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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Valdība piešķir finansējumu dambja sakārtošanai

Tā kā Ogres upe un tās piekraste ir
valsts īpašums, Ogres novada domes
ārkārtas sēdē šā gada 7. jūnijā tika
nolemts lūgt Latvijas Ministru kabinetu nodot Ogres novada pašvaldības valdījumā Ogres upes daļu, kas
atrodas Ogres pilsētā un Ogresgala
pagasta teritorijā, lai pašvaldība būtu
tiesīga tur veikt nepieciešamos pretplūdu pasākumus un citus darbus.
Valdība novada pašvaldības lūgumu ir apmierinājusi – ar Ministru kabineta sēdē 16. jūlijā apstiprināto rīkojumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzdots Ogres
novada pašvaldības valdījumā nodot
Ogres upes un zem tās esošās zemes
daļas ar kopējo platību 72 ha.
Ogres novada pašvaldības valdījumā šīs teritorijas nepieciešamas, lai
nodrošinātu: vides aizsardzību, ilgtspējīgu Ogres upes daļas izmantošanu un apsaimniekošanu; kultūrvēsturisko un dabas vērtību apzināšanu
un apsaimniekošanu; tūrisma, uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstību Ogres upē un tai piegulošajās
teritorijās; būvniecības procesa tiesiskumu; vides arhitektonisko kvalitāti, vides pieejamību un dabas resursu racionālu izmantošanu; pretplūdu pasākumu īstenošanu.
Valdījumā nodotajos īpašumos
Ogres novada pašvaldībai ir tiesības:
veikt dambja rekonstrukciju un citus
nepieciešamos pretplūdu pasākumus, tai skaitā upes gultnes padziļināšanu un tīrīšanu, bez atsevišķa

valsts (kā īpašnieka) saskaņojuma,
ievērojot vides aizsardzības un citos
normatīvajos aktos noteiktās prasības; iekārtot peldvietas, ievērojot vides aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības; izmantot Ogres upes daļu likumā “Par
pašvaldībām” noteikto pašvaldības
autonomo funkciju nodrošināšanai,
tai skaitā pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai, zaļo
zonu ierīkošanai un uzturēšanai; izmantot un lietot ūdens resursus,
ūdens ekosistēmas un no tām tieši
atkarīgās sauszemes ekosistēmas,
zemes dzīles.
Valdības sēdē 16. jūlijā, izskatot
jautājumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, nolemts Ogres novada pašvaldībai piešķirt līdz Ls 654 000 (70%
kopējo izdevumu apjoma) izdevumiem Ogres upes dambja pastiprināšanai.
Savukārt Ogres novada pašvaldībai ir jānodrošina Ls 280 000, kas ir
30% no kopējiem aizsargdambja pastiprināšanai šogad plānoto darbu izpildei nepieciešamajiem Ls 934 000.
“Valdība ir turējusi vārdu un piešķīrusi aizsargdambja sakārtošanai
70% no nepieciešamās summas.
Pašvaldība savas finansējuma daļas
nodrošināšanai ņems kredītu Valsts
kasē. Aizsargdambja sakārtošana
plūdu riska teritorijā ir viens no šāgada aktuālākajiem saimnieciskajiem darbiem pilsētā, un ir jārīkojas
ļoti operatīvi,” situāciju raksturo novada domes priekšsēdētājs Edvīns
Bartkevičs.
Pēc ekspertu aplēsēm aizsargdambja rekonstrukcijai atbilstoši hidrotehnisko būvju standartam ir nepieciešams finansējums Ls 1 800 000
apmērā. Kā liecina Ministru kabineta
mājas lapā pieejamais rīkojuma
projekts par finansējuma piešķiršanu

Ogres novada pašvaldībai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem,
sākotnēji no valsts budžeta bija paredzēts piešķirt Ls 1 261 214, kas ir
70% no nepieciešamā finansējuma,
taču valdības sēdē piešķirtā summa
tomēr ir krietni mazāka. E. Bartkevičs
skaidro: “Valdības piešķirtais finansējums ir jāizlieto līdz šā gada beigām, tas nepāriet uz nākamo gadu.
Jau pirms valdības sēdes izdiskutējot
šo jautājumu ar Finanšu ministrijas
Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas pārstāvjiem,
bija skaidrs, ka visus aizsargdambja
rekonstrukcijas darbus līdz gada beigām nav iespējams pievarēt, tāpēc
arī vienojāmies par finansējuma samazināšanu atbilstoši reālajām darbu izpildes iespējām šī gada ietvaros.
Nākamgad valdība lems par atlikušās finansējuma daļas piešķiršanu.”
Kā jau informēts iepriekš, gatavojoties plūdu riska samazināšanas
darbiem, ir veikta topogrāfiskā uzmērīšana, dots darba uzdevums ģeodēzisko urbumu veikšanai. Paralēli
šiem darbiem tiek izstrādāts aizsargdambja rekonstrukcijas projekts.
Darbu pirmajā kārtā ir jāsalabo pārrautais dambja posms Ogres ielas
rajonā, pie Norupītes ietekas Ogres
upē, pēc tam jāturpina rekonstrukcijas darbi pārējos aizsargdambja posmos.
“Izvērtējot dokumentus, ir skaidrs,
ka tas, ko mēs saucam par dambi,
patiesībā ir aizsargvalnis, kas savā
laikā ir uzbērts saimnieciskā kārtā,
pateicoties pilsētas izpildkomitejas
priekšsēdētāja Aivara Kalniņa entuziasmam. Visi eksperti, kuri ir apsekojuši pārrauto aizsargvalni, vienprātīgi norāda, ka dambja rekonstrukcija
jāveic atbilstoši hidrotehnisko būvju
standartiem, ar drošības garantiju
perspektīvā,” skaidro domes priekšsēdētājs
Nikolajs Sapožņikovs

Ogrēnieši piedalās Likteņdārza veidošanā

Ogrēnieši ik gadu dodas uz Likteņdārzu Koknesē, lai piedalītos šīs piemiņas vietas izveidē.
Arī šovasar, 12. jūlijā, atsaucoties
Ogres politiski represēto kluba vadītāja Ivara Kaļķa aicinājumam, kluba
biedri un daudzi citi mūsu novada
iedzīvotāji strādāja Likteņdārzā.
Katru gadu kopīgi paveikts kāds
darbiņš – šogad izveidota rožu dobe,
izravēts stāvlaukums, ar akmeņiem
nostiprināta karoga masta pakāje. Citus gadus kluba biedri sagatavojuši
zemi spireju stādīšanai, gravā pie
skatu terases izcirtuši pamežu un grābuši lapas, novākuši laukakmeņus un
paveikuši vēl daudz citu darbu.
I. Kaļķis atklāj, ka ikreiz talkas laikā
kopā ar savējiem koku mežā sameklējot pašu stādīto priedīti ar uzrakstu
“Likteņbiedriem”. “Kad paziņoja, ka šī
vieta tiks veidota kā piemiņas vieta, es
kā latvietis sirdī nevarēju neatsaukties
šai idejai. Līdz Latvijas 100 gadu svinībām te tiks izveidots dārzs, kas pacilās dvēseli. Pieminot savus represētos
vecākus, esmu atsaucies arī aicinājumam ziedot naudu Likteņdārzam,” saka I. Kaļķis.
Šajā reizē uz Likteņdārzu devās
liels pulks talcinieku, kopskaitā 47. Un
ne tikai no Ogres un Ogresgala, bet arī
no Krapes, Ikšķiles, no Lielvārdes un
Jumpravas. Ogres novada pašvaldība
arī šoreiz sarūpēja autobusu, ar ko
talciniekiem nokļūt uz Likteņdārzu un
mājās, kā arī sagādāja spēcinošu
azaidu.

Katru gadu uz Likteņdārzu strādāt
devušies Ivans Kursītis, Jānis Bodnieks, Vilnis Kreilis, Ilgonis Ozols,
Eduards Geida, Silvija Dukāte, Monika
Turlaja, Dagnija Liepiņa, Ilze Belis un
citi. Līdzās citiem uz Likteņdārzu devusies arī Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe, aktīvi
katru gadu piebiedrojies Ogres novada
domes deputāts Raimonds Javoišs. V.
Pūķe atzīst, ka ir patīkami, ka Ogres
politiski represēto kluba biedri ir tik
atsaucīgi, un, lai arī cienījamos gados,
pat dažbrīd enerģiskāki par jaunajiem,
prieks arī par kluba vadītāja Ivara
Kaļķa aktivitāti. Jāatzīmē, ka šogad
talkotāju vidū strādāja arī Felicita Oreniša, kura pavisam drīz atzīmēs 90
gadu jubileju!
“Atbraucot uz Likteņdārzu, katru
gadu var redzēt, kā te viss attīstās, bet
vēl liels darbs jāveic, un kas kad to darīs, ja ne mēs paši? Talkotājiem Likteņdārzā pievienojos, jo šī taču ir mūsu tautas vēstures liecības vieta, kas ir
jākopj mums visiem kopā,” ir pārliecināta priekšsēdētāja vietniece.
Šoreiz talkotāju vidū ir arī Anita
Pāvulāne. Ja Likteņdārzs simbolizē
Latvijai zudušās dvēseles, tad Anita ir
cilvēks, kurš pēc daudziem gadiem
Latvijā ir atgriezies. 1944. gada janvārī Anita piedzima Annas un Viļa
Pāvulānu ģimenē. Pirmā dzīvesvieta
Anitai bija Ogrē, Saulstaru sanatorijā,
jo tur strādāja viņas māte. 1944. gada
decembrī ģimene devās bēgļu gaitās
uz Zviedriju, no kurienes, dēla Jura
Aleksandra Maksimiliana aicināta,
atgriezās pagājušā gada maijā. Anita
Likteņdārzā ir pirmo reizi, par to gan ir
lasījusi un ziedojusi tam naudu. Līdzi
uz Likteņdārzu šoreiz viņu aicinājusi
vedeklas mamma Tatjana Maļinovska, kura ir politiski represēto personu
koordinatore Jumpravā. Tatjana ir dzimusi Sibīrijā, Intā. Tur pēc viņas mātes prototipa kā simbols visiem represētajiem celts tēlnieka Eduarda Sudraba piemineklis, kurā attēlota latvie-

šu tautas tērpā ģērbusies sieviete ar
kamolu un ozola zaru rokās. Tatjana
Latvijā atgriezās 18 gadu vecumā.
Laimonis Rudzītis sevi dēvē par
politiski represēto kluba biedru atbalstītāju. Represijas piedzīvojuši vairāki
Laimoņa radinieki un paziņas (viņa
krusttēvs, jūras virsnieks Voldemārs
Zuika, sievas radi – Reinartu un Bāliņu ģimene), viņus pieminot, L. Rudzītis pievienojas talciniekiem un jau otro
gadu dodas strādāt uz Likteņdārzu.
“Man Likteņdārzs ir vieta, kur pieminēt
tos cilvēkus, bojāgājušos, kuriem nav
kapavietas, kur aiznest kādu ziedu, te
var atnest ziedus, pieminēt viņus, tāpat kā bojāgājušos karavīrus pie Nezināmā karavīra kapa. Brīnišķīgi, ka
cilvēki strādā, ir atsaucīgi, ka ir tāda
piemiņas vieta. Garām braucot, ar
radiem šeit iegriežamies, tad es varu
parādīt viņiem, ko mēs kopā esam
paveikuši,” lepojas Laimonis.
Pēc labi padarīta darba talkotājiem
bija iespēja iepazīties ar 33 ha plašā
Likteņdārza vēsturi un pašu acīm apskatīt, kas tad pēdējā gada laikā šeit ir
mainījies. No Likteņdārza pārstāvja
Bruno Cīruļa visi saņēma siltus pateicības vārdus par palīdzību, kā arī Pateicības rakstu par ieguldījumu dārza
tapšanā. B. Cīrulis uzteica Ogres politiski represēto klubu par tik godprātīgu
darbu un nopietno attieksmi pret sev
uzticētajiem darbiem.
23. augustā – staļinisma un nacisma upuru atceres dienā Likteņdārza
amfiteātrī ir plānots stādīt ozolu goda
sardzes aleju. Kokneses fonds kopā ar
politiski represēto apvienībām pagājušajā gadā aicināja pašvaldības ziedot
līdzekļus ozolu alejas izveidošanai.
Bijušā Ogres rajona pašvaldības apvienojās un kopīgi atsaucās aicinājumam, katra ziedojot fondam Ls 250,
godinot un pieminot sava novada
ļaudis, kuri cietuši represijās. Jaunajiem ozoliņiem blakus būs novietota
plāksne ar ziedotāju vārdiem.
Baiba Trumekalne

3. augustā Zilajos kalnos notiks brīnums
Tā sola zinātnes, mūzikas un mākslas projekta “Dabas koncertzāle”
pasākuma organizatori.
Katrai Dabas koncertzālei tiek izraudzīts cits varonis – kāds Latvijas augs,
kukainis, putns, dzīvnieks vai ģeoloģisks objekts. Šī gada varonis (pļavas) jau
bijis izraudzīts, mūziķi un zinātnieki jau ķērušies klāt šīs tēmas izpētei. Kad
organizatori sākuši domāt par potenciālo Dabas koncertzāles norises vietu, V.
Gaile viņus atkārtoti aicinājusi apskatīt Ogres Zilos kalnus. Koncertzāles radošā
grupa šim aicinājumam atsaukusies, tomēr, kā par brīnumu, ilgi staigājuši, bet
pļavas Zilajos kalnos tā arī nav atraduši. Komandu pavadījis arī pašvaldības
vides speciālists Aivars Bigačs. “Un tad mēs nonācām vienā vietā Zilajos kalnos
ar skatu uz mūsu šīgada varoni – osu, ieraudzījām to visā savā skaistumā, A.
Bigačs tik aizraujoši par to stāstīja – kā tas veidojies, kādas dabas bagātības no
šī ģeoloģiskā veidojuma ir radušās… un mēs padevāmies. Šī ir brīnišķīga tēma,
kas mūs visus ir aizrāvusi! Pasākuma laikā arī cilvēki varēs ieraudzīt osa
skaistumu Zilajos kalnos, saprast, kāda tā ir bagātībā un kā par to vajadzētu
rūpēties. Jāatzīst, ka nereti cilvēkiem par to trūkst izpratnes. Tāpēc 3. augustā uz
Zilajiem kalniem aicināti visi – bērni, vecāki, vecvecāki. Zilajos kalnos notiks
brīnums!” aicina “Dabas koncertzāles” projektu vadītāja, vides zinātņu maģistre
Silvija Nora Kalniņš.
Oss ir ģeoloģisks veidojums, kas radies sarežģītu procesu rezultātā zem
ledājiem – sanestās smiltis un akmentiņi veidojuši kalnu, kas, nokūstot ledum, ir
ieraudzījis saules gaismu, tāpēc arī koncerta nosaukums ir “Osa sirds”.
Tradicionāli Dabas koncertzāles pasākumu ievadīs zinātniskā daļa. Tajā no
plkst.19 darbosies vairāk nekā 15 laboratorijas un darbnīcas. Vērojot,
klausoties un līdzdarbojoties, darbnīcu dalībnieki ar Dabas aizsardzības
pārvaldes speciālistu palīdzību varēs iepazīt osu – aptuveni divus desmitus
tūkstošu gadu sena veidojuma dzīves stāstu. Pasākuma organizatori aicina
pasākuma apmeklētājus noteikti piedalīties darbnīcās, lai varētu saprast vēlāk
koncertā notiekošo un izsekot tajā paustajam stāstam un idejai.
Ap plkst. 22.20 laboratorijās un darbnīcās izzināto varēs izjust gaismu, attēlu
un skaņu priekšnesumā. Koncerts ilgs apmēram stundu. Šai daļai vizuālo
ietērpu – skatuvisko risinājumu, video projekcijas un izgaismojumu – jau ierasti
veidos Roberts Rubīns, Viktors Keino un Oskars Timbars. Muzikālo
priekšnesumu izspēlēs Ingus Ulmanis, Aigars Voitišķis, Kaspars Tobis, Andris
Sējāns, Valdis un Rūta Muktupāveli un Anrijs Grinbergs.
Pasākuma organizatori omulībai pēc saules rieta aicina paņemt piemērotu
apģērbu, pretinsektu līdzekli un cienastu, jo pasākumu laikā nenotiks ēdienu un
dzērienu tirgošana. Noderēs arī savi paklājamie vai sēžamie un kabatas
lukturītis atpakaļ ceļa izgaismošanai. Pasākuma organizatori lūdz pēc sevis
savākt atkritumus. Automašīnu stāvvietu skaits dabas parkā ir ierobežots, tāpēc
Dabas koncertzāles apmeklētāji lūgti doties uz pasākumu, apvienojoties un
braucot vairāki vienā mašīnā, ievērot norādes zīmes un automašīnas neatstāt
neatļautās vietās; lai nokļūtu uz pasākumu, var izmantot velosipēdus.
Pasākums ir bezmaksas, un tas iespējams, pateicoties Latvijas vides
aizsardzības fondam, A/S Latvijas Gāze, Dabas aizsardzības pārvaldei, Ogres,
Ikšķiles, Limbažu un Viļķenes pašvaldībai un SIA RBSSKALS Būvsabiedrība.
Plašāka informācija par Dabas koncertzāli lasāma Ogres novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv.
Baiba Trumekalne

Šoreiz brīvdabas kino – “Prāta Vētras”
koncerta ieraksts
Pagājušajā gadā ieviestā tradīcija turpinās – arī šovasar katra mēneša
pēdējās piektdienas vakarā visi laipni aicināti uz bezmaksas kino seansiem
Ogres pilsētas centrā!
26. jūlijā plkst. 22.00 skatītājiem tiek piedāvāts klausīties un skatīties grupas
“Prāta Vētra” koncerta ierakstu “Četri krasti”. Kino notiks Brīvības ielā – skvērā
pie tuneļa.
Brīvdabas kino skatītājiem novada pašvaldība būs sarūpējusi solus, tomēr
aicinu tos, kuriem ir iespēja, uz brīvdabas kino seansu līdzi ņemt arī savu
saliekamo vasaras krēslu.
Patīkamu skatīšanos un klausīšanos! Atgādinu, ka kino seansi ir bezmaksas
un paredzēti līdz septembrim.
Anita Ausjuka, Ogres novada pašvaldības kultūras darba koordinatore

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
Šā gada 20. augustā organizējam ekskursiju pa maršrutu Valmiera,
Zilaiskalns, Mazsalaca, Skaņaiskalns.
Pieteikties biedrības valdē. Aicināti biedrības biedri.
Valde

INFORMĀCIJA PAR PENSIONĀRU
BIEDRĪBAS EKSKURSIJĀM
21. augustā: Igate (baznīca, pils) – sudraba pilsēta Limbaži. Pieteikšanās
ekskursijai 15. augustā no plkst. 10 līdz 14 Ogres kultūras centrā, 175. kabinetā.
Par ekskursiju 25. septembrī lūdzu sekot informācijai kādā no turpmākajiem
“Ogrēnietis” numuriem.
Valde

LSK OGRES KOMITEJAS AICINĀJUMS
Biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” Ogres komiteja aicina pieteikties
trūcīgas, maznodrošinātas personas un LSK biedrus ielūgumiem uz muzikāli
horeogrāfisko izrādi “Dvēseles stīgas” 14. augustā plkst. 19 Dzintaru koncertzālē. Pasākumu atbalsta fonds Ziedot.lv un Ineses Galantes Fonds.
Pieteikšanās līdz 29. jūlijam. Tālrunis 29266059, e-pasts
ogressarkanaiskrusts@inbox.lv
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Saistošie noteikumi Nr.12/2013
PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN CITIEM PABALSTIEM
OGRES NOVADĀ
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 21. martā (protokols
Nr. 3; 36. §), ar 18.07.2013. Ogres novada domes sēdē pieņemtajiem precizējumiem). Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu un
35. panta trešo, ceturto un piekto daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu un
25. panta pirmo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
pašvaldības domes apstiprinātā finansējuma apmērā piešķiramo sociālās
palīdzības un citu pabalstu veidus, apmērus, pabalstu piešķiršanas un to izmaksāšanas kārtību, kā arī ģimenes
(personas), kurām ir tiesības saņemt
pašvaldības sociālās palīdzības un citus pabalstus.
2. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos sociālās palīdzības
un citus pabalstus ir ģimenēm (personām), kuras dzīvesvietu ir deklarējušas Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuru ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam, ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
3. Ogres novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests)
realizē normatīvajos aktos noteiktās
pašvaldības tiesības un pienākumus
saistībā ar sociālās palīdzības nodrošināšanu Ogres novadā.
4. Sociālais dienests realizē Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumos Nr. 1536 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” noteiktās pašvaldības tiesības un pienākumus attiecībā uz lēmuma pieņemšanu par
pakalpojuma samaksu un ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu maksas pieprasīšanu no bērna vecākiem, tajā
skaitā, izpildrīkojuma izdošanu un iesniegšanu izpildei tiesu izpildītājam.
II. Pabalstu veidi un apmērs
5. Ogres novada pašvaldībā tiek
izmaksāti šādi sociālās palīdzības pabalsti:
5.1.pabalsts garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai, kura apmēru katru gadu saistībā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu
nosaka Ministru kabinets;
5.2.dzīvokļa pabalsts;
5.3.pabalsts kurināmā iegādei;
5.4.pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kuru piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā bez ienākumu
un materiālā stāvokļa izvērtēšanas;
5.5.pabalsts audžuģimenei, kuru
piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas un atbilstoši atsevišķiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
6. Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc
5. punktā minētajiem sociālās palīdzības pabalstiem, pašvaldība sava budžeta iespēju robežās izmaksā arī šādus sociālās palīdzības un citus pabalstus:
6.1.pabalstu ārkārtas situācijā, ja
stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ persona nespēj
apmierināt savas pamatvajadzības; šī
pabalsta apmērs ir līdz 250,00 latiem
viena kalendārā gada laikā vienai
ģimenei (personai) un to piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, ņemot vērā stihiskās nelaimes
vai iepriekš neparedzamo apstākļu
radīto zaudējumu sekas; ja stihiskas
nelaimes vai iepriekš neparedzamu
apstākļu rezultātā ir cietis ģimenes
(personas) mājoklis, šo pabalstu piešķir, pamatojoties uz Civilās aizsardzības komisijas ziņojumu, ja cietušais
mājoklis ir ģimenes (personas) faktiskā un vienīgā iespējamā dzīvesvieta;
šo pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā
trīs mēnešu laikā no stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu iestāšanās brīža;
6.2.pabalstu personām pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda
izciešanas, kā arī personām, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda 20,00 latu apmērā, kuru piešķir bez ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanas personai, kuras dzīves vieta pirms brī-

vības atņemšanas soda izciešanas vai
nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas
no brīvības atņemšanas soda bija deklarēta Ogres novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
6.3.vienreizēju pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu, kuru
piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas un atbilstoši atsevišķiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
6.4.pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei 20,00
latu apmērā gadā, kuru piešķir vispārējās izglītības iestāžu 1. – 12. klašu
audzēkņiem no ģimenēm, kuru ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam; pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu
iegādei pēc Sociālā dienesta izvērtējuma var piešķirt natūrā;
6.5.vienreizēju pabalstu saistošajos noteikumos neminētās situācijās,
ja ģimene (persona) ir nonākusi krīzes
situācijā vai objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, faktisko izdevumu pamatvajadzību nodrošināšanai apmērā, bet ne
vairāk par 50,00 latiem viena kalendārā gada laikā vienai ģimenei (personai); ja ģimenei (personai) rodas
izdevumi par veselības aprūpes pakalpojumiem stacionārā vai izdevumi
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
saskaņā ar sociālā darbinieka sagatavoto pabalsta pieprasītāja rehabilitācijas plānu, tad šajā punktā noteikto
pabalstu var piešķirt līdz 100,00 latiem
viena kalendārā gada laikā vienai
ģimenei (personai); šo pabalstu var
pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā
no faktisko izdevumu pamatvajadzību
nodrošināšanai rašanās brīža;
6.6.ēdināšanas pabalstu;
6.7.pabalstu zīdaiņu pārtikas iegādei faktisko izdevumu zīdaiņu pārtikas
iegādei apmērā, bet ne vairāk par
15,00 latiem mēnesī par vienu bērnu
līdz 6 (sešu) mēnešu vecumam, ja pabalsta pieprasītāja ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas ģimenes
(personas) statusam un pabalsta pieprasītājs (viens no bērna vecākiem)
uzrāda bērna ģimenes ārsta izziņu par
nepieciešamību lietot zīdaiņu pārtiku;
pabalstu zīdaiņu pārtikas iegādei piešķir natūrā; ja Sociālais centrs nevar
nodrošināt pabalsta zīdaiņu pārtikas
iegādei piešķiršanu natūrā, tad šis
pabalsts tiek izmaksāts naudā;
6.8.pabalstu personām, kurām ir
hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze; šo pabalstu piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas;
6.9.pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai atbilstoši atsevišķiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
6.10. apbedīšanas pabalstu, kuru
piešķir bez ienākumu un materiālā
stāvokļa izvērtēšanas;
6.11. pabalstu īres (apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu parāda segšanai.
III. Pabalstu piešķiršanas un
lēmumu apstrīdēšanas kārtība
7. Lai saņemtu II nodaļā noteiktos
pabalstus, izņemot 6.3. punktā noteikto pabalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Sociālā dienesta
Ogres, Suntažu, Madlienas vai Taurupes sociālajā centrā (turpmāk – Sociālais centrs) atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai ar rakstveida iesniegumu un iesniedz šajos noteikumos un
citos normatīvajos aktos noteiktos attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
8. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu, to apmēru vai atteikumu to piešķirt pieņem Sociālais centrs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad
saņemts iesniegums un visi lēmuma
pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, izņemot 6.1. punktā noteikto pabalstu. Lēmumu par 6.1. punktā noteiktā pabalsta piešķiršanu, tā apmēru
vai atteikumu piešķirt pieņem pašvaldības dome pēc attiecīgas informācijas saņemšanas no Sociālā dienesta.
9. Sociālais dienests izmaksā šajos noteikumos noteiktos pabalstus
viena mēneša laikā no lēmuma par attiecīgā pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas.
10. Šo noteikumu 5.2., 5.3., 6.4.,
6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.11. punktos noteiktos pabalstus var atteikt, ja:
10.1. persona regulāri lieto alko-

holu vai citas apreibinošas vielas vai
pārkāpj sadzīves un sabiedriskās kārtības normas;
10.2. persona atsakās iesaistīties
līdzdarbību veicinošos pasākumos savas problēmas risināšanā;
10.3. persona, kura iesaistās līdzdarbību veicinošos pasākumos savas
problēmas risināšanā, bet nepilda sadarbības līguma noteikumus (lieto alkoholu vai citas apreibinošas vielas,
nepilda norādītos uzdevumus, utt.);
10.4. darbspējīgs Sociālā dienesta
klients, kurš saņem sociālo palīdzību
vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, atsakās iesaistīties darba un sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas
un apgūšanas pasākumos;
10.5. darbspējīgs Sociālā dienesta
klients, kurš saņem sociālo palīdzību
vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, iesaistās darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, bet neievēro ar
Sociālo dienestu noslēgtā līguma par
klienta iesaistīšanu minētajos pasākumos noteikumus;
10.6. persona pabalsta pieprasīšanas brīdī sniedz nepatiesas ziņas vai
noklusē informāciju, kas ietekmē pabalsta piešķiršanu;
10.7. Sociālais dienests konstatē,
ka piešķirtais pabalsts netiek izmantots atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
11. Sociālā centra lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt
pabalstu vai pabalsta izmaksas pārtraukšanu persona var apstrīdēt Ogres
novada domē Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
IV. Dzīvokļa pabalsts
12. Dzīvokļa pabalstu piešķir, ja ģimenes (personas) dzīvesvieta ir pašas
ģimenes (personas) vai pašvaldības
īpašumā esošs dzīvoklis vai persona
īrē dzīvokli no trešās personas, pamatojoties uz rakstveidā noslēgtu dzīvojamās telpas īres vai patapinājuma līgumu.
13. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts
īres (apsaimniekošanas) un komunālo
pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai.
14. Dzīvokļa pabalstu piešķir uz laiku, kamēr ģimenei (personai) ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
15. Iesniedzot iesniegumu Sociālajā centrā, persona uzrāda pasi un papildus 7. punktā noteiktajiem dokumentiem dzīvokļa pabalsta saņemšanai iesniedz šādus dokumentus:
15.1. pēdējā rēķina par dzīvokļa īri
(apsaimniekošanu) un komunālajiem
pakalpojumiem kopiju, uzrādot oriģinālu;
15.2. pēdējā rēķina par gāzi kopiju,
uzrādot oriģinālu, ja noslēgts līgums
par apkures pakalpojumiem ar gāzes
piegādātāju;
15.3. dzīvojamās telpas īres vai patapinājuma līgumu kopiju, ja dzīvoklis
tiek īrēts vai patapināts no privātpersonas, uzrādot oriģinālu.
16. Dzīvokļa pabalsta apmērs:
16.1. trūcīgām ģimenēm (personām) ir 50% no 15.1. un 15.2. punktā
noteikto rēķinu kopsummas mēnesī,
bet ne vairāk par 320,00 latiem viena
kalendārā gada laikā trūcīgām ģimenēm un ne vairāk par 240,00 latiem
viena kalendārā gada laikā atsevišķi
dzīvojošām trūcīgām personām;
16.2. maznodrošinātām ģimenēm
(personām) ir 40% no 15.1. un 15.2.
punktā noteikto rēķinu kopsummas
mēnesī, bet ne vairāk par 290,00 latiem viena kalendārā gada laikā maznodrošinātām ģimenēm un ne vairāk
par 210,00 latiem viena kalendārā
gada laikā atsevišķi dzīvojošām maznodrošinātām personām.
17. Par pamatu dzīvokļa pabalsta
aprēķināšanai tiek ņemts pēdējais saņemtais rēķins par dzīvokļa īri (apsaimniekošanu) un komunālajiem pakalpojumiem, skaitot no mēneša, kurā
dzīvokļa pabalsts tiek pieprasīts.
18. Dzīvokļa pabalsta apmēru samazina, ja dzīvokļa pabalsta pieprasītājs (saņēmējs) dzīvo divu vai vairāku
istabu dzīvoklī, kura kopējā apkures
2
platība ir lielāka par 35m uz pirmo (vienīgo) šajā platībā dzīvojošo personu
2
un 15m uz katru nākamo šajā platībā
dzīvojošo personu. Šajā punktā noteikto dzīvokļa pabalsta samazinājumu nosaka pēc šādas formulas:
X = (A : B) * C, kur:

X ir dzīvokļa pabalsta samazinājums;
A ir aprēķinātais dzīvokļa pabalsts bez
samazinājuma;
B ir kopējā apkures platība;
C ir platība, kas lielāka par šajā punktā
noteikto robežu.
19. Papildus 10. punktā noteiktajiem gadījumiem dzīvokļa pabalstu var
atteikt, ja:
19.1. dzīvoklis vai tā daļa tiek izīrēts
citām personām;
19.2. Sociālā dienesta Sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija)
konstatē, ka ir noslēgts uztura līgums;
19.3. dzīvoklim ir piešķirts sociālā
dzīvokļa statuss.
20. Dzīvokļa pabalstu palielina par
50,00 latiem mēnesī vienam dzīvokļa
pabalsta saņēmējam, kamēr tas brīvprātīgi iesaistās darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un
apgūšanas pasākumos (turpmāk –
Prasmju veicināšanas pasākumi) un
ievēro līguma par darba un sociālo
prasmju veicināšanu noteikumus. Uz
šajā punktā noteikto dzīvokļa pabalsta
palielinājumu neattiecas 16. punktā noteiktie dzīvokļa pabalsta maksimālie
apmēri.
21. Dzīvokļa pabalstu izmaksā,
ieskaitot to dzīvokļa apsaimniekotāja
kontā.
V. Pabalsts īres
(apsaimniekošanas) un komunālo
pakalpojumu parāda segšanai
22. Pabalstu īres (apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu parāda segšanai (turpmāk V nodaļā –
Pabalsts) var piešķirt dzīvokļa pabalsta
saņēmējam vai sociālā dzīvokļa īrniekam, ja tas deklarēts un faktiski dzīvo
dzīvoklī, kurš atrodas Ogres novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
un par kuru Pabalsta pieprasītājam ir
izveidojies parāds par īri (apsaimniekošanu) un komunālajiem pakalpojumiem.
23. Sociālā dzīvokļa īrniekam Pabalstu 50,00 latu apmērā mēnesī piešķir, kamēr tas brīvprātīgi iesaistās
Prasmju veicināšanas pasākumos un
ievēro līguma par darba un sociālo
prasmju veicināšanu noteikumus.
24. Ja dzīvokļa pabalsta saņēmējs
vai sociālā dzīvokļa īrnieks objektīvu
apstākļu dēļ, kurus apliecina ar attiecīgiem dokumentiem, nevar iesaistīties
Prasmju veicināšanas pasākumos, tad
Pabalsta piešķiršanai Sociālā centra
sociālā darba speciālists (turpmāk –
sociālā darba speciālists) izvērtē attiecīgā parāda izveidošanās apstākļus
pēc šādiem kritērijiem:
24.1. personas (vai kāda no ģimenes locekļiem) ilgstoša slimība parāda
izveidošanās laikā, kas tiek apliecināta
ar ģimenes ārsta izziņu;
24.2. bezdarbnieka statusa esamība un bezdarbnieka statusa nosacījumu ievērošana parāda veidošanās
laikā, kas apliecināma ar Nodarbinātības Valsts aģentūras izsniegtu dokumentu;
24.3. tiesā celta prasība pret Pabalsta pieprasītāju par īres (apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu
parāda piedziņu, kas apliecināma ar
attiecīgu dokumentu.
25. Par objektīviem apstākļiem 24.
punkta izpratnē uzskatāmi: strādā algotu darbu pilnu slodzi; ilgstoša darba
nespēja; kopj slimu bērnu vai bērnu ar
invaliditāti; visi pilngadīgie ģimenes
locekļi ir pensionāri vai invalīdi, kuru
vienīgais ienākuma avots ir valsts pensija un/vai kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni u.c.
26. Ja Pabalsta pieprasītāja īres
(apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu parāda izveidošanās apstākļi atbilst vismaz vienam no 24. punktā noteiktajiem kritērijiem, tad sociālā
darba speciālists:
26.1. piedāvā Pabalsta pieprasītājam rakstveidā slēgt trīspusēju sadarbības līgumu par parāda segšanu ar
Sociālo centru un dzīvojamās mājas
apsaimniekotāju, līgumā nosakot Pabalsta pieprasītāja līdzmaksājumus un
citus līdzdarbības pienākumus parāda
segšanā kā priekšnosacījumus Pabalsta izmaksai (turpmāk – trīspusējs
sadarbības līgums),
26.2. saskaņo ar Pabalsta pieprasītāju un dzīvojamās mājas apsaimniekotāju trīspusējā sadarbības līguma
projektu un
26.3. iesniedz Komisijai dokumentu
paketi ar lūgumu piešķirt Pabalstu īres
(apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu parāda daļējai vai pilnīgai
segšanai.
27. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem

Komisija.
28. Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas Sociālais centrs saskaņā ar Komisijas lēmumu noslēdz ar Pabalsta
pieprasītāju un dzīvojamās mājas apsaimniekotāju trīspusēju sadarbības
līgumu.
29. Lēmums par Pabalsta piešķiršanu stājas spēkā ar brīdi, kad Sociālais centrs, Pabalsta pieprasītājs un
dzīvojamās mājas apsaimniekotājs ir
parakstījuši trīspusēju sadarbības
līgumu.
30. Trīspusējā sadarbības līguma
izpildes gaitu kontrolē sociālā darba
speciālists un dzīvojamās mājas apsaimniekotājs.
31. Sociālā darba speciālists sagatavo priekšlikumus Komisijai par Pabalsta palielināšanu, samazināšanu
vai izmaksas izbeigšanu, ja:
31.1. mainās Pabalsta saņēmēja
materiālais stāvoklis un/vai ienākumi;
31.2. mainās maksājumu apmērs
par īri (apsaimniekošanu) un komunālajiem pakalpojumiem;
31.3. Pabalsta saņēmējs bez attaisnojoša iemesla pilnībā vai daļēji nepilda trīspusējā sadarbības līgumā norādītos līdzdarbības pasākumus.
32. Pabalstu, pamatojoties uz 24.
punktu, piešķir Komisijas lēmumā noteiktajā apmērā.
33. Pabalstu izmaksā, ieskaitot to
dzīvokļa apsaimniekotāja kontā.
34. Dzīvokļa pabalsta saņēmējam
vai sociālā dzīvokļa īrniekam ir tiesības
prasīt un saņemt Pabalstu ne vairāk kā
reizi gadā.
VI. Pabalsts kurināmā iegādei
35. Pabalstu kurināmā iegādei piešķir maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm (personām) vienu reizi kalendāra gadā malkas vai cita kurināmā
iegādei.
36. Pabalsta kurināmā iegādei apmērs ir 80,00 lati gadā uz vienu ģimeni
(personu).
37. Papildus 10. punktā noteiktajiem gadījumiem pabalstu kurināmā
iegādei var atteikt, ja:
37.1. Komisija konstatē, ka ir noslēgts uztura līgums;
37.2. ja Komisija ir konstatējusi, ka
šai ģimenei (personai) apkures sezonai kurināmais ir pietiekamā daudzumā.
38. Pabalstu kurināmā iegādei piešķir naudā.
39. Pabalstu kurināmā iegādei piešķir pabalsta pieprasītāja faktiskās dzīvesvietas apkurei.
VII. Ēdināšanas pabalsts
40. Ēdināšanas pabalstu piešķir
Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) un
vispārizglītojošo skolu (turpmāk – skolas) audzēkņiem ar invaliditāti, kā arī
audzēkņiem no ģimenēm, kuru vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo 3 (triju) mēnešu laikā ir
ne vairāk kā 135 lati. Izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli un ienākumus
ēdināšanas pabalsta piešķiršanai saskaņā ar šo punktu, piemēro Ogres
novada pašvaldības saistošos noteikumus par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Ogres
novadā.
41. Atsevišķos gadījumos ēdināšanas pabalsta piešķiršanas pamats var
būt motivēts ar attiecīgās izglītības iestādes sociālā pedagoga izvērtējumu
un vadītāja iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu Sociālajā centrā, izglītības
iestādes vadītājs iesniegumam pievieno attiecīgo sociālā pedagoga izvērtējumu. Ja izglītības iestādē nav
sociālā pedagoga, tad vadītājs iesniegumā iekļauj ēdināšanas pabalsta
piešķiršanas pamatojumu, kuru izvērtē
Komisija.
42. Atkārtoti ēdināšanas pabalstu
var nepiešķirt, ja šī pabalsta pieprasītājs ēdināšanas pabalsta saņemšanas laikā nav līdzdarbojies sava parāda par bērna ēdināšanu PII segšanā.
43. Ēdināšanas pabalstu piešķir
100 % ēdināšanas maksas apmērā:
43.1. audzēkņu ēdināšanai PII – uz
3 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pēc jaunas izvērtēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem termiņu pagarinot;
43.2. audzēkņu ēdināšanai skolās –
uz vienu semestri.
44. Ēdināšanas pabalstu izmaksā
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam
attiecīgajā PII vai skolā. Ja Sociālais
centrs nevar nodrošināt ēdināšanas
pabalsta izmaksu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, tad ēdināšanas
pabalstu izmaksā šī pabalsta pieprasītājam/saņēmējam.
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Turpinājums no 2. lpp.
Saistošie noteikumi Nr.12/2013
PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN CITIEM PABALSTIEM OGRES NOVADĀ
VIII. Pabalsts personām, kurām ir
hroniska nieru mazspēja un ir
nepieciešama regulāra
hemodialīze
45. Pabalsta personām, kurām ir
hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze (trīs reizes nedēļā), apmērs vienai personai ir
ne vairāk par 50,00 latiem mēnesī. Ja
hemodialīzes procedūru skaits ir mazāks par trim procedūrām nedēļā, tad
pabalsts tiek proporcionāli samazināts.
46. Pabalsta personām, kurām ir
hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze, saņemšanai šī pabalsta pieprasītājs
Sociālajā centrā iesniedz:
46.1. primārās veselības aprūpes
ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās, stacionārās
slimnieka medicīnas kartes (veidlapa
027/u), kurā norādīta procedūru saņemšanas nepieciešamība, procedūru
saņemšanas periods un nepieciešamo
procedūru skaits;
46.2. ārstniecības iestādes, kura
veic hemodialīzes procedūras, izrakstu par veicamo procedūru indikācijām, biežumu un norādījumiem par
transporta izdevumu kompensāciju vai
par procedūru nepieciešamību.
47. Pabalsta personām, kurām ir
hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze, saņemšanai šī pabalsta pieprasītājs
slēdz vienošanos ar Sociālo centru par
līdzdarbību, kurā noteikts, ka pabalsta
pieprasītājam regulāri jāinformē Sociālais centrs par jebkurām izmaiņām

ārstēšanas procesā.
48. Pabalstu personām, kurām ir
hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze, izmaksā šī pabalsta pieprasītājam skaidrā
naudā vai ar bankas pārskaitījumu uz
pabalsta pieprasītāja norādīto bankas
kontu.
IX. Apbedīšanas pabalsts
49. Tiesības saņemt apbedīšanas
pabalstu ir personai vai apbedīšanas
uzņēmumam, kurš apņēmies veikt mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta bija
deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā.
50. Apbedīšanas pabalstu pieprasa ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc
mirušās personas miršanas apliecības izdošanas datuma.
51. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts šādos gadījumos un apmēros:
51.1. 100,00 lati, ja mirusi persona,
par kuru saskaņā ar Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (turpmāk –
VSAA) lēmumu saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts
apmērā līdz 200,00 latiem;
51.2. 60,00 lati, ja mirusi persona,
par kuru saskaņā ar VSAA lēmumu
saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts apmērā no 200,00
latiem līdz 280,00 latiem;
51.3. 40,00 lati, ja mirusi persona,
par kuru saskaņā ar VSAA lēmumu saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts apmērā no 280,00 latiem
līdz 320,00 latiem;
51.4. 150,00 lati, ja mirusi persona,
par kuru saskaņā ar VSAA lēmumu

nav saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts;
51.5. starpība starp 150,00 latiem
un no VSAA saņemto valsts nodrošināto apbedīšanas pabalstu, ja mirusi
persona, kuras apbedīšanu nav uzņēmusies persona un apbedīšanu veic
apbedīšanas uzņēmums;
51.6. 100,00 lati, ja mirusī persona
nav noskaidrota (nezināma).”
52. Apbedīšanas pabalstu nepiešķir, ja:
52.1. mirušai personai bija noslēgts uztura vai dāvinājuma līgums ar
uzlikumu, no kura izriet apdāvinātā
pienākums apbedīt dāvinātāju;
52.2. mirušās personas pārdzīvojušais laulātais saņem vienreizējo pabalstu mirušā laulātā divu pensiju
apmērā no VSAA.
53. Ja Sociālais centrs pieņem lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu, tas izsniedz apbedīšanas
uzņēmumam adresētu garantijas vēstuli par apbedīšanas pabalsta izmaksu
šajos noteikumos paredzētajā apmērā
vai apbedīšanas pabalstu izmaksā
personai skaidrā naudā vai ar bankas
pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja
norādīto bankas kontu.
X. Noslēguma jautājums
54. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ogres novada pašvaldības 16.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 6/2012 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres
novadā” (protokols Nr. 2, 18.§).
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs
Saistošie noteikumi stājas spēkā
2013. gada 24. jūlijā.

Ogres novada domes sēdē 18. jūlijā
Piedalās: Edvīns Bartkevičs, Vita Pūķe, Valda Gaile, Andrejs Ceplītis, Māris Legzdiņš, Jānis Petrovičs, Sarmīte Kirhnere,
Juris Laizāns, Lidija Strelkova, Raimonds Javoišs, Artūrs Mangulis, Māris Siliņš, Dainis Širovs, Egils Helmanis, Dzintra
Mozule, Egīls Dzelzītis, Ilga Vecziediņa.
Izmaiņas novada domes sastāvā
Domes sēdē pieņemts lēmums izbeigt Jāņa Petroviča deputāta pilnvaras pirms termiņa sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
Lai gan deputātus ievēl uz četriem
gadiem, J. Petrovičs nolēmis atteikties no deputāta pienākumiem jau tagad.
Ar šā gada 1. jūliju stājušies spēkā
grozījumi likumā “Par pašvaldībām”,
kas nosaka amatu savienošanas ierobežojumus pašvaldību deputātiem.
Pašvaldības deputāts vairs nevar ieņemt amatu pašvaldības administrācijā, ja viņa pienākumos ir domes lēmumu projektu sagatavošana, lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude, domes pieņemto lēmumu kontrole un uzraudzība. Tā kā J. Petrovičs strādā par novada pašvaldības
izpilddirektora palīgu un likums viņam
aizliedz savienot darbu pašvaldības
izpildinstitūcijā ar deputāta pienākumu pildīšanu, tad viņš tomēr izšķīries
par iespēju saglabāt savu amatu.
J. Petrovičs domē ievēlēts no partijas “Ogres novadam” kandidātu saraksta. Atbilstoši Centrālās vēlēšanu
komisijas apstiprinātajai kārtībai bijušā deputāta vietā no tā paša deputātu
kandidātu saraksta uzaicināms stāties nākamais kandidāts, kurš ieguvis
lielāko balsu skaitu, un tā ir Ineta
Tamane (3687 balsis), Ogres 1. vidusskolas direktore.
Lauberes pamatskolu pārveidos
par Suntažu vidusskolas filiāli
Pēc plašām diskusijām domes sēdē
pieņemts lēmums ar 2014. gada 1.
janvāri pievienot Lauberes pamatskolu Suntažu vidusskolai, izveidojot
Suntažu vidusskolas teritoriālo struktūrvienību Lauberes filiāli.
Lēmums stāsies spēkā pēc tā saskaņošana ar Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkojumu, laikā no
2013. gada 15. aprīļa līdz 19. aprīlim
Lauberes pamatskolā strādāja akreditācijas ekspertu komisija. Komisijas
uzdevums – novērtēt izglītības iestādes darbības un izglītības programmu
īstenošanas kvalitāti.
Kvalitātes dienests, pamatojoties
uz akreditācijas ekspertu komisijas
priekšlikumu, 2013. gada 4. jūnijā nolēma atteikt Lauberes pamatskolas
un tās īstenoto izglītības programmu

akreditāciju.
Atbilstoši Ministru kabineta 14.09.
2010. noteikumiem Nr. 852 “Kārtība,
kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” izglītības iestādes un izglītības
programmu akreditācija atsakāma, ja
kaut viens no kritērijiem iestādē novērtēts ar “nepietiekami”. Lauberes
skolas gadījumā šāds vērtējums ir
kritērijā “Personālresursi”. Tas tāpēc,
ka vairāki pedagogi pasniedz mācību
priekšmetus bez atbilstošas izglītības
vai kvalifikācijas, līdz ar to, kā secinājuši eksperti, skolā tikai daļēji tiek
nodrošināts izglītības programmai
nepieciešamais personāls. Kvalificētu pedagogu piesaisti kavē nelielais
stundu skaits mācību priekšmetos un
darbs apvienotajās klasēs.
2012./2013. mācību gadā Lauberes pamatskolā 1. – 9. klasēs mācījās
53 skolēni, 24 bērni apguva pirmsskolas izglītības programmu. Skolā
strādāja 13 pedagogi, no tiem pamatdarbā 8 un blakusdarbā 5 pedagogi.
Visi pedagogi ir ar augstāko izglītību.
Skolas direktore Juta Krastiņa skaidro, ka 1. – 6. klasēs visiem skolotājiem ir atbilstoša kvalifikācija. Problēmas ir ar pedagogu piesaisti 7. – 9.
klasēs, jo skolotājiem nevar piedāvāt
pietiekami lielu stundu skaitu, tāpēc
atsevišķus mācību priekšmetus –
fiziku (2 stundas nedēļā), vēsturi (4
stundas nedēļā), ģeogrāfiju (4 stundas nedēļā) māca skolotāji bez atbilstošas kvalifikācijas šajos mācību
priekšmetos. Angļu valodu māca skolotāja ar tulka – tulkotāja kvalifikāciju.
J. Krastiņa skaidro, ka skolas vecāku sapulcē vecāki tika iepazīstināti
ar skolas nākotnes redzējumu, ir ticis
runāts arī par to, ka skola varētu kļūt
par Suntažu vidusskolas filiāli, vecāki
iespējamās pārmaiņas uzņēmuši ar
sapratni, jo vēlas, lai bērni varētu mācīties uz vietas savā pagastā.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību
procesu, Lauberes pamatskola tiek
pārveidota par Suntažu vidusskolas
filiāli. Mainoties statusam, Lauberē
skola pastāvēs.
“Uzskatu, ka šāds risinājums patiešām ir vislabākais. Suntažu vidusskolā visus mācību priekšmetus pasniedz pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju. Izveidojot vienotu izglītības iestādi, arī Lauberē visu mācību priekšmetu mācīšanu varēs nodrošināt
prasībām atbilstošā kvalitātē. Katrā
ziņā Lauberes bērni un viņu vecāki no

šādām pārmaiņām būs ieguvēji,” atzīst Vita Pūķe, novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras,
veselības un sociālajā jomā.
Pret Lauberes skolas statusa maiņu balsoja I. Vecziediņa, E. Dzelzītis,
E. Helmanis un Dz. Mozule, balsojumā atturējās M. Siliņš. D. Širovs šī
jautājuma izskatīšanas laikā sēdē
nepiedalījās.
Taurupes vidusskolai maina
nosaukumu
Šī gada 24. janvārī dome pieņēma
lēmumu par Taurupes vidusskolas
iekšējo reorganizāciju.
Ar 2013. gada 1. augustu skola tiek
reorganizēta par Taurupes pamatskolu un nodrošinās vispārējās pamatizglītības programmas apguvi.
Skolai, tāpat kā iepriekš, būs filiāles
Meņģelē un Mazozolos.
Dome atbalsta sportistus
Domes sēdē deputāti nolēma
sniegt finansiālu atbalstu vairāku Ogres novada sportistu dalībai sacensībās ārzemēs.
Ogres basketbola skolas trenere
Marika Salceviča, kura ir arī Latvijas
sieviešu basketbola senioru izlases
dalībniece, piedalās 12. maksibasketbola čempionātā, kas jūlijā notiek
Salonikos Grieķijā. Čempionātā Latvijas sieviešu basketbola izlases
komanda piedalās senioru grupā 40+,
kuras pamatsastāva spēlētājas ir ilggadējas Rīgas senioru komandas
spēlētājas un līdz šim Latvijas maksibasketbola čempionātā vecuma grupās 30+, 35+ un 40+ ieguvušas visus
čempiona titulus. M. Salcevičai finansiālais atbalsts sniegts, piešķirot
Ls 100.
Ogres Valsts ģimnāzijas skolniece
Kecija Keita Salceviča ir iekļauta Latvijas U14 izlases sastāvā dalībai
Eiropas čempionātā basketbolā. Gatavojoties čempionātam, Latvijas jaunatnes basketbola izlase piedalīsies
starptautiskajā turnīrā Zviedrijā. Atbalstot biedrības “Jaunatnes Basketbola attīstības centrs” lūgumu, dome
jaunās sportistes dalībai turnīrā piešķīra Ls 100.
Finansiālu atbalstu domei lūdz arī
biedrība “Motoski”, kuras peintbola
komanda Moto-Ski piedalīsies Baltijas taktiskās peintbola līgas čempionātā, kas norisināsies 3 posmos Saulkrastos, Liepājā un Pērnavā, Igaunijā.
Komanda Moto-Ski ir 2012. gada Latvijas Taktiskās peintbola līgas vice-

čempioni un Latvijas studentu peintbola līgas čempioni. Komandas pamatsastāvu pārstāv Ogres novada
jaunieši no dažādiem pagastiem. Arī
šo lūgumu deputāti atbalstīja, piešķirot biedrībai Ls 150 lielu finansiālu
atbalstu komandas formu izveidei un
dalības maksas segšanai.
Kārlis Akots Gribulis startēs loka
šaušanas Eiropas Junioru kausa 2.
posma sacensībās Bukarestē. Šī
sportista dalību sacensībās deputāti
atbalsta, piešķirot Ls 150.
Finansējums sportistu atbalstam
piešķirts no sporta spēļu komandu atbalstīšanai paredzētajiem budžeta
līdzekļiem.
Komisija strādās jaunā sastāvā
Domes sēdē nolemts mainīt Ogres
novada pašvaldības avārijas stāvoklī
un pamestu būvju apzināšanas komisijas sastāvu, kā arī izdarīt grozījumus šīs komisijas nolikumā.
Komisija turpmāk darbosies 8 cilvēku sastāvā un to vadīs Valda Gaile,
domes priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos. Komisijas locekļi: Pēteris
Špakovskis, pašvaldības izpilddirektors; Jānis Petrovičs, pašvaldības izpilddirektora palīgs; Maija Rinka, Ogres būvvaldes vadītāja; Raitis Gultnieks un Ēriks Viļums – Ogres būvvaldes būvinspektori; Valentīna Jahimoviča, komunālās nodaļas vadītāja;
Elmārs Drātnieks, komunālās nodaļas vadītāja vietnieks – būvinženieris.
Komisijas nolikumā punkts 1.4. izteikts jaunā redakcijā: “Komisiju izveido ar domes lēmumu 8 cilvēku sastāvā. Komisijas darbu organizē un
vada komisijas priekšsēdētājs. Dome
par komisijas priekšsēdētāju izvirza
un ieceļ amatā domes priekšsēdētāja
vietnieku tautsaimniecības, sporta un
tūrisma jautājumos. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ievēl
komisijas locekļi. Komisijas sekretāri
– lietvedi pieņem, noslēdzot līgumu
par atsevišķa darba izpildi.”
Komisija izveidota, lai pašvaldība
varētu realizēt Būvniecības likumā
pašvaldībām noteiktos pienākumus
pilnīgi vai daļēji sagruvušo būvju sakārtošanā vai nojaukšanā.
Pret šīm izmaiņām balsoja I.
Vecziediņa un E. Helmanis, Dz.
Mozule balsojumā atturējās.
Deleģē pārstāvjus Ogres un
Ikšķiles pašvaldības aģentūras
padomē
Saskaņā ar 18.07.2013. Ogres novada domes sēdes lēmumu Ogres un
Ikšķiles pašvaldības aģentūras “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības
aģentūra” uzraudzības padomē Ogres novada pašvaldību pārstāvēs
Valda Gaile, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
(saskaņā ar padomes nolikumu V.
Gaile kā lielākās pašavaldības priekšsēdētāja vietniece ir arī uzraudzības
padomes priekšsēdētāja) un Rita
Grāvīte, Ogres novada pašvaldības
attīstības nodaļas vadītāja vietniece –
projektu vadītāja.
Projekts sporta infrastruktūras
uzlabošanai pagastos
Domes sēdē nolemts piedalīties
publisko un privāto partnerattiecību
biedrības “Zied zeme” projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Ogres
novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un
infrastruktūras uzlabošana”, kura kopējās izmaksas ir Ls 29 325.37, tai
skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 75%
no attiecināmajām izmaksām, t.i., Ls
15 000, un Ogres novada pašvaldības
finansējums Ls 14 235.37, tai skaitā
25 % no attiecināmajām izmaksām
(Ls 5000) un neattiecināmās izmaksas Ls 9235.37. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldības finansējums tikas paredzēts 2013. un 2014.
gada budžetā.
Peļņu novirza attīstībai
Izvērtējot SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes iesniegumu ar lūgumu
nesadalīt sabiedrības peļņu par 2012.
gadu, bet novirzīt to slimnīcas attīstībai kā ilgtermiņa ieguldījumu, kas
turpmākajos gados nodrošinātu tās
ilgspējīgu attīstību un konkurētspējas
saglabāšanu, dome nolēma piekrist
SIA “Ogres rajona slimnīca” ierosinājumam nesadalīt peļņu Ls 265 668
apmērā un novirzīt to slimnīcas attīstī-

bai. SIA “Ogres rajona slimnīca” valdei normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā jāorganizē dalībnieku sapulce
galīgā lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību ar sabiedrības 2012. gada peļņu. Dalībnieki ir Ogres, Ikšķiles,
Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldības.
Aizsargdambja projektēšanu un
būvniecību organizēs
steidzamības kārtā
Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par Ogres upes aizsargdambja būvniecību.
Dome nolēma atzīt Ogres upes
aizsargdambja pastiprināšanu par ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radušos situāciju Publisko iepirkumu
likuma 63. panta pirmās daļas 3. punkta izpratnē un uzdeva Ogres būvvaldei organizēt līguma slēgšanu par
Ogres upes aizsargdambja projektēšanu. Savukārt Ogres novada pašvaldības būvdarbu iepirkumu komisijai uzdots veikt sarunu procedūru
par Ogres upes aizsargdambja būvniecību.
Lai novērstu Ogres upes tuvumā
esošās teritorijas applūšanu, Ogres
upes aizsargdambja pastiprināšana
un sūkņu stacijas būvniecība veicama nekavējoties. Projektēšanu un
būvniecības darbus, kas saistīti ar
Ogres upes aizsargdambja pastiprināšanu, nepieciešams uzsākt steidzami un veikt šā gada būvniecības
darbu sezonas ietvaros.
Pašvaldībai, veicot Ogres upes
dambja pastiprināšanas pasākumus,
kas ietver projektēšanu un būvniecību, ir jāpiemēro Publisko iepirkumu
likums un tajā paredzētās iepirkuma
procedūras, kas ir laikietilpīgs process. Lai šo procesu paātrinātu un laikus paveiktu aizsargdambja stiprināšanai nepieciešamos darbus, saskaņā ar domes sēdē pieņemto lēmumu pašvaldība plūdu skartajās teritorijās ir tiesīga rīkoties atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmās daļas 3. punktam, t.i., publiskiem
būvdarbu, piegādes un pakalpojumu
līgumiem piemērot sarunu procedūru
bez iepirkuma procedūras izsludināšanas.
Ņems kredītu ielas remontam un
dambja stiprināšanai
Domes sēdē deputāti nolēma
ņemt kredītu divu svarīgu infrastruktūras objektu sakārtošanai.
Mālkalnes prospekta rekonstrukcijai pašvaldība ņems Ls 100 000 lielu
kredītu, savukārt kredītu izdevumu
segšanai, kas saistīti ar 2013. gada
pavasara plūdu laikā radīto zaudējumu novēršanu – Ogres upes dambja pastiprināšanu – Ls 280 000 apmērā.
Abi kredīti tiks ņemti latos vai ekvivalentā summā citā valūtā no Valsts
kases uz 20 gadiem par Valsts kases
noteikto procentu likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz
vienu gadu.
Kredīta atmaksa garantēta ar Ogres novada pašvaldības pamatbudžetu.
Apstiprināts pašvaldības 2012.
gada publiskais pārskats
Ogres novada dome ir apstiprinājusi Ogres novada pašvaldības 2012.
gada publisko pārskatu, kas sastādīts
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pārskats būs pieejams pašvaldības
mājas lapā www.ogresnovads.lv un
pašvaldības sabiedrisko attiecību un
lietvedības nodaļā.
Var pieteikt kandidātus novada
vēlēšanu komisijas sastāvam
Saskaņā ar Republikas pilsētu un
novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. pantu republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju attiecīgās pašvaldības dome ievēl triju mēnešu laikā pēc
domes izveidošanas.
Ar Ogres novada domes 18.07.
2013. lēmumu “Par Ogres novada
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanu” Ogres novada vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir noteikts līdz 2013.
gada 5. augustam.
Pieteikumi iesniedzami Ogres novada pašvaldības sekeretārei Brīvības ielā 33, Ogrē (202. kab.).
Nikolajs Sapožņikovs

2013. gada 23. jūlijs
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Bērnu un jauniešu centram jauna direktore
Ogres novada Bērnu un jauniešu centra (BJC) direktora amatā ar novada domes 18. jūlija sēdes lēmumu iecelta Irēna
Ošiņa. Jaunā direktore darbu uzsāks 12. augustā.
Uz vakanto BJC direktora amatu bija pieteikušies 6 pretendenti. Ogres
novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa
komisija, izvērtējot iesniegtos dokumentus un pēc intervijas ar četriem no pretendentiem, par BJC direktori nolēma virzīt I. Ošiņu.
I. Ošiņa ir beigusi Latvijas universitātes Filoloģijas fakultāti, iegūts
profesionālais maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija specialitātē filologs, krievu valodas un literatūras pasniedzējs, kā arī šīs augstskolas
Ģeogrāfijas un vides mācības fakultāti, kur ieguvusi ģeogrāfijas skolotāja
kvalifikāciju. I. Ošiņa ir strādājusi vairākās Ogres izglītības iestādēs par krievu
valodas un ģeogrāfijas skolotāju, Ogres rajona pašvaldības Izglītības pārvaldē par
interešu izglītības galveno speciālisti. Šobrīd strādā Ogres novada sporta centrā
par direktora vietnieci izglītības jomā.
Jaunā direktore uzskata, ka BJC nākotnē jāveido kā interešu izglītības centrs –
nams, kur bērniem un jauniešiem no 3 līdz pat 25 gadiem ir iespēja kulturāli un
lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Tāpat BJC jākļūst atpazīstamam un atvērtam. Par
centra vērtībām izvirza: kompetenta, zinoša komanda, kvalitāte un sadarbība.
I. Ošiņa ir pārliecināta, ka darbs BJC jāorganizē trīs virzienos: interešu izglītības
programmu īstenošana; interešu izglītības metodiskā, organizatoriskā un
izglītojošā darba funkciju veikšana; darbs ar jaunatni.
Baiba Trumekalne

PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU
Ar Ogres novada domes 2013.
gada 18. jūlija sēdes lēmumiem (protokols Nr. 11, 6.§, 7.§ un 57.§) publiskajai apspriešanai laika posmā no šā
gada 29. jūlija līdz 26. augustam ir
nodoti šādu detālplānojumu 1. redakcijas:
• detālplānojums nekustamajā īpašumā “Rudzlauki”, Ciemupes ciemā,
Ogresgala pagastā, Ogres novadā,
kadastra apzīmējums 7480-0050830, paredzot pieslēgumu valsts
galvenajam autoceļam A6 Rīga Daugavpils un zemes vienības sadali ražošanas objektu apbūves un satiksmes infrastruktūras objektu vajadzībām. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.
gada 7. augustā plkst. 17 Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā
Ogrē, Brīvības ielā 33, 2. stāva zālē;
• detālplānojums nekustamā īpašu-

ma “Lejasjaunzemi” 4. zemes vienībai, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra apzīmējums 7480006-0115, paredzot zemes vienības
daļā ierīkot karjeru un izbūvēt piebraucamo ceļu tam. Detālplānojuma
publiskās apspriešanas sanāksme
notiks 2013. gada. 6. augustā plkst.
17 Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē;
• detālplānojums nekustamajā īpašumā Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres novadā, kadastra apzīmējums 7401-004-0218, paredzot zemes vienības sadali savrupmāju apbūves, mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves, parka teritorijas un satiksmes
infrastruktūras objekta vajadzībām.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada
13. augustā plkst. 17 Ogres novada

pašvaldības administrācijas ēkā Ogrē, Brīvības ielā 33, 2. stāva zālē.
Ar detālplānojumu materiāliem iespējams iepazīties un izteikt savas
atsauksmes par tiem paziņojumā norādītajā termiņā Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības
ielā 33, Ogrē, 4. stāva vestibilā pie
būvvaldes pašvaldības administrācijas darba laikā, kā arī pašvaldības
mājas lapā internetā
www.ogresnovads.lv. sadaļā “Publiskās apspriešanas”.
Apmeklētāju pieņemšana notiek
pirmdienās no šā gada 5. augusta,
laikā no plkst. 8.30 līdz 12.00 un 15.00
līdz 18.00, 407. kabinetā, kontaktpersona Ogres būvvaldes teritorijas
plānotājs Uldis Apinis, tālrunis
65071178, e-pasts
uldis.apinis@ogresnovads.lv

27. jūlijā Ogrē var nodot veco elektrotehniku!
Atbrīvo savu mazdārziņu, māju vai
dzīvokli no vecās elektrotehnikas!
Koku košzaļās lapas un zāle, putnu
treļļi, gaišie un siltie vakari, reibinošās
ziedu, krūmu un koku smaržas vēstī –
vasara rit pilnā sparā. Lai baudītu vasaru bez rūpēm par veco ledusskapi,
kas noplīsis stāv līdzās ābelei vai putekļiem apklāto veco televizoru istabas
stūrī, videi kaitīgu preču apsaimniekotājs “Latvijas Zaļais elektrons” sadarbībā ar Ogres pašvaldību aicina
atbrīvot savu mazdārziņu, māju vai
dzīvokli no vecās, nederīgās elektrotehnikas, izlietotajām baterijām un
akumulatoriem!
27. jūlijā Ogrē bez maksas nododiet
veco elektrotehniku un dāvanā saņemiet dekoratīvu dzīvības stādiņu!

Nederīgo elektrotehniku pirms norādītā laika varat arī atstāt kādā no
norādītājiem elektrotehnikas savākšanas punktiem! Savukārt, ja lielizmēra tehniku – ledusskapi, veļas mašīnu
– nav iespējams pašu spēkiem nogādāt līdz kādam no savākšanas punktiem, iespējams pieteikt tās savākšanu no jūsu mājas (savākšanas punktu apkārtnē). Lielformāta tehnikas savākšanu iespējams pieteikt līdz piektdienai, 26. jūlijam, plkst. 14.00, zvanot
pa tālruni 80000515. Pa šo tālruni lūgums sazināties arī neskaidrību gadījumā.
“Pētījumi ir pierādījuši, ka elektronisko ierīču sastāvdaļas satur kaitīgus
metālus, kas nepienācīgi uznīcināti rada draudus cilvēku un vides veselībai.
Piemēram, televizoru un datoru monitoriem izmantotās katodstaru lampas
var saturēt līdz pat 600 gramiem svina.

Pat neliels daudzums šī metāla var bojāt nervu sistēmu, nieres un novest pie
saindēšanās. Nepareizi atbrīvojoties
no tehnikas visas kaitīgās vielas var
izdalīties zemē un ūdenī, un vēlāk jau
mūsu organismā,” uzsver kampaņas
iniciators, A/S “Latvijas Zaļais elektrons” pārstāvis Ilgmārs Purmalis.
Kā nodot nederīgās elektriskās
un elektroniskās iekārtas pārējā
laikā?
Zvanot uz bezmaksas tālruni
80000515, iespējams uzzināt papildu
informāciju par atkritumu punktu atrašanās vietām, pieņemtajiem atkritumu veidiem, darba laikiem un kontaktiem visā Latvijā. Savukārt mazās nolietotās elektrotehnikas savākšanai
“Latvijas Zaļais elektrons” ir izvietojis
īpašas kastes “Maxima XX” un “Maxima XXX” veikalos. Tāpat vecās elektropreces var nodot “RD Electronic”
veikalos.
Atceries! Tikai pareizi pārstrādājot
vecās elektroiekārtas, tiek mazināti
draudi cilvēku veselībai un apkārtējai
videi. Elektrotehniku nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos, tā ir jānodod videi
kaitīgu preču apsaimniekotāja rokās.
Elektromonstra aktualitātēm un noderīgai informācijai par vides jautājumiem var sekot līdzi arī sociālajos
tīklos:
www.twitter.com/Zalaiselektrons
www.draugiem.lv/zalaiselektrons
www.facebook.com/ZalaisElektrons

Ogres pilsētas svētki notiks
23., 24., 25. augustā!
Lūdzam sekot informācijai
pašvaldības mājas lapā
www.ogresnovads.lv. Detalizēta
svētku programma – nākamajā
“Ogrēnietis” numurā.

KAPUSVĒTKI
Ciemupes kapos
10. augustā
plkst. 14 – ar katoļu mācītāju;
plkst. 16 – ar luterāņu mācītāju.

Meņģelē ūdenssaimniecības darbi
tuvojas noslēgumam
Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva
Jermacāne informē, ka šobrīd rit pēdējie
ūdenssaimniecības darbi Meņģeles pagastā.
Ir rekonstruēti maģistrālie ūdensvadi 1981 m garumā, rekonstruēti
pašteces kanalizācijas tīkli 1094 m, kā arī izbūvētas jaunas attīrīšanas
iekārtas.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 323189, no tām ERAF finansējums Ls
227033, bet Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 96155.37.
Jau tuvākajā laikā plānota būvobjekta nodošana ekspluatācijā.
Baiba Trumekalne

Aicina iesniegt ierosinājumus pateicības
rakstu piešķiršanai
1991. gada barikāžu dalībniekiem
Lai godinātu un izteiktu pateicību tām personām, kuras 1991. gada barikāžu
laikā parādīja drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, deva ieguldījumu
organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī morāli un materiāli atbalstīja barikāžu
dalībniekus, Barikāžu piemiņas zīmes valde nolēma iedibināt Pateicības rakstu.
Pateicības rakstu barikāžu dalībniekam piešķirs par 1991. gada janvārī un
augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu
organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī par barikāžu dalībnieku morālo un
materiālo atbalstīšanu. To piešķirs personai, kura nav apbalvota ar 1991. gada
barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.
Ierosinājumu par Pateicības raksta piešķiršanu var iesniegt jebkura persona,
tomēr netiks izskatīts ierosinājums, kura autors ieteic apbalvot sevi.
Kopā ar pamatojumu un ar to saistītajiem materiāliem ierosinājums
iesniedzams 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai, Rīgā, Krāmu ielā 3, vai
sūtot elektroniski uz e-pasta adresi barikazu.muzejs@gmail.com (tālr. 67213525).
Iesniedzot ierosinājumu, jānorāda izvirzītās personas vārds, uzvārds,
personas kods un dzīvesvietas adrese.
Tāpat norādāma ierosinājuma iesniedzēja – fiziskās personas vārds, uzvārds
vai juridiskās personas nosaukums, kā arī fiziskās personas dzīvesvietas adrese
vai juridiskās personas adrese.
Saņemtos ierosinājumus 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes
valde izskatīs triju mēnešu laikā no to iesniegšanas dienas.
Pateicības rakstu svinīgos apstākļos pasniedz Saeimas priekšsēdētājs vai viņa
pilnvarota amatpersona.
Līdz 1998. gada 31. decembrim ikviens varēja iesniegt ierosinājumu par 1991.
gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes piešķiršanu. Līdz šim apbalvoti vairāk
nekā 30 tūkstoši barikāžu dalībnieku. Tomēr, ņemot vērā aizvien lielo cilvēku
interesi godināt un izteikt pateicību par paveikto barikāžu laikā, dibināts Pateicības
raksts. Pašlaik 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība saņēmusi vairāk nekā 450
ierosinājumus piešķirt šādus Pateicības rakstus.

Projekts “Telpu rekonstrukcija Mālkalnes
prospektā 43, Ogrē, VPII “Saulīte” jaunu
grupu izveidei”
2013. gada 31. maijā Ogres novada pašvaldība
un Valsts reģionālās attīstības aģentūra parakstīja
vienošanos par Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātes
“Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4. pasākuma
“Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3. aktivitātes
“Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centros” projekta “Telpu rekonstrukcija Mālkalnes prospektā
43, Ogrē, VPII “Saulīte” jaunu grupu izveidei” īstenošanu.
Projekta ietvaros ir plānots izveidot piecgadīgo bērnu grupiņu 25 bērniem un
sešgadīgo bērnu grupiņu 25 bērniem, kopā 50 bērniem, un rekonstruēt Jaunogres vidusskolas sākumskolas ēkas daļu, kas atrodas Mālkalnes prospektā 43,
Ogrē.
Ēkas vienā korpusā, kur atradīsies jaunizveidotās bērnu grupiņas, ir plānots
veikt arī energoefektivitātes pasākumus, to nosiltinot. Telpās paredzēts veikt
kvalitatīvu remontu, uzstādīt iebūvējamās mēbeles, radot vajadzīgos apstākļus
pirmsskolas izglītības programmas vajadzībām.
Projekta rezultātā par 12,5 % samazinātos bērnu skaits rindā uz pirmsskolas
izglītības iestādēm Ogres novadā.
Ēkas plānojumā paredzēts veikt funkcionālas izmaiņas, paredzot telpas
divām bērnu grupām – 25 bērni katrā grupā, tajās veicot telpu remontu. Plānots
izbūvēt jaunu ieeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta ietvaros jāatjauno pieslēgums virsdrēbju žāvējamajam skapim. Daļēji tiks nomainītas
sanitārtehniskās iekārtas un pieslēgumi esošajiem iekšējiem tīkliem. Paredzēts
siltināt jumtu, cokolu un ārsienas tajā korpusā, kur atradīsies pirmsskolas
izglītības iestādes grupiņas.
Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 99 950, no tām:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir Ls 84 957,50, kas
veido 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
2. valsts budžeta dotācija Ls 2 248,87, kas ir 2,25% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
3. Ogres novada pašvaldības finansējums Ls 12 743,63, kas veido 12,75%
no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Saskaņā ar vienošanos, projekts ir jāīsteno līdz 2013. gada 31. decembrim.
Pēteris Preiss,
Ogres novada pašvaldības attīstības nodaļas projektu vadītājs

Notiek projektēšanas darbi jaunu
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
izbūvei
Šobrīd projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība, III kārta” ietvaros notiek
projektēšanas darbi jauno Ogres notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei, kā arī
citi sagatavošanas darbi pirms būvniecības. Būvdarbus plānots uzsākt šā gada
rudenī.
Projektu “Ogres ūdenssaimniecības attīstība, III kārta” realizē firma Per
AArsleff A/S, kas uzvarēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
rīkotajā atklātajā konkursā “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Ogrē”.
Pēc projekta realizāšanas tiks nodrošināta Eiropas Savienības un Latvijas
normatīviem atbilstoša slāpekļa un fosfora attīrīšana, ko šobrīd avārijas stāvoklī
esošās NAI nenodrošina. Tāpēc tika arī saņemts Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums, kas ir 85% no attiecināmajām izmaksām.
Beidzoties šim projektam, varēs uzskatīt, ka praktiski visa Ogres komunālā
sistēma būs sakārtota, jo dzeramais ūdens tiek iegūts no jauniem, pašvaldībai
piederošiem urbumiem un attīrīts modernā atdzelžošanas stacijā, pilsētā izbūvēti ap 65 km jauni centrālizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Ar jauno
Ogres notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūvēšanu galvenais būs padarīts.
Paralēli notiek projekta “Ogres ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta”
sagatavošana, taču šobrīd jautājums par projekta potenciālo īstenošanu papildu
KF naudas līdzekļu piešķiršanas gadījumā, t.sk. arī pārējās Latvijas pašvaldībās, tiek risināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvās, finanšu
un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.
Gundega Deģe, p/a “Mālkalne” sabiedrisko attiecību speciāliste
Nākamais laikraksta numurs – augusta trešajā nedēļā.
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