešķirtais finansējums Ls 700);
• Bērnu rotaļu laukuma izveide (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa
“Brīvība”, Ogre, piešķirtais finansējums Ls 695);
• Fitnesa zāle – “Muskulīši” (projekta
pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Krapes
sportisti”, Krape, piešķirtais finansējums Ls 695.24);
• Mums visiem (projekta pieteicējs –
iedzīvotāju grupa “Kopā varam
daudz”, Madliena, piešķirtais finansējums Ls 698.03);
• Dambja ielas parka soli (projekta
pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Team
“Pārogre””, Ogre, piešķirtais finansējums Ls 700);
• Ziedu rota Lapu ielā (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Lapas
ielas mājas iedzīvotāji”, Ogre, piešķirtais finansējums Ls 700);
• Atbalsta sienas renovācija pie mājas Meža pr. 4a (projekta pieteicējs –
iedzīvotāju grupa “Ogrei un mājai”,
Ogre, piešķirtais finansējums Ls 700);
• Droša un radoša vide (projekta
pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Radoša bērnu atpūta”, Mazozoli, piešķirtais finansējums Ls 700);
• Bērnu prieks 2013 (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Kaimiņu
būšana”, Ogre, piešķirtais finansējums Ls 699.38);
• Kāpjam augstāk un biežāk (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa
“Kāpšanas entuziasti”, Ogresgals,
piešķirtais finansējums Ls 692.63);
• Emīla [ne] darbiņi (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Zilokalnu
vecāki”, Ogre, piešķirtais finansējums
Ls 700);
• Droša un sakopta vide (projekta
pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Bērzu
alejas 6 iedzīvotāji”, Ogre, piešķirtais
finansējums Ls 694.24);
• Upes Norupīte krastu sakopšana
un ainavas veidošana (projekta pieteicējs – biedrība “Mazais dambītis”,
Ogre, piešķirtais finansējums Ls 700);
• Veidojam vidi ap mums Ogres novadā (projekta pieteicējs – iedzīvotāju

grupa “Mālkalnes 9”, Ogre, piešķirtais
finansējums Ls 700);
• Ziedu smaržas burvība (projekta
pieteicējs – biedrība “Nasta”, Ķeipene,
piešķirtais finansējums Ls 700);
• Bērnu laukuma atjaunošana (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa
“Draudzīgie kaimiņi”, Ogre, piešķirtais
finansējums Ls 655);
• Atpūtas vietas ierīkošana sporta
bāzē “Caunes” (projekta pieteicējs –
sporta klubs “Amazones”, Laubere,
piešķirtais finansējums Ls 698.20);
• Atpūtas vietas labiekārtošana Ogresgala hipodromā (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Zaļie ogresgalieši”, Ogresgals, piešķirtais finansējums Ls 696.76);
• Sniegsim viens otram roku (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa
“Mēs pret vienaldzību”, Ogre, piešķirtais finansējums Ls 700);
• Esi vesels! (projekta pieteicējs –
iedzīvotāju grupa “Vingrosim kopā!”,
Mazozoli, piešķirtais finansējums Ls
700);
• Labo domu un darbu soliņi (projekta pieteicējs – biedrība “Ogres Rotari klubs”, Ogre, piešķirtais finansējums Ls 580);
• Rietumu ieeja Krapes muižas
parkā (projekta pieteicējs – biedrība
“NĀC KOPĀ”, Krape, piešķirtais finansējums Ls 610.47);
• Pagalma cirks (projekta pieteicējs
– iedzīvotāju grupa “Bērzu alejas 8
lustīgi kaimiņi”, Ogre, piešķirtais finansējums Ls 670.40);
• Sēdies mana Māmuliņa! (projekta
pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Labiekārtosim Madlienu”, Madliena, piešķirtais finansējums Ls 699.84);
• Atpūtas un ugunskura vieta Madlienas kultūras nama skvērā (projekta
pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Madlienas iniciatīvas grupa”, Madliena,
piešķirtais finansējums Ls 699.84);
• Plāteres ezera sakopšana (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Dabas draugi – makšķernieki”, Madliena/
Taurupe, piešķirtais finansējums Ls
651.30);
• Iekrāsojam pilsētu (projekta pieteicējs – domubiedru grupa “Ogres Interakta klubs”, Ogre, piešķirtais finansējums Ls 699.93);
• Soliņu uzstādīšana Ogres upes
krastā (projekta pieteicējs – biedrība
“Ogres Rotarakta klubs”, Ogre, piešķirtais finansējums Ls 696.58);
• “Ogres novads – 20. un 21. gadsimtā” – vēsturisks apkopojums (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa
“Ogres pilsētas vēstures entuziasti”,
Ogre, piešķirtais finansējums Ls 685);
• Veselības – sporta taka (projekta
pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Kustī-

ba”, Suntaži, piešķirtais finansējums
Ls 700);
• Dullais Dauka sapņo (projekta
pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Kaukšķītis”, Meņģele, piešķirtais finansējums Ls 687.40);
• Pagalma teritorijas labiekārtošana
(projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Skolas ielas 16, Ogrē mājas iedzīvotāji”, Ogre, piešķirtais finansējums
Ls 698.77);
• Sporta telpas izveide un labiekārtošana (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Ugunsdzēsēji”, Ogre, piešķirtais finansējums Ls 698);
• Ogresgala vizītkarte (projekta pieteicējs – biedrība “Ogresgalieši”,
Ogresgals, piešķirtais finansējums Ls
699.98);
• Mājas vizītkartes atjaunošana
(projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Mūsmāju saime”, Mazozoli, piešķirtais finansējums Ls 700);
• Basketbola laukuma Mālkalnes pr.
30 labiekārtošana (projekta pieteicējs
– iedzīvotāju grupa “Mālkalnes pr. 26
mājas iedzīvotāji”, Ogre, piešķirtais finansējums Ls 700);
• Lapene Krapes senioriem (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa
“Krapes radošais spēks”, Krape, piešķirtais finansējums Ls 688.28);
• Zaļā vidē zaļi mēs – daudzdzīvokļu
mājai pieguļošās teritorijas rekreācijas un sabiedriskās zonas labiekārtošana Rīgas ielā 16, Ogrē (projekta
pieteicējs – biedrība “RIA16”, Ogre,
piešķirtais finansējums Ls 700);
• Labiekārtosim kapsētu (projekta
pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Krapieši”, Krape, piešķirtais finansējums
Ls 577.33);
• Plaužu ezera krasta līnijas attīrīšana un nostiprināšana (projekta pieteicējs – iedzīvotāju grupa “Plaužezeram”, Ķeipene, piešķirtais finansējums Ls 532.40);
• Kapsētas mūris (projekta pieteicējs
– iedzīvotāju grupa “Domubiedri”,
Suntaži, piešķirtais finansējums Ls
700).
Novada domes sēdē 23. maijā visi
minētie projektu pieteikumi tika apstiprināti, to īstenošanai piešķirti Ls
30 000. Par finansējuma piešķīrumu
un izlietošanu ar finansējuma saņēmējiem pašvaldība slēgs līgumu projektu konkursa “Veidojam vidi ap
mums Ogres novadā” ietvaros.
LIELS PALDIES visiem projektu
pieteicējiem par iniciatīvu, līdzatbildību un vēlmi aktīvi piedalīties dzīves
kvalitātes pilnveidošanā! Vēlam veiksmi projektu realizācijā!
Ilze Staģīte, attīstības nodaļas
projektu vadītāja

SĀKAS BRĪVDABAS KINO SEZONA
Turpinot pagājušajā gadā ieviesto tradīciju, arī šovasar katra mēneša pēdējā
piektdienā plkst. 21 Ogres pilsētas skvērā pie Centra aptiekas visi laipni aicināti
uz bezmaksas kino seansiem.
31. maijā plkst. 21 – Jāņa Norda filma MAMMU, ES TEVI MĪLU.
KINO SEANSI PAREDZĒTI LĪDZ SEPTEMBRIM.
Nākamais laikraksta numurs – jūnija otrajā nedēļā.

SALIDOJUMS TAURUPĒ
8. jūnijā – Taurupes vidusskolai
75 gadu jubileja!
Mīļi aicinām visus absolventus,
skolas pedagogus un darbiniekus uz
dzimšanas dienas svinībām.
Reģistrācija no plkst. 16,
plkst. 18 – SVĒTKU KONCERTS.
Dalības maksa – 3 lati.

Aptauja par sabiedrisko transportu maršrutā
OGRE – SUNTAŽI
Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no Suntažu
iedzīvotājiem par sabiedriskā transporta satiksmes uzlabošanu ar lūgumu
nodrošināt sabiedriskā transporta kustību darba dienu vakara stundās un
brīvdienās uz un no Suntažiem.
Rentabilitātes apjaušanas nolūkos pašvaldība vēlas apzināt potenciālo
braucēju skaitu šajā maršrutā norādītajā kustības laikā, tāpēc lūdz
iedzīvotājus paust savu viedokli, atbildot uz aptaujas jautājumiem.
1. Vai ir nepieciešams papildus reiss uz un no Suntažiem pēc plkst.
18?
• Ir nepieciešams
• Nav nepieciešams
2. Cik bieži izmantojat sabiedrisko transportu?
• 1 reizi nedēļā
• 5 reizes nedēļā
• vairāk kā 10 reizes nedēļā
• Neizmantoju sabiedrisko transportu
3. Sabiedriskā transporta izmantošanas iemesls? (nokļūšana darbā,
mācību iestādē, cits iemesls)
4. Vēlamais izbraukšanas laiks no Ogres laika posmā no 17.00 - 20.00?
5. Vēlamais izbraukšanas laiks no Suntažiem laika posmā no 18.00 21.00?
6. Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis)

Aptauja par ieviestā sabiedriskā transporta
kustības maršrutu posmā
OGRE – TĪNŪŽI– ROPAŽI
Sagatavotajā aptaujā lūdzam atbildēt uz jautājumiem, kas pašvaldībai
palīdzēs izvērtēt maršruta nepieciešamību.
1) Vai esat apmierināti ar šo sabiedriskā transporta pakalpojumu?
• Jā
• Nē
2) Cik bieži izmantojat šī maršruta autobusu?
• 1 reizi nedēļā
• 5 reizes nedēļā
• 10 reizes nedēļā
3) Kā uzzinājāt par šo autobusa kustības maršrutu?

Anketas lūgums iesniegt Ogres novada pašvaldības komunālajā nodaļā
Ogrē, Brīvības ielā 33, 402. kabinetā, līdz šā gada 20. jūnijam. Informācija pa
tālruni 65071169. Elektroniski anketas var aizpildīt arī Ogres novada
pašvaldības mājas lapā ogresnovads.lv sadaļā Pašvaldība – Publiskā
apspriešana.
Paldies par Jūsu viedokli!

Vasaras radošās darbnīcas Ogres mākslas skolā!
Tie, kuri vēlas radoši darboties – piesakieties! Darbnīcas vadīs profesionāli
mākslinieki!
Gleznojumi uz zīda, skolotāja Inese Karpova, dalībnieka vecums 8 – 16 gadi,
datums 10.06.-15.06., pl.13.30-15.00.
Tekstilrotu darināšanas darbnīca, sk. I. Karpova, 8 –12 gadi, 17.06. – 22.06.,
pl.10.00 –11.30.
Zīmēšana, gleznošana, līmēšana u.c., sk. Signe Kraukle, 4 – 6 gadi,
17.,18.,20., 26.,27.06., pl.17.00 – 18.00.
Papīrlietu darbnīca, sk. S. Kraukle, 7 – 9 gadi, 17.,18., 20., 26., 27.06., pl.15.00
–17.00.
Tērpu modelēšana, sk. Inguna Strazdiņa, no 10 gadiem, 10. – 14.06., pl.14.00
–16.00.
Māla sīkplastikas figūriņu veidošana, veltnēta māla trauku veidošana.
Izveidoto māla priekšmetu apgleznošana. Porcelāna trauku apgleznošana
(grupā no 5 dalībniekiem), sk. Žanete Zvīgure, 5 –10 gadi, 17. – 21.06, pl.10.30 –
12.00.
Darbs ar rokas instrumentiem – kalti, rokas ēveli, rokas elektroinstrumenti.
Izgatavosim māju nosaukumus, ceļu norādes vai pēc individuālām vēlmēm. Sk.
Rihards Tontegode, no 10 gadiem, 01. – 05.07., pl.10.00 – 13.00.
Keramikas darbnīca, sk. Astrīda Mazule, 7 – 10 gadi, 08. –12.07., pl.10.00 –
13.00.
Keramikas darbnīca, sk. A. Mazule, 4 – 6 gadi, 08. – 12.07., pl.17.00 –18.30.
Zīmēšana, gleznošana, sk. I. Strazdiņa, 4 – 6 gadi, 29.07. – 02.08., pl.11.00
–12.00.
Zīmēšana, gleznošana, sk. I. Strazdiņa, 7 – 9 gadi, 29.07. – 02.08., pl.12.30 –
14.00.
Tērpu modelēšana, sk. I. Strazdiņa, no 10 gadiem, 29.07. – 02.08., pl.15.00 –
17.00.
Keramikas darbnīca, sk. A.Mazule, 7 – 10 gadi, 12. – 16.08., pl.10.00 – 13.00.
Keramikas darbnīca, sk. A.Mazule, 4 – 6 gadi, 12. –16.08., pl.17.00 –18.30.
Tekstilrotu darbnīca, sk. I. Karpova, 8 –12 gadi, 19. – 24.08., pl.10.00 –11.30.
Zīmēšana, gleznošana, sk. I. Karpova, 5 –10 gadi, 19. – 24.08., pl.11.30 – 13.30.
Gleznojumi uz zīda, sk. I. Karpova, 8 –16 gadi, 19. – 24.08., pl.13.30 –14.30.
Visām darbnīcām mācību maksa ir Ls 7.50 un maksa par materiāliem – Ls 15.
Pieteikšanās līdz 8. jūnijam Ogres mākslas skolā Ogrē, Brīvības ielā 11,
tālr.65021459. Darba laiks: P. 10 –19, O.T.C. 10 –18, Piekt.10 –16, S. 10 – 18 (pie
dežuranta 1. stāva zālē).
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