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Parakstīts sadarbības līgums ar Baltkrievijas pilsētu Slonimu
Ogres pilsētas svētkos šogad piedalījās
Ogres novada pašvaldības ārvalstu sadarbības pašvaldību pārstāvji.
23. augusta rītā Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs,
priekšsēdētāja vietnieces Vita Pūķe un
Valda Gaile tikās ar sadarbības partneru
delegācijām no Bolnesas Zviedrijā, Keravas Somijā, Jehvi un Pelvas Igaunijā,
Kelmes Lietuvā, Hengelo Nīderlandē un
Slonimas Baltkrievijā.
Tikšanās laikā tika noslēgts līgums par
sadarbību starp Ogres novada pašvaldību Latviijā un Slonimas rajonu Baltkrievijā. Līgumu parakstīja E. Bartkevičs un
Slonimas rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Juškevičs.
Līguma ietvaros jaunās sadarbības
prioritātes būs vietējās pašvaldības attīstība, atbalsts saimnieciskajām iniciatīvām, investīcijas, ārējā ekonomiskā darbība un tūrisms, ražošana, pakalpojumi,
transports, komunikācija, ekoloģija un
dabas resursu racionāla izmantošana,
izglītība, kultūra un sports, veselības aizsardzība, atbalsts nevalstisko organizāciju un privātajām iniciatīvām.
Baiba Trumekalne

Ogresgala bērnudārzā “Ābelīte” darbojas diennakts grupa

No šā gada 1. septembra Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādē
“Ābelīte” darbojas pirmsskolas
diennakts grupa, kurā visām Ogres
novada ģimenēm, kurām darba laika,
ģimenes apstākļu, veselības stāvokļa
vai kādu citu iemeslu dēļ nav iespējams savlaicīgi aizvest vai izņemt savu atvasi no izglītības iestādes, tiek
piedāvāta iespēja bērnudārzā atstāt
bērnu uz vienu vai vairākām diennaktīm.
PII “Ābelīte” atrodas Ogresgala pagastā, 6 km attālumā no Ogres. Bērnudārzu iekļauj plaša apzaļumota teritorija. Netālu atrodas Ogres un Rankas upe, kas nodrošina bērnudārza
audzēkņiem uzturēšanos svaigā
gaisā, sakoptā un tīrā vidē. Autobusu
satiksmes reiss Ogre – Ogresgals –
Ogre ir regulāri nodrošināts.
Kā informē PII “Ābelīte” vadītāja
Iveta Valaine, diennakts grupā var
pieteikt bērnus vecumā no 3 līdz 6 gadiem. Ēdināšanas maksa ir Ls 2.00
par četrām ēdienreizēm (brokastis,
pusdienas, launags, vakariņas). Uztu-

rēšanās laiks iestādē no pirmdienas
plkst. 7 līdz piektdienai plkst. 19. Ja
vecāki vēlas, var bērniņu izņemt jebkurā nedēļas dienā, atkarībā no sava
darba grafika, iepriekš vienojoties par
iestādes apmeklējuma laikiem.
Ja ģimene atbilst trūcīgās ģimenes
statusam, ko izvērtē Ogres novada
sociālais dienests, ģimenei ir tiesības
saņemt 100% maksas atlaidi par bērna ēdināšanu.
Ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu,
ēdināšanas maksas samazinājums ir
50% mēnesī par katru bērnu.
Piesakot bērnu iestādē, vecāki iestādes vadītājai iesniedz šādus dokumentus: iesniegums, bērna dzimšanas apliecības kopija, bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzienu
par bērna veselības stāvokli.
Katru gadu mērķtiecīgi un iespēju
robežās bērnudārzā tiek paveikts
kāds darbiņš, lai audzēkņiem un darbiniekiem bērnudārzā uzlabotu apstākļus. Turpinot iepriekšējos gados
aizsākto, arī šovasar bērnudārzā

veikta kādas telpas renovācija – sešgadīgo grupiņa “Ābolēni” ir tikusi pie
jauna un gaumīga noformējuma un
jaunām mēbelēm. Ir uzlabota gāzes
apkures katlu telpa, padarot to efektīvāku ekspluatācijā, izremontēts
viens no sanitārajiem mezgliem, kā
arī atjaunota daļa no teritorijas nožogojuma. Visas izglītības iestādes telpas tiek pakāpeniski atjaunotas, kā
arī audzēkņiem ir jauns, labiekārtots
rotaļlaukums.
2013./2014. mācību gada mērķis ir
iegūt Eko pirmsskolas izglītības iestādes statusu, jo sakārtota vide ir pamats bērna fiziskajai un emocionālajai attīstībai.
Lai turpinātu uzlabot mācību procesa kvalitāti, šajā gadā iestādē plānots uzsākt pakāpenisku moderno
mācību līdzekļu (interaktīvā tāfele) ieviešanu un izmantošanu atbilstoši 21.
gadsimta inovatīva mācību procesa
izvirzītajām jaunajām prasībām.
Paralēli mācību procesam bērnudārza audzēkņiem ir iespēja iesaistīties tautas deju kolektīvā “Ābolēni”,
apmeklēt angļu valodas nodarbības,
vieglatlētikas treniņnodarbības. Kā
jaunums šogad tiek piedāvāta rokdarbu radošā darbnīca, kurā, darbojoties
dažādās tehnikās, bērniem būs iespēja papildus apgūt dažādas prasmes un iemaņas.
Katru audzēkni laipni sagaidīs, viņa iemaņas un prasmes attīstīs, iejūtīgi, godprātīgi un profesionāli darbinieki. “Viens no mūsu mērķiem ir radīt
mājas atmosfēru, kurā bērna dzīve
tiek tuvināta dzīvei ģimenē, aktīvi
līdzdarbojoties vecākiem,” uzsver I.
Valaine.
Bērnudārza adrese: Ogresgala PII
“Ābelīte”, Nākotnes iela 3, Ogresgals,
Ogres novads, LV-5041, tālrunis
65035381, 29207882.
Baiba Trumekalne

Dzejas dienu pasākums Jaunogrē – 11. septembrī
Ogres Dzejas dienu gaisotne 11.
septembrī virmos ārpus ierastā
pilsētas centra – Jaunogrē, Gaismas
prospektā 2, kur plkst. 18 Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas rehabilitācijas nodaļas ēkā (kādreizējā
bērnu sanatorija) notiks romantisks
dzejas dienu pasākums.
Jaunogrei raksturīgo romantisko
un apcerīgo noskaņu baudīsim, klausoties 3 draugu, izcilu latviešu dzejnieku Aleksandra Čaka, Jāņa Sudrabkalna un Pāvila Vīlipa 20.-30. gadu
dzeju 3 aktieru – Arta Robežnieka,
Kaspara Znotiņa un Vara Piņķa – izpildījumā. Lai arī katram no draugiem
ir savs dzejas rokraksts, pāri visam
virmos romantiska pasaules jušana,
kurā mūžīgos pretstatos sadzīvo
dzejnieku izlolotā sapņu pasaule un
dzīves realitāte ar savu raupjumu un
skarbumu. Dzejas lasījumi un A. Robežnieka dziedātās dziesmas ar Alek-

sandra Čaka vārdiem ļaus
gan gaiši pasmaidīt, gan rezignēti skumt, nostalģiski mīlēt, gan arī negaidīti atskārst
gluži jaunas poētiskas intonācijas šīs latviešu dzejas
romantiskās trijotnes darbos.
Jaunogres idilliskajā ainavā vēl viena pērle ir arhitekta
Konstantīna Pēkšēna projektētā 1926. gadā uzceltā
Dzejnieks A. Čaks ar aktrisi A. Klints
ēka Gaismas prospektā 2,
atpūtas brīdī Jaunogrē. 1950. gadi.
bērnu sanatorija, kuras arhitektūrā īpatnēji satiekas
Ieeja pasākumā – brīva (rudens
funkcionālisma un nacionālā romanziedi aktieriem).
tisma vaibsti. Savukārt ēdamzāles
Informācija Ogres Vēstures un māksienas rotā 1927. gadā mākslinieka
slas muzejā vai pa tālruni 65022251.
Anša Cīruļa darinātās freskas.
Pirms pasākuma apmeklētāji aiIveta Ruskule, Ogres Vēstures un
cināti nesteidzīgā gaisotnē aplūkot
mākslas muzeja direktore
šos zīmējumus.

SVEICAM SEPTEMBRA JUBILĀRUS!
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
97 gadu jubilejā
Broņislavu Vītolu
94 gadu jubilejā
Alīdu Treimani
Emīliju Žodžiku

90 gadu jubilejā
Leonardu Savicku
Klementīnu Šarakovu
Mirdzu Zariņu
Antoņinu Pinku
Jekaterinu Šamšuru

92 gadu jubilejā
Ilgu Sproģi
Ausmu Briedi

85 gadu jubilejā
Leonardu Pīterāni
Mariju Ivanovu
Lidiju Zariņu
Francišku Ruduku
Nadeždu Āboliņu
Mariju Padedzi

91 gada jubilejā
Frici Pommeru
Lidiju Aluti

80 gadu jubilejā
Birutu Bērziņu
Jeļizaveti Salputru

93 gadu jubilejā
Mirdzu Līcīti
Ainu Deksni

Ņinu Jarohu
Laimu Musuli
Birutu Melnalksni
Rūdolfu Pahotniju
Arnoldu Grietiņu
Valentīnu Mežāni
Jāni Māliņu
Valentīnu Mariju
Jakimovu
Aldoni Rēķi
Ilmāru Resni
Ēriku Romu
Zigrīdu Kazuni
Vilhelmīni Vasiļjevu
Mariju Adamoviču
Antonu Kravali

Laika periodā no 16. augusta līdz 29. augustam Ogres novadā
reģistrēti 13 jaundzimušie, t.sk. 6 meitenes un 7 zēni.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
jaundzimušo bērniņu vecākus!

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
Ogres pensionāru biedrība 29. septembrī plkst. 13 Ogres kultūras centra
deju zālē rīko saviesīgu, izklaidējošu un izglītojošu pēcpusdienu.
Pasākumā piedalīsies Ogres novada pašvaldības vadošie darbinieki, medicīnas un sociālās jomas speciālisti, banku pārstāvji. Pēc tam labas deju mūzikas
pavadījumā sniegsim veldzējumu dvēselei un rūdījumu miesai. Ieeja bez
maksas. Līdzi jāņem groziņš un labs noskaņojums. Lai būtu vieta pie galdiņiem,
lūdzu pieteikties 26. septembrī no plkst. 10 līdz 14 Ogres kultūras centra 175.
kabinetā. Var pieteikt kaimiņus, draugus, ar ko kopā pavadīt vakaru.
* * *
25. septembrī dosimies ekskursijā ZELTA RUDENS SIGULDĀ.
Pieteikšanās ekskursijai 19. septembrī no plkst. 10 līdz 14 Ogres kultūras
centrā, 175. kabinetā.
Valde

Ogres novada pensionāru, invalīdu un neredzīgo
biedrībā no 29. augusta katru ceturdienu no plkst. 12 līdz 15 var saņemt
siltu ēdienu (biezputru ar gaļas mērci) Zinību ielā 8, Ogrē. Mob. tālrunis
29479643.
Valde

Radiatorus var nomainīt līdz
15. septembrim
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Mālkalne” atkārtoti atgādina, ka arī
šogad tikai līdz 15. septembrim ir atļauts mainīt radiatorus daudzīvokļu mājās.
Iedzīvotāji, kuri vēlas savos dzīvokļos nomainīt radiatorus, tiek aicināti to darīt
savlaicīgi. Lai nomainītu radiatorus, obligāti ir jāizņem tehniskie noteikumi – tos
izsniedz p/a “Mālkalne”, Ogrē, Mālkalnes pr. 3, 6. kabinetā.
Pēc norādītā datuma radiatorus nomainīt vairs nebūs iespējams, jo, sagatavojot katru dzīvojamo māju jaunajai apkures sezonai, p/a “Mālkalne” Ēku
inženierkomunikāciju uzturēšanas iecirkņa santehniķi pēc 15. septembra sāks
namu apkures sistēmu atgaisošanu.

DZEJAS PĒCPUSDIENA
13. septembrī 16.30 Ogres Centrālās bibliotēkas pasākumu zālē
literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” veltījums Ogres 85. dzimšanas dienā
“DZEJAS VĀRSMAS MŪSU PILSĒTAI JUBILEJĀ":
• izstādes “Gleznas ar sirdi un domu” atklāšana (mākslinieki Ziedonis Romāns
un Patricilla Dātava). Izstāde skatāma no 13. septembra līdz 13. oktobrim;
• “Sirdsdomas” autoru dzejas lasījumi;
• dziesmas ar “Sirdsdomas” autoru vārdiem un mūzika Maijas Bogdanovas un
Rinalda Logina (ģitāra) izpildījumā.
Laipni aicināti visi dzejas un mākslas mīļotāji!

Ogres novada pašvaldības tarifu komisijas paziņojums
Tarifu komisijā izskatīšanai ir iesniegti šādi izcenojumu projekti:
• Taurupes pagasta pārvaldes ūdensapgādes izcenojums Ls 0.36 par 1 m2,
notekūdeņu izcenojums Ls 0.39 par 1 m2;
• vispārējā tipa pansionāta “Madliena” uzturēšanās maksa Ls 11.14 par vienu
dienu no 2014. gada 1. janvāra;
• Ķeipenes pagasta pārvaldes siltumenerģijas izcenojums Ls 0,97 par 1 m2
2013./2014. gada apkures sezonai.
Tarifu komisijas priekšsēdētājs Vladislavs Vaivods

Paziņojums par detālplānojums sabiedrisko
apspriešanu
Ar Ogres novada domes 29.08.2013. lēmumu (protokols Nr. 14, 52. §,)
publiskajai apspriešanai laika posmā no š. g. 16. septembra līdz 14. oktobrim ir
nodota detālplānojuma redakcija nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0449 Ogres pilsētā.
Ar detālplānojumu materiāliem iespējams iepazīties un izteikt savas atsauksmes līdz 14.10.2013. Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības
ielā 33, Ogrē, 4. stāva vestibilā pie būvvaldes, pašvaldības administrācijas darba
laikā. Plānojuma materiāli apspriešanas laikā būs pieejami arī pašvaldības
mājas lapā www.ogresnovads.lv.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 8.oktobrī,
plkst.17 Ogres novada pašvaldības ēkā Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē.
Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 8.30-12.00 un 15.00-18.00, 407. kabinetā, kontaktpersona Ogres būvvaldes teritorijas plānotājs Uldis Apinis, tālr.
65071178, e-pasts uldis.apinis@ogresnovads.lv.
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Ogres novada domes sēdē 29. augustā
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.
Apstiprina novada attīstības
stratēģiju
Domes sēdē deputāti vienbalsīgi
apstiprināja precizēto Ogres novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.
– 2037. gadam (turpmāk – stratēģija).
Stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurš
nosaka Ogres novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu
un ir hierarhiski augstākais pašvaldības attīstības plānošanas dokuments.
Stratēģijā ir atainota pašvaldības
vēlamā turpmākā izaugsme, kuras pamatā ir savstarpēji saistītu nozaru attīstība, kā arī tās ietekme uz apkārtējo
teritoriju attīstību.
Stratēģija izstrādāta saskaņā ar
Ogres novada domes 2012. gada 30.
augusta lēmumu. To veica Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “NK
Konsultāciju birojs”, ņemot vērā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas sagatavotos metodiskos
ieteikumus, novada domes apstiprināto Ogres novada attīstības programmu 2011. – 2017. gadam, Ogres
novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024. gadam, Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmu 2008. –
2014. gadam, Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpisko) plānojumu
2005. – 2025. gadam, kā arī kaimiņu
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
Stratēģijas izstrādes laikā darba
grupa ir konsultējusies ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldības vadību un deputātiem, kaimiņu novadu
attīstības plānošanas speciālistiem,
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un
zemes zinātņu fakultātes mācībspēkiem, Rīgas plānošanas reģiona
speciālistiem un pašvaldības nozaru
speciālistiem.
Stratēģijas sastāvdaļas:
1) esošās situācijas raksturojums;
2) stratēģiskā daļa, kurā ietverti
ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), ilgtermiņa attīstības mērķi un
prioritātes, novada ekonomiskā specializācija;
3) telpiskās attīstības perspektīva,
kuras ietvaros noteiktas un shematiski
attēlotas Ogres novada telpiskās
struktūras, novada telpiskās attīstības
prioritātes un vēlamās ilgtermiņa
izmaiņas;
4) stratēģijas īstenošana, tās uzraudzība un sasniedzamo rādītāju
sadaļa, kurā noteikti atskaites rādītāji
stratēģijas ieviešanas kontrolei un
kārtība, kādā notiek stratēģijas ieviešanas uzraudzība.
Stratēģija pieejama Ogres novada
pašvaldības mājas lapā
www.ogresnovads.lv, sadaļā
Pašvaldība/Plānošanas dokumenti.
Ievēlēta novada vēlēšanu komisija
Saskaņā ar Republikas pilsētu un
novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. pantu
republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisiju attiecīgās pašvaldības
dome ievēl triju mēnešu laikā pēc domes izveidošanas.
Ar Ogres novada domes 18.07.
2013. lēmumu tika noteikts termiņš
kandidātu pieteikšanai Ogres novada
vēlēšanu komisijas sastāvam, pieteikumus varēja iesniegt līdz 5. augustam.
Pavisam tika saņemti 8 pieteikumi.
Domes sēdē deputāti nolēma izveidot Ogres novada vēlēšanu komisiju 8
cilvēku sastāvā, vienbalsīgi iekļaujot
tajā visus pieteiktos kandidātus:
Jautrīti Mežjāni, Kristīnu Apini, Daci
Līvu, Māri Rožānu, Lolitu Kuģenieci,
Ievu Čakšu, Nikolaju Sapožņikovu,
Daci Ķirķi.
Saskaņā ar Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 12. pantu
domes priekšsēdētājam Edvīnam
Bartkevičam līdz 2013. gada 10. septembrim jāsasauc jaunievēlētās
komisijas pirmā sēde vēlēšanas komisijas priekšsēdētāja un sekretāra ievēlēšanai.
Jaunos kapus apsaimniekos
“Ogres Svēte”
Jauno Ogres kapu ierīkošanas

būvdarbu 1. kārta praktiski ir pabeigta,
jau šoruden tur varēs veikt pirmos apbedījumus.
Ogres pilsētas kapus apsaimnieko
Ogres novada pašvaldības SIA “Ogres Svēte”, jau šobrīd ir nepieciešams
nodrošināt arī jaunās kapsētas
teritorijas pārraudzību un apsaimniekošanu.
Jaunie Ogres kapi ar kopējo platību
31,44 ha tiek ierīkoti Ogres novada
pašvaldības piederošajās zemes
vienībās “Smiltāji” un “Smiltaines”, kas
atrodas Ikšķiles novada Tīnūžu
pagasta administratīvajā teritorijā
(starp reģionālā autoceļa P5 Ogre –
Tīnūži – Ulbroka un dabas parka
“Ogres Zilie kalni” ziemeļaustrumu
malu). Ar Ikšķiles novada domes 29.
05.2013. sēdes lēmumu Ogres
novada pašvaldības jaunajai kapsētas teritorijai piešķirts vietvārds –
Smiltāju kapi.
Deputāti nolēma Smiltāju kapus
nodot SIA “Ogres Svēte” pārziņā, nosakot apsaimniekošanas pagaidu termiņu līdz 2015. gada 31. decembrim.
Tā kā novada pašvaldība ir saņēmusi Ikšķiles novada pašvaldības
vēstuli, kurā, pamatojoties uz Ikšķiles
novada pašvaldības 22.02.2012.
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2012
“Ikšķiles novada kapsētu izveidošanas, darbības un uzturēšanas noteikumi”, lūgts Smiltāju kapu apsaimniekošanas tiesību nodošanu Ogres novada pašvaldības SIA “Ogres Svēte”
saskaņot ar Ikšķiles novada pašvaldību, dome nolēma šo lūgumu respektēt un ar Ikšķiles novada pašvaldību saskaņot Smiltāju kapu teritorijas
nodošanu apsaimniekošanā SIA
“Ogres Svēte”.
Apstiprina siltumenerģijas tarifu
Lauberē
Domes sēdē tika izskatīts jautājums par Lauberes komunālo pakalpojumu iestādes “Sarma” siltumenerģijas maksas 2013./2014. gada apkures sezonai apstiprināšanu.
Iepazīstoties ar Lauberes pagasta
pārvaldes iesniegtajiem dokumentiem
un Ogres novada tarifu komisijas atzinumu, deputāti apstiprināja Ogres
novada Lauberes komunālo pakalpojumu iestādes “Sarma” maksu par siltumenerģiju 2013./2014. gada apkures sezonai no 2013. gada 15. oktobra līdz 2014. gada 15. aprīlim, un tas
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ir 1,27 lati par 1 m bez PVN (1,81 euro
bez PVN).
Sakarā ar jaunā tarifa apstiprināšanu ar 2013. gada 15. oktobri spēku
zaudē 30.11.2007. Lauberes pagasta
padomes lēmums “Par komunālo pakalpojumu iestādes “Sarma” saimnieciskiem un finansiālajiem jautājumiem”.
Centralizētās apkures sistēmai
Lauberē tagad ir pievienots arī bērnunams. I. Vecziediņa sēdes laikā
interesējās, vai saražotās siltumenerģijas lietotāju skaita palielināšanās
ietekmēs tarifu. Tarifu komisijas
priekšsēdētājs Vladislavs Vaivods
skaidroja, ka Lauberē visās ēkās, kuras pieslēgtas centrālajai siltumapgādei, tiek uzstādīti siltumenerģijas
skaitītāju (līdz šim Lauberē skaitītāju
nebija), līdz ar to varēs noteikt faktisko
patēriņu un aprēķināt megavatstundas cenu, janvārī plānots tarifu pārskatīt, balstoties uz konkrētiem mērījumiem.
Nosaka maksu par bērnu
ēdināšanu
Ogres novada pagastu pārvaldes
iesniegušas bērnu ēdināšanas faktisko izmaksu aprēķinus. Aprēķini sagatavoti saskaņā ar novada pašvaldības 11.09.2012. izdoto normatīvo aktu “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldības iestādes (aģentūras) plāno un uzskaita ieņēmumus
no maksas pakalpojumiem un ar šo
pakalpojumu sniegšanu saistītos
izdevumus, kā arī izstrādā, aktualizē
un iesniedz izskatīšanai domē maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinus”.
Izskatot iesniegtos aprēķinus un
uzklausot finanšu – ekonomikas nodaļas vadītājas Silvijas Velbergas informāciju, deputāti nolēma ēdināšanas izdevumus novada pagastu pār-

valžu padotībā esošajās pirmsskolas
un vispārējās izglītības iestādēs daļēji
dotēt no pašvaldības budžeta un ar
01.09.2013. iestādēs, kuras pašas nodrošina bērnu ēdināšanu, noteikt šādu
ēdināšanas maksu:
• Ogresgala PII “Ābelīte” Ls 1.60 par
vienu apmeklējuma dienu un Ls 0.40
par vakariņām diennakts grupā;
• Madlienas PII “Taurenītis” Ls 1.34
par vienu apmeklējuma dienu (tai
skaitā pusdienas Ls 0.70 5-6 gadīgajiem bērniem) un Ls 0.40 par vakariņām diennakts grupā;
• Ķeipenes PII “Saulīte” Ls 1.05 par
vienu apmeklējuma dienu (tai skaitā
pusdienas Ls 0.55 5-6 gadīgajiem
bērniem) un Ls 0.35 par vakariņām
diennakts grupā;
• Vispārējās izglītības iestādēs līdz
110 izglītojamajiem – Taurupes pamatskolā, Taurupes pamatskolas
Mazozolu filiālē, Taurupes pamatskolas Meņģeles filiālē, Madlienas
vidusskolas Krapes filiālē, Ķeipenes
pamatskolā un Lauberes pamatskolā
Ls 0.50 dienā par pusdienām un Ls
0.30 dienā par launagu;
• Vispārējās izglītības iestādēs vairāk par 110 izglītojamajiem (neskaitot
filiāles) – Ogresgala pamatskolā,
Madlienas vidusskolā un Suntažu
vidusskolā Ls 0.80 dienā par pusdienām un Ls 0.30 dienā par launagu.
Suntažu vidusskolā pusdienas Ls
0.70 5-6 gadīgajiem bērniem.
Atļauj savienot amatus
Domes sēdē, izskatot vairāku deputātu iesniegumus, tika nolemts atļaut viņiem savienot deputāta amatu
ar citiem amatiem.
Likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” norādīti amati, uz kuriem attiecas ierobežojumi un ir nepieciešama
attiecīgās institūcijas atļauja, lai amatpersona būtu tiesīga vairākus amatus
apvienot, pat tādā gadījumā, ja par
citiem amatiem nesaņem atalgojumu.
Deputātiem šādu atļauju izsniedz dome, pieņemot lēmumu.
Dome nolēma atļaut Edvīnam Bartkevičam Ogres novada domes priekšsēdētāja amatu savienot ar Rīgas
plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu, Rīgas plānošanas
reģiona Sabiedriskā transporta komisijas locekļa amatu, nodibinājuma
“Ogres Biznesa un Inovāciju centrs”
valdes locekļa amatu, Eiropas Savienības Reģionu komitejas locekļa
amatu un Latvijas pašvaldību savienības valdes locekļa amatu (I.
Vecziediņa balsojumā atturējās, savu
nostāju pamatodama ar to, ka
iedzīvotāji neesot apmierināti ar viņu
pašvaldības vadītāja atrašanos vairākos amatos). Atalgojumu E. Bartkevičs saņem tikai par darbu domes
priekšsēdētāja amatā.
Dainim Širovam dome nolēma atļaut Ogres novada domes deputāta
amatu savienot ar SIA “Ogres rajona
slimnīca” valdes priekšsēdētāja
amatu, Artūram Mangulim – domes
deputāta amatu ar Ogres mūzikas
skolas direktora amatu, Mārim Siliņam
– domes deputāta amatu ar Ķeipenes
pamatskolas direktora amatu.
Likumā noteiktie ierobežojumi attiecas arī uz pagastu pārvalžu vadītājiem. Izskatot Ķeipenes pagasta
pārvaldes vadītāja Vilņa Sirsoņa
iesniegumu, dome nolēma atļaut viņam šo amatu savienot ar darbu Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības “Zied zeme” padomē.
Apstiprināti pašvaldības aģentūru
darbības rezultāti
Izvērtējot iesniegtos materiālus,
domes sēdē deputāti apstiprināja četru Ogres novada pašvaldības aģentūru darbības rezultātus 2012. gadā.
Pašvaldības aģentūras “Dziednīca” ieņēmumi 2012. gadā bijuši Ls
268 750 un izdevumi Ls 297 560.
Pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” bilancē ieņēmumi bija Ls 648 687 un izdevumi Ls
654 674, ziedojumos saņemti Ls 2100
un izlietoti Ls 1304. Pašvaldības
aģentūras “Rosme” ieņēmumus 2012.
gadā veido Ls 396 516 un izdevumi Ls
575 000, savukārt pašvaldības aģentūras “Mālkalne” ieņēmumi bijuši Ls 9

689 567 un izdevumi Ls 8 978 262
apmērā. Apspriežot p/a “Ogres novada kultūras centrs” darbības rezultātus, Dz. Mozule aizsāka diskusiju
par to, vai aģentūrai tiešām nepieciešams savs informatīvais izdevums
“Kultūras Ziņas” un vai informāciju par
kultūras pasākumiem nevarētu nodrošināt ar pašvaldības laikraksta
“Ogrēnietis” starpniecību.
Dome pieņēma zināšanai šo aģentūru 2012. gada publiskos pārskatus
un 2012. gada darba plānu izpildi.
Aģentūru pārskati publicēti
pašvaldības mājas lapā
www.ogresnovads.lv.
Plašāk par aģentūru darbību –
nākamajā laikraksta numurā.
Lemj par Patriotiskās
audzināšanas un militārās
tuvcīņas skolas telpām
Šā gada 7. jūlijā pašvaldībā saņemts pašvaldības aģentūras “Dziednīca” direktora Jāņa Meijera iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
biedrības “Patriotiskās audzināšanas
un militārās tuvcīņas skola” turpmāko
darbību p/a “Dziednīca” telpās Meža
pr. 9, Ogrē, jo Valsts ieņēmumu dienests biedrībai 2012. gada 12. jūnijā ir
atņēmis sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
Ogres novada domes sēdē 2010.
gada 12. janvārī tika pieņemts lēmums par biedrības “Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas
skola” atbrīvošanu no nomas un komunālo pakalpojumu maksas par nedzīvojamo telpu (130 m2) nomu Meža
prospektā 9, Ogrē. Dome, pieņemot
šādu lēmumu, ņēma vērā biedrības
sabiedriskā labuma organizācijas
statusu, kas tai piešķirts 2009. gada
18. decembrī, kā arī biedrības
ilglaicīgu būtisku ieguldījumu jauniešu
patriotiskajā audzināšanā un veselīga
dzīvesveida popularizēšanā.
Pamatojoties uz domē pieņemto
lēmumu, p/a “Dziednīca” ar biedrību
noslēdza vienošanos par telpu bezmaksas izmantošanu līdz 2014. gada
8. augustam. Vienošanās 5. punktā
noteikts, ka atvieglojumi biedrībai
saistībā ar telpu izmantošanu ir spēkā
sabiedriskā labuma organizācijas
statusa esamības laikā. Zaudējot šo
statusu, biedrības kā telpu lietotāja
pienākums bija par to informēt p/a
“Dziednīca” un 30 dienu laikā noslēgt
līdz tam izmantojamo telpu nomas
līgumu uz vispārējiem nosacījumiem.
Gatavojoties domes sēdei, jautājums par telpu iznomāšanu biedrībai
“Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola” tika skatīts tautsaimniecības komitejas sēdē 22.
augustā.
Biedrības “Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola” vadītājs un Ogres novada domes deputāts Egils Helmanis skaidroja, ka
Valsts ieņēmumu dienests, iepriekš
par to nebrīdinot, anulēja sabiedriskā
labuma organizācijas statusu, jo netika iesniegta atskaite par saņemtajiem
ziedojumiem un to izlietojumu, un faktiski nekādu ziedojumu arī nav, tuvcīņas skolu viņš uztur par saviem līdzekļiem. Tuvcīņas skola nekad nav
nodarbojusies ar biznesu, uzsvēra E.
Helmanis, norādot, ka skola ir darbojusies sekmīgi. Viņš informēja deputātus par to, ka ir sagatavoti nepieciešamie dokumenti, lai sabiedriskā
labuma organizācijas statusu varētu
atjaunot. E. Helmanis pauda pārliecību, ka 1 – 2 mēnešu laikā biedrība
atgūs šo statusu un lūdza dot viņam šo
laiku lietu sakārtošanai un nelikt
šķēršļus biedrības darbībai bezatlīdzības lietošanā nodotajās p/a
“Dziednīca” telpās. Pretējā gadījumā
zaudētāju lomā galvenokārt būs tie
jaunieši, kuri apmeklē biedrības nodarbības un tie, kuri vēlas tās uzsākt.
Sporta nodarbībām biedrība ir nodrošinājusi labus apstākļus.
Runājot par p/a “Dziednīca” direktora iesniegumu domei un jautājuma
izskatīšanu par esošā telpu nomas
līguma laušanu un jauna līguma slēgšanu pēc vispārējiem nosacījumiem,
kā arī nomas maksas piedzīšanu par
veselu gadu, E. Helmanis dēvē par
politisku pasūtījumu.
Deputāte Ineta Tamane, atzinīgi
vērtējot E. Helmaņa un tuvcīņas skolas trenera Igora Viktorova darbu,
trenējot jauniešus, norādīja, ka dokumentiem tomēr ir jābūt sakārtotiem.
Savukārt deputāte Dzintra Mozule
pauda neizpratni par to, kāpēc tikai
tagad, kad pagājis gads kopš sabiedriskā labuma organizācijas statusa

atņemšanas, tiek aktualizēts jautājums par tuvcīņas skolas telpām
“Dziednīcā”.
Arī domes priekšsēdētājs Edvīns
Bartkevičs atzinīgi vērtē E. Helmaņa
un I. Viktorova darbu un tuvcīņas
skolas telpu aprīkojumu, vienlaikus
aizrādot, ka E. Helmanis varēja savlaicīgi vērsties domē par atbrīvošanu
no telpu nomas maksas. E. Bartkevičs
ierosināja atbrīvot tuvcīņas skolu no
nomas maksas par laiku, kopš zaudēts
sabiedriskā labuma statuss, un dot
laiku nepieciešamo formalitāšu nokārtošanai saistībā ar sabiedriskā labuma
statusa atjaunošanu. Pārējie deputāti
komitejas sēdē šo ierosinājumu atbalstīja un izskatīšanai domes sēdē
nolēma virzīt tuvcīņas skolai labvēlīgāku lēmumprojektu – ar komitejas
sēdē izteiktajiem ierosinājumiem.
Domes sēdē E. Helmanis iepazīstināja deputātus ar viņa dibinātās
un vadītās skolas darbu (skola darbojas kopš 1993. gada).
V. Pūķe ierosināja šajā sēdē nepieņemt lēmumu par tuvcīņas skolas
telpām un atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz laikam, kad E. Helmanis
iesniegs domei pārskatu par skolas
darbu. V. Pūķe lūdza iesniegt informāciju par to, cik jauniešu no Ogres
novada apmeklē tuvcīņas skolu un cik
reāli šīs nodarbības viņiem nepieciešamas, kā arī par nodarbību laikiem.
Savukārt V. Gaile norādīja, ka bez
tuvcīņas skolas novadā ir vēl citi sporta
klubi, kuriem nepieciešams pašvaldības atbalsts. V. Gaile pārmeta E.
Helmanim par nevienlīdzīgo attieksmi
pret sporta klubiem, vadot sporta jomu
iepriekšējos četrus gadus.
E. Helmanis, atbildot uz pārmetumiem, uzsvēra, ka ir gatavs savu
skolu pārcelt uz Rīgu un darboties tur,
taču tad zaudētāji būs Ogres novada
jaunieši.
I. Tamane arī domes sēdē pauda
atbalstu tuvcīņas skolai, atkārtoti uzsverot, ka nevajag jaukt sportu ar politiku, un aicināja E. Helmani sakārtot
nepieciešamo dokumentāciju. Savukārt I. Vecziediņa pieprasīja domes
vadībai apkopot pilnīgu informācija par
sporta klubiem pilsētā un novadā.
Domes sēdē deputāti (12 deputātiem balsojot par, V. Pūķei un V. Gailei
– pret, E. Bartkevičam, M. Legzdiņam
un R. Javoišam atturoties) nolēma
noteikt biedrībai “Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola” termiņu sabiedriskā labuma organizācijas statusa atjaunošanai – divi mēneši, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 4.
novembrim. Ja noteiktajā termiņā
biedrībai netiks piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss, p/a
“Dziednīca” direktors J. Meijers būs
tiesīgs vienpusēji lauzt pašreiz spēkā
esošo līgumu un vienošanos un
piedāvāt biedrībai slēgt jaunu telpu
nomas līgumu uz vispārīgiem nosacījumiem un saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām. Saskaņā ar lēmumu
biedrība drīkst izmantot iepriekš tai
lietošanā nodotās p/a “Dziednīca” telpas, nemaksājot telpu nomas un komunālo pakalpojumu maksas līdz sabiedriskā labuma organizācijas statusa atgūšanai noteiktajam termiņam.
Par gadu kopš šī statusa zaudēšanas
arī nav jāmaksā par telpu nomu un
komunālajiem pakalpojumiem.
Pēc domes sēdes daži deputāti devās uz patriotiskās audzināšanas un
militārās tuvcīņas skolu, lai klātienē iepazītos ar telpu iekārtojumu un aprīkojumu.
Piešķir finansējumu
ūdenssaimniecības projektam
Deputāti spstiprināja SIA “AquaBrambis” sagatavoto projekta “Ogres
ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta”
tehniski ekonomisko pamatojumu un
projekta finanšu plānu.
Kopējais finansējums projekta realizēšanai plānots Ls 2 425 808 apmērā, t.sk. attiecināmām izmaksām Ls
1 787 100 (KF finansējums Ls 1 521
345.52 un pašvaldības budžeta finansējums Ls 265 754.48) un neattiecinām izmaksām Ls 638 708 (pašvaldības budžeta ieguldījums neattiecināmām izmaksām Draudzības ielas
spiedvada rekonstrukcijai Ls 217 700
un PVN 21% – Ls 421 008).
Dome akceptēja p/a “Mālkalne” ES
Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu. Saskaņā ar domes lēmumu
projekta “Ogres ūdenssaimniecības
attīstība, IV kārta” īstenošanai piešķirti
Ls 904 462,48 – pašvaldība to nodrošinās, ņemot kredītu Valsts kasē.
Nikolajs Sapožņikovs
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Ogres novada domes deputātu pieņemšanas laiki, vieta un kontaktinformācija

Pelbdaseins jau darbojas
Pašvaldības aģentūras “Dziednīca” direktors Jānis Meijers informē, ka
baseins apmeklētājiem tika atvērts 1. septembrī. Baseina darba laikā izmaiņu
nav – tāpat kā iepriekš, tas darbosies katru dienu no plkst.7 līdz 21.30.
Šovasar p/a “Diednīca” notiek remontdarbi. J. Meijers: “Atvainojos ārstu
prakšu vietu apmeklētājiem, kuriem ir jāsaskaras ar neērtībām šo remontdarbu
laikā. Bet jau pēc pavisam neilga brīža darbi tiks pabeigti, viss būs skaisti un
krāsaini, jo remontdarbiem ir izraudzītas košas un dzīvas krāsas”.
Vasaras laikā nepieciešamie remontdarbi veikti arī baseina uzturēšanas
sistēmās. Pirms atvēršanas abi baseini (pieaugušo un bērnu) jau laikus tika
uzpildīti ar ūdeni. Maksa par baseina pakalpojumiem nav mainījusies. Piedāvāto
pakalpojumu klāstā izmaiņas arī nav plānotas – darbosies sauna, tvaika pirts.
Jau šobrīd sastādīts ūdens aerobiku nodarbību grafiks, arī šogad būs iespējams
apgūt peldētprasmi kvalificētu treneru vadībā.
Baiba Trumekalne

Ogres Bērnu un jauniešu centrs aicina
Klāt jaunais mācību gads. Ikvienā ģimenē, kurā ir bērni, atkal tiek domāts, kādā
interešu izglītības pulciņā bērnu iesaistīt, ar ko nodarbināt pēc stundām, lai viņš
lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Izglītības likumā interešu izglītība ir definēta kā
“personas individuālo izglītības vajadzību un prasmju īstenošana neatkarīgi no
vecuma un iepriekš iegūtās izglītības”.
Interešu izglītība ir neformālā izglītība, bērni un jaunieši var izvēlēties jomu,
kurā darboties, mācās to, ko grib, ir izvēles iespējas pamainīt programmu.
Ārpusskolas nodarbībās viņi attīsta dažādas kompetences un prasmes:
komunikācijas spējas, veido jaunu pieredzi, apgūstot jaunas lietas, atklājot personiskās īpašības, intereses, talantus. Interešu izglītības pulciņi dod iespēju darboties ar dažādiem jauniem materiāliem, instrumentiem, kas nav pieejami vizuālās
mākslas un rokdarbu, mūzikas stundās. Pulciņā bērni un jaunieši satiek sev līdzīgi
domājošos, ikviens var piedalīties izstādēs un konkursos, redzēt to, ko citi dara.
Atrodot savu pulciņu, var padziļināt iegūtās prasmes, tālāk tās pilnveidot profesionālās ievirzes programmās un saistīt ar turpmāko profesijas izvēli.
Interešu izglītība – tā ir cita vide, kurā bērns vai jaunietis var atraisīties, pašrealizēties, sajust darbošanās prieku, radošumu un iespēju paplašināt pasaules
uztveri.
Šajā mācību gadā Ogres Bērnu un jauniešu centrs piedāvā sevis pilnveidošanu
bērniem no 6 un jauniešiem līdz 25 gadiem 14 pulciņos, Jauniešu iniciatīvu centrā
un Jauniešu domē.
Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā ir iespēja apmeklēt šādus pulciņus:
Stikla apgleznošana – nodarbības tiem, kuri grib sajust gaismas un krāsas
spēli stiklā. Mēs priecājamies par dzīvi, zīmējot uz stikla!
Ādas plastika – pie mums var iemācīties izgatavot skaistas, modernas, praktiskas lietiņas no ādas – dekorus, kārbiņas, blociņus un daudz citas jaukas
dāvaniņas sev un draugiem.
Telpiskās modelēšanas pulciņš (7 – 10 gadi) – tā ir iespēja iegūt pirmās
iemaņas radoši strādāt ar sadzīvē pieejamiem materiāliem. No kokmateriāla,
putuplasta, kartona, papīra tu varēsi uzbūvēt kuģi, automašīnu un daudz ko citu.
Uzzināsi, kā uzbūvēt dažādu celtņu maketus.
Papīra dizains (7 – 12 gadi) – šeit tu apgūsi papīra izmantošanas daudzveidīgās iespējas (rotājumi, ziedi, apsveikumi, dāvanu noformējums, kolāžas),
iemācīsies izgatavot rotaļlietas un citas noderīgas lietas.
Floristika mazajiem (7 – 12 gadi) – izmantojot to, kas ir pieejams dabā, varēsi
radoši veidot dažādus veidojumus, kuru krāsainība rosina domas un fantāziju.
Rotas lietu darināšanas pulciņš – šajā pulciņā tu iemācīsies izgatavot daudzveidīgas rotas lietas sev un saviem draugiem no dažādiem materiāliem: pērlītēm,
stieples, pogām un dažādiem dabas materiāliem.
“Četri gadalaiki” – gatavojam dāvaniņas svētkiem, interjera priekšmetus,
tekstilizstrādājumus dažādās tehnikās atbilstoši gadalaikam.
Modes un stila studija – bērni un jaunieši var iemācīties, kā padarīt interesantāku savu apģērbu. Apdarināt dažādās tekstiltehnikās savas drēbes, izveidot
dažādus pieskaņotus aksesuārus. Nevajadzīgās vecās drēbes pārveidot par
interesantiem stila objektiem. Ir iespēja apgūt šūšanas prasmes ar šujmašīnu un
iemācīties izgatavot apģērba piegrieztnes.
Deju studija “Gemstone” – vēlies izpaust sevi dejā un iepazīt burvīgo dejas
mākslas pasauli, attīstīt un izkopt savu ķermeni, iemācīties skaisti kustēties, iegūt
draugus un vienkārši labi pavadīt laiku? Ja uz šo visu ir atbilde – jā, tad “Gemstone”
studija tevi jau gaida.
Sporta bridžs ir Latvijā un pasaulē atzīts sporta veids, kurā tu vari sasniegt
augstus rezultātus. Bridžs ir pasaules Prāta olimpiādes oficiālais sporta veids.
Bridžs ir visgudrākā kāršu spēle. Spēles laikā tu trenēsi savu uzmanību, atmiņu,
domāšanu un spēju sadarboties ar savu partneri. Bridžs ir mācību priekšmets
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, vairākās pasaules skolās un augstskolās.
LEGO robotika. Iepazīsieties ar interaktīvu konstruktoru LEGO
MINDSTORMS. Praktiski apgūsiet, kā no procesora, sensoriem un motoriem
izveidot dažādus robotus. Iemācīsieties programmēt, tas ir, vadīt robotu, veidojot
pats savas datorprogrammas.
Mūsu adrese – Brīvības iela 15, Ogre, tālr. 65047794, e-pasts objc@oic.lv.
Irēna Ošiņa, Ogres Bērnu un jauniešu centra direktore

Plāno siltināt piecu bērnudārzu ēkas
Saistošie noteikumi Nr. 17/2013 PAR OGRES NOVADA SIMBOLIKU
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 18. jūlijā (protokols
Nr. 11; 24.§), ar 2013. gada 29. augustā Ogres novada domes sēdē
(protokols Nr. 13; 6.§), pieņemtajiem
precizējumiem. Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Ogres novada simboliku un kārtību, kādā tā izgatavojama un lietojama.
2. Ogres novada simbolika, kuras
lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir: Ogres novada ģerbonis; Ogres pilsētas ģerbonis; Krapes pagasta
ģerbonis; Ķeipenes pagasta ģerbonis; Lauberes pagasta ģerbonis; Madlienas pagasta ģerbonis; Mazozolu
pagasta ģerbonis; Suntažu pagasta
ģerbonis; Taurupes pagasta ģerbonis.
3. Ogres novada ģerboni, Ogres
pilsētas ģerboni, Krapes pagasta ģerboni, Ķeipenes pagasta ģerboni, Lauberes pagasta ģerboni, Madlienas
pagasta ģerboni, Mazozolu pagasta
ģerboni, Suntažu pagasta ģerboni,
Taurupes pagasta ģerboni, to attēlus

vai elementus drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas,
suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tamlīdzīgu priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs,
nosaukumos vai noformējumos tikai
ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora (turpmāk tekstā – Izpilddirektors) atļauju, izņemot gadījumus,
kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, tas ir, personiskām vajadzībām, mācību nolūkos,
bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā
arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu
apskatu, kurā izmantota simbolika.
4. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Ogres novada simboliku un tās
elementus, nosaka Izpilddirektors,
pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes galvenā
mākslinieka atzinumu.
5. Pieteikumus par Ogres novada
simbolikas izmantošanu izskata Izpilddirektors, kura lēmums ir apstrīdams Ogres novada domē.
6. Ogres novada simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai fizis-

kām un juridiskām personām Izpilddirektoram jāiesniedz: iesniegums;
juridiskām personām – arī reģistrācijas apliecības kopija; izstrādājuma
skice vai etalona paraugs. Iesniegumā jānorāda simbolikas izmantošanas mērķis, formas apraksts un
izstrādājumu skaits.
7. Atļauju izmantot Ogres novada
simboliku komerciālos nolūkos Izpilddirektors izsniedz pēc pašvaldības
nodevas samaksas, ja tāda ir noteikta.
8. Tirdzniecības uzņēmumiem,
pieņemot realizēšanai jebkura veida
izstrādājumus ar Ogres novada simboliku, jāpieprasa no ražotāja Izpilddirektora izsniegtās atļaujas kopija,
kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas
periodā.
9. Pēc Ogres novada pašvaldības policijas pieprasījuma ražotājam
vai tirgotājam ir pienākums uzrādīt
Izpilddirektora atļauju (vai tās kopiju)
simbolikas lietošanai, un uz iepriekš
minēto amatpersonu lūguma – arī
ražojamo vai pārdodamo produkciju,

Turpinājums 4. lpp.

Ogres novada domes ārkārtas sēdē 22. augustā nolemts piešķirt budžeta finansējumu energoefektivitātes projektu realizēšanai piecās
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi projektu pieteikumus dalībai
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā
konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3. kārta”. Energoefektivitātes pasākumi paredzēti piecos pilsētas bērnudārzos – “Cīrulītis”, “Dzīpariņš”, “Saulīte”, “Strautiņš”, “Zelta
sietiņš”, un Madlienas bērnudārzā
“Taurenītis”.
PII “Cīrulītis” projekta kopējās izmaksas ir Ls 668960.59, no tiem Ls
169826.67 KPFI finansējums un Ls
499133.92 pašvaldības līdzfinansējums, PII “Dzīpariņš” projekta
kopējās izmaksas plānotas Ls
749372.10 apmērā, no tiem KPFI finansējums ir Ls 189180 un pašvaldības līdzfinansējums Ls 560192.10,
PII “Saulīte” projekta īstenošanai
nepieciešami Ls 784285.82. no tiem
KPFI finansējums Ls 245385 un
pašvaldības līdzfinansējums Ls
538900.82. Lai realizētu energoefek-

tivitātes paaugstināšanas projektu PII
“Strautiņš”, vajadzīgi Ls 718841.11,
t.sk Ls 188767.68 KPFI finansējums
un Ls 530073.43 pašvaldības līdzfinansējums, PII “Zelta sietiņš” attiecīgi
Ls 729885.82, Ls 183540 un Ls
546345.82. Madlienas PII “Taurenītis”
projekta izmaksu kopējas apjoms ir Ls
627644.19, no tiem KPF finansējums
Ls 182313.33 un pašvaldības līdzfinansējums Ls 445330.86.
Projektu ietvaros paredzēts veikt
ēku fasāžu, cokola, jumta, pagraba
pārsegumu un grīdu siltināšana, logu
un ārdurvju nomaiņu pret energoefektīvākiem logiem, izveidot ventilācijas sistēmas katrā bērnudārza grupiņā, veikt apkures sistēmas renovāciju, nomainīt esošo apgaismojumu
pret energoefektīvām LED spuldzēm,
kā arī atjaunot vai izbūvēt zibens aizsardzības sistēmu.
PII “Saulīte” paredzēts uzstādīt
saules kolektoru karstā ūdens sagatavošanai baseinam un apkures vajadzībām baseina un sporta zāles
telpās, kā arī ierīkot sistēmu enerģijas
atgūšanai no kanalizācijas sistēmas.
Projektu īstenošana to apstiprināšanas gadījumā būs jāveic līdz 2014.
gada 30. jūnijam.
Nikolajs Sapožņikovs

2013. gada 3. septembris
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kura satur Ogres novada simboliku
vai tās elementus.
10.Saskaņā ar Izpilddirektora
atzinumu un Ogres novada domes
lēmumu var tikt atļauts lietot Ogres
novada simboliku arī citos gadījumos,
kas nav paredzēti šajos noteikumos.
II. Ogres novada ģerbonis
11. Ogres novada ģerboņa attēls

lapās vienlaikus ar Ogres novada
ģerboni lietot arī Ogres pilsētas ģerboni, veidlapas kreisajā augšējā stūrī
attēlojot Ogres novada ģerboni, bet
labajā augšējā stūrī – Ogres pilsētas
ģerboni.
18.4. Izpilddirektors izskata fizisko
un juridisko personu iesniegumus par
atļauju piešķiršanu lietot Ogres pilsētas ģerboņa attēlu dažādu svinīgu
pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu
noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko
pasākumu norises vietās.
IV. Ogres novada pagastu ģerboņi
19.Krapes pagasta ģerboņa apraksts
19.1. Krapes pagasta ģerboņa
attēls

12.Ogres novada ģerboņa heraldiskais apraksts: sudraba laukā trīs
melnas priedes pēdā balstās uz zilas
viļņotas sijas; zila pavedienapmale.
13.Ogres novada ģerboņa krāsas pēc PANTONE kataloga: zils
286C; sudrabs 877C; melns black.
14.Ogres novada ģerboņa attēla
lietošana
14.1. Ogres novada pašvaldībai ir
Ogres novada ģerboņa lietošanas
ekskluzīvās tiesības.
14.2. Ogres novada ģerboni bez
saskaņošanas ar Izpilddirektoru lieto
visu1 Ogres novada pašvaldības iestāžu (tai skaitā aģentūru) un kapitālsabiedrību dokumentos (tai skaitā
veidlapās) un zīmogos, šo institūciju
darbinieku apliecībās un vizītkartēs,
Ogres novada pašvaldības policijas
zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie formas tērpa un žetonos), Ogres novada
domes deputātu krūšu nozīmēs, apliecībās, vizītkartēs, Ogres novada
pašvaldības apbalvojumos, diplomos
un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, laikrakstā
“Ogrēnietis” un citos pašvaldības iespieddarbos, pašvaldības mājas lapā
internetā, kā arī izvieto pie augstāk
minēto iestāžu ēkām, dienesta telpām
un uz šo iestāžu transporta līdzekļiem.
14.3. Ogres novada pašvaldības
iestāžu (tai skaitā aģentūru) un kapitālsabiedrību veidlapās Ogres novada ģerboni lieto vienotā izmērā – 2
cm augstumā.
14.4. Lietojot novada ģerboni, neatkarīgi no izmēriem, tam precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam
ģerboņa etalonparaugam.
14.5. Izpilddirektors izskata fizisko
un juridisko personu iesniegumus par
atļauju piešķiršanu lietot Ogres novada ģerboņa attēlu dažādu svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises vietās.
III. Ogres pilsētas ģerbonis
15.Ogres pilsētas ģerboņa attēls

16.Ogres pilsētas ģerboņa
heraldiskais apraksts: zilā laukā trīs
melnas priedes pēdā balstās uz sudraba viļņotas sijas.
17.Ogres pilsētas ģerboņa krāsas pēc PANTONE kataloga: zils
286C; sudrabs 877C; melns black.
18.Ogres pilsētas ģerboņa attēla lietošana
18.1. Ogres novada pašvaldībai ir
Ogres pilsētas ģerboņa lietošanas
ekskluzīvās tiesības iespieddarbos
un reprezentācijas materiālos.
18.2. Lietojot ģerboni, neatkarīgi
no izmēriem, tam precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam ģerboņa
etalonparaugam.
18.3. Ogres novada pašvaldībai
(Administrācijai) un tās padotībā esošajām pašvaldības iestādēm (kas atrodas Ogres pilsētas administratīvajā
teritorijā) ir tiesības šo iestāžu veid1

19.2. Krapes pagasta ģerboņa
heraldiskais apraksts: skaldīts ar
viļņveida griezumu: sudrabs un zaļš.
Priekšā sarkans jumstiņu gladiolas
zieds ar zaļu kātu un lapu.
19.3. Krapes pagasta ģerboņa
krāsas pēc PANTONE kataloga: zaļš
340C; sarkans 186C; sudrabs 877C
20.Ķeipenes pagasta ģerboņa
apraksts.
20.1. Ķeipenes pagasta ģerboņa attēls

20.2. Ķeipenes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zaļā laukā
sudraba pūces sakta.
20.3. Ķeipenes pagasta ģerboņa krāsas pēc PANTONE kataloga:
zaļš 340C; sudrabs 877C.
21.Lauberes pagasta ģerboņa
apraksts.
21.1. Lauberes pagasta ģerboņa attēls

21.2. Lauberes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: sarkanā
laukā sudraba laukakmeņu mūris; atvērtos pusloka vārtos trīs zelta ozolzīles (1/2).
21.3. Lauberes pagasta ģerboņa krāsas pēc PANTONE kataloga:
sarkans 186C; zelts 873C; sudrabs
877C.
22.Madlienas pagasta ģerboņa
apraksts
22.1. Madlienas pagasta ģerboņa attēls

22.2. Madlienas pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: dalīts no
sānmalu vidus ševrona veidā: sarkans un zelts. Apakšējā laukā četras
krustveidā liktas zaļas ozola lapas.
22.3. Madlienas pagasta ģerboņa krāsas pēc PANTONE kataloga:
zaļš 340C; zelts 873C; sarkans 186C.
23.Mazozolu pagasta ģerboņa
apraksts
23.1. Mazozolu pagasta ģerboņa attēls

.

izņemot izglītības iestāžu izsniegtajos
diplomos, apliecībās un atestātos par
attiecīgās izglītības pakāpes ieguvi, dzimtsarakstu iestādes, Ogres novada vēlēšanu
komisiju un novada bāriņtiesas, tām izdarot apliecinājumu, kad saskaņā likumu “Par
Latvijas valsts ģerboni” lietojams Latvijas valsts ģerbonis.

23.2. Mazozolu pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: šķelts no
kreisās ar zeltu un zaļu; 1. – zaļš
ozols, 2. – trīs sudraba ozola zīles ar
zelta cepurīti (1:2).
23.3. Mazozolu pagasta ģerboņa krāsas pēc PANTONE kataloga:
zaļš 340C; zelts 873C; sudrabs 877C.
24.Suntažu pagasta ģerboņa
apraksts
24.1. Suntažu pagasta ģerboņa
attēls

24.2. Suntažu pagasta ģerboņa
heraldiskais apraksts: zaļā laukā
zelta gailis ar sarkanu knābi, seksti un
nagiem.
24.3. Suntažu pagasta ģerboņa
krāsas pēc PANTONE kataloga:
zelts 124C; sarkans 186C; zaļš 340C.
25.Taurupes pagasta ģerboņa
apraksts
25.1. Taurupes pagasta ģerboņa
attēls

VIKTORS GRIŽIBOVSKIS
08.01.1928. – 27.08.2013.
Aizsaulē aizgājis Ogres Goda pilsonis Viktors
Grižibovskis. Ogres Goda pilsoņa tituls V. Grižibovskim piešķirts 2008. gada janvārī par ieguldījumu Ogres pilsētas infrastruktūras attīstībā.
V. Grižibovskis pasaulē nācis 1928. gada 8.
janvārī, Ogrē, gadā, kad Ogrei piešķirtas pilsētas
tiesības. Tēvs Pēteris visu mūžu strādājis Ogrē
par mežstrādnieku, mamma Marija uzņēmusies
rūpes par māju un septiņiem bērniem.
V. Grižibovskim pirmās darba gaitas pagājušas Baldones feldšeru-vecmāšu punktā Stelpē,
Tīnūžos un Ogrē. No 1968. gada V. Grižibovska
darba mūžs saistīts ar Ogres trikotāžas kombinātu – neilgu laiku strādājis par
kadru nodaļas vadītāju un 22 gadus – par kombināta dzīvokļu komunālās
nodaļas vadītāju, rūpējoties par daudzdzīvokļu māju būvniecību, lai ar
dzīvokļiem varētu nodrošināt trikotāžas kombinātā strādājošos.
Pirms dažiem gadiem kādā tikšanās reizē Grižibovska kungs atzina, ka līdz
ar daudzdzīvokļu namu apbūvi mainījies Ogres kā kūrortpilsētas veidols, taču
cilvēkiem mājokļi bija nepieciešami. Jautāts par pilsētas attīstību, V.
Grižibovskis atbildēja: “Es negribu neko salīdzināt vai kritizēt. Šobrīd viss norit
tā, kā tam jānorit. Kad atstāju savu darbu, dzīvojamo māju masīvs bija sagatavots dzīvošanai, tāds tas ir arī šodien.”
1992. gadā Finanšu ministrija V.Grižibovski iecēla par Ogres trikotāžas
kombināta komunālās nodaļas valsts pilnvarnieku. Šajā amatā viņš bija līdz
1996. gadam, kad aizgāja pensijā.
Dziļā cieņā un pateicībā noliecam galvas V. Grižibovska darbīgā mūža un
viņa atstāto vērtību priekšā, paturot viņu gaišā piemiņā.
Ogres novada pašvaldības vārdā domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

Aizsaulē aizgājuši (16.08.2013. – 29.08.2013.)

25.2. Taurupes pagasta ģerboņa
heraldiskais apraksts: dalīts ar zeltu
un zilu; augšējā laukā melns taurs.
25.3. Taurupes pagasta ģerboņa
krāsas pēc PANTONE kataloga: zils
286C; zelts 873C; melns black.
26.Ogres novada pagastu ģerboņu attēlu lietošana
26.1. Ogres novada pašvaldībai
un pagastu pārvaldēm ir attiecīgās
administratīvās teritorijas pagasta
ģerboņa lietošanas ekskluzīvās tiesības iespieddarbos un reprezentācijas materiālos.
26.2. Lietojot ģerboni, neatkarīgi
no izmēriem, tam precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam.
26.3. Ogres novada pagastu pārvaldēm un to padotībā esošajām pašvaldības iestādēm ir tiesības šo iestāžu veidlapās vienlaikus ar Ogres novada ģerboni lietot arī attiecīgās administratīvās teritorijas pagasta ģerboni, veidlapas kreisajā augšējā stūrī
attēlojot Ogres novada ģerboni, bet
labajā augšējā stūrī – attiecīgās administratīvās teritorijas pagasta ģerboni.
26.4. Izpilddirektors izskata fizisko
un juridisko personu iesniegumus par
atļauju piešķiršanu lietot Ogres novada pagastu ģerboņu attēlus dažādu
svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu
gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā
arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises vietās.
V. Atbildība un kontrole
27.Par šo noteikumu neievērošanu un Ogres novada simbolikas vai
tās elementu lietošanu vai atveidošanu uz dažādiem izstrādājumiem
bez Izpilddirektora atļaujas, kā arī par
tirdzniecību ar šādiem izstrādājumiem piemēro administratīvo sodu –
brīdinājumu vai naudas sodu līdz Ls
100.
28.Administratīvā soda uzlikšanas
pamats ir dokumentāli noformēts protokols par Ogres novada simbolikas
izmantošanu bez atļaujas vai nodevas samaksas, ja tāda ir noteikta, noteiktā standarta vai kvalitātes prasību
neievērošanu.
29.Izpilddirektors ir tiesīgs atteikt
izsniegt simbolikas izmantošanas atļauju personai, kura pēdējā gada laikā
ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu.
30.Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas un nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
VI. Noslēguma jautājumi
31.Noteikumi tiek publicēti pašvaldības laikrakstā “Ogrēnietis” un ievietoti pašvaldības mājas lapā
www.ogresnovads.lv.
32.Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma
“Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā. Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs

Viktors Grižibovskis
dz.08.01.1928.
Vladimirs Isajevs
dz.26.09.1928.
Grigorijs Kondratenkovs
dz.10.01.1940.

Jēkabs Pauls
dz.03.01.1941.
Viktors Stankevičs
dz.20.08.1927.

Ogres novada pašvaldība izsaka līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.

Profilakses punkts Ogrē
Šī gada 6. septembrī no plkst. 13 līdz 15 ikviens interesents laipni aicināts uz
Ogres novada sociālā dienesta profilakses punkta Mālkalnes pr. 30, Ogrē,
atvērto durvju dienu.
Profilakses punkta mērķis ir strādāt ar iedzīvotājiem ar dažādu atkarību problēmām, personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas un viņu piederīgajiem,
lai veicinātu sociālo funkcionēšanu, psiholoģisko un fizisko spēju atjaunošanu,
nodrošinātu integrēšanos sabiedrībā un mazinātu atkarību izraisošo vielu radīto
kaitējumu. Šobrīd pieejamie pakalpojumi profilakses punktā:
• sociālais darbinieks – veic sociālo darbu ar personām ar atkarības problēmām un personām pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda izciešanas,
kā arī personām, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda, un to piederīgajiem. Izstrādā individuālos sociālās rehabilitācijas
plānus, veicina klientu funkcionēšanas spēju uzlabošanos, nosaka klientiem
pieejamos, atbilstošākos un efektīvākos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
• sociālais rehabilitētājs – īsteno klientu individuālos sociālās rehabilitācijas
plānus, palīdz klientam uzlabot esošās un attīstīt jaunas sociālās prasmes,
organizē un sniedz atkarību profilakses pakalpojumus Ogres novada iedzīvotājiem;
• medmāsa – nodrošina un veic ekspresdiagnostiku HIV/AIDS, vīrushepatītu
B,C u.c. noteikšanu, veic šļirču un adatu maiņu, konsultē profilakses un higiēnas
jautājumos;
• ielu sociālais darbinieks – veic šļirču un adatu maiņu, informē par rehabilitācijas un profilakses pakalpojumiem.
Profilakses punkta darba laiki: medmāsa: pirmdien, trešdien, ceturtdien,
piektdien no plkst. 14 līdz 19; sociālais darbinieks un sociālais rehabilitētājs:
pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 8 līdz 17.
Profilakses punkts: Ogre, Mālkalnes pr. 30; tālr. 28807913
Informāciju sagatavoja Ogres novada sociālais dienests

INFORMĒ SIA “OGRES AUTOBUSS”
Ar 2013. gada 1. septembri maršrutā Nr. 5416 Ogre – Tīnūži – Ropaži
autobusi kursē darba dienās pēc šāda saraksta:

Nākamais laikraksta numurs – septembra trešajā nedēļā.
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