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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Bezmaksas

SVEICAM OKTOBRA JUBILĀRUS!
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
96 gadu jubilejā
Mildu Liepiņu
Korneliju Sakni
Lidiju Kazancevu

91 gada jubilejā
Aleksandrinu
Pušmucāni
Nataļju Vlasovu

95 gadu jubilejā
Jūliju Ešenu

90 gadu jubilejā
Margaritu Alksnīti
Veltu Avotnieci
Austru Reiķi

93 gadu jubilejā
Antonu Petkeviču
Marijannu Čakšu
Ievu Emīliju Kļavu
Valentīnu Kalojevu
92 gadu jubilejā
Iraidu Voveri
Jevlampiju Kuguku
Sofiju Japiņu

Pašvaldība godina labākos pedagogus
Oktobris saistās ar Skolotāju dienu, arī Ogres novada izglītības iestādēs to atzīmē, godinot cilvēkus, kuri
savas zināšanas un sirds mīlestību ik
dienu dāsni atdod citiem.
Ogres novada pašvaldībā par jauku tradīciju ir kļuvusi pedagogu sumināšana kopīgā pasākumā, katru gadu
izvēloties citu norises vietu un veidu,
bet vienmēr saglabājot sirsnīgu, labestīgu un arī radošu, izzinošu gaisotni. Šoruden novada pedagogi
Skolotāju dienas pasākumā dodas uz
Rīgu, lai, paplašinot redzesloku, iepazītos ar galvaspilsētas interesantākajām vietām un dziļāk ielūkotos Dailes teātrī, arī tā aizkulisēs. Un, protams, neizpaliek labāko pedagogu
sveikšana.
Izglītības iestāžu izvirzītie pedagogi saņem Ogres novada domes Atzinības rakstus un naudas balvas, un laba
vēlējumus.
Jaunogres vidusskolā: interešu
izglītības skolotāja Svetlana Baravikova – par godprātīgu, kvalitatīvu, radošu darbu, par spēju ieraudzīt talantu, atraisīt un attīstīt radošo dzirksti
katrā savā audzēknī; matemātikas
skolotāja Irina Jeduša – par radošu,
rūpīgi un atbildīgi veiktu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā,
par mērķtiecīgu audzināšanas darba
vadīšanu un veiksmīgu sadarbību ar
vecākiem.
Ogres 1. vidusskolā: informātikas
un programmēšanas pamatu skolotājs, direktora vietnieks informātikas
jautājumos Juris Daļeckis – par
mērķtiecīgu un rezultatīvu jauniešu
izglītošanu informātikā un programmēšanā, par ieguldījumu jauno tehnoloģiju ieviešanā skolā; fizikas skolotāja Mirdza Vilipsone – par prasmi
motivēt jauniešus sasniegt augstus
rezultātus fizikas olimpiādēs, centralizētajos eksāmenos un zinātniski pētnieciskajos darbos; sociālais pedagogs Alda Daugule – par ieguldījumu
jauniešu personības veidošanā un
izaugsmē, par sirds gudrību un iejūtību problēmsituāciju risināšanā.
Ogres Valsts ģimnāzijā: direktora
vietniece un krievu valodas skolotāja
Rasma Zaikovska – par ieguldījumu
projektu un pētniecisko darbu vadīšanā, olimpiāžu organizēšanā un radošumu pedagoģiskajā darbā; vēstures skolotāja, 11.b klases audzinātāja
Dace Zemīte – par ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā un
vēstures pasākumu organizēšanu.
Madlienas vidusskolā: sākumskolas skolotāja, 4. klases audzinātāja
Dzidra Ozola-Ozoliņa – par godprātīgu darbu un prasmīgu mācību un
audzināšanas procesa organizēšanu
jaunākā skolas vecuma bērniem.
Suntažu vidusskolā: bioloģijas
skolotājs vidusskolas klasēs, praktiskās vides pētniecības pulciņa vadītājs
Andris Ziemelis – par izciliem sasniegumiem, sagatavojot skolēnus bioloģijas olimpiādēm, konkursiem un zinātniski pētniecisko darbu skatēm novada, valsts un starptautiskā līmenī.
Taurupes pamatskolā: latviešu
valodas un literatūras sakolotāja, 5./6.
klases audzinātāja Vanda Prancāne
– par prasmi ieinteresēt skolēnus būt
radošiem literātiem un skolas vārda
popularizēšanu, iesaistot skolēnus

valsts un novada radošo darbu konkursos; skolotāja Ina Šīrone – par
prasmi ieinteresēt skolēnus ārpusstundu aktivitātēs un par veiksmīgu
projektu realizāciju.
Ogres sākumsskolā: angļu valodas skolotāja un 6.c klasea audzinātāja Līga Bužere – par aktīvu darbību
skolas iesaistīšanā Comenius daudzpusējās partnerības projektā “Pozitīvas mācību vides veidošana skolā”;
sociālo zinību skolotāja, 6.a klases
audzinātāja Maruta Dudkina – par
aktīvu skolēnu iesaistīšanu ārpusskolas sacensībās un konkursos.
Ogresgala pamatskolā: mājturības un tehnoloģiju skolotāja 5. - 9. klasē, ritmikas skolotāja 1.- 4. klasēs, 6.
klases audzinātāja Egita Tontegode
– par ieguldījumu bērnu radošajā darbībā un skolēnu estētiskās gaumes
veicināšanā un kvalitatīvi veiktu darbu
skolā un ārpusskolas pasākumos.
Ķeipenes pamatskolā: sociālo zinību un matemātikas skolotāja, 4. klases audzinātāja Daiga Bombāne –
par radošu darbu, organizējot zināšanu apguvi mācību stundās, un prasmi
nodrošināt izglītības vērtības bērnu
personības vispusīgā attīstībā.
Suntažu internātpamatskolā –
rehabilitācijas centrā: sporta skolotāja, vecākā internāta skolotāja, interešu izglītības skolotāja Inga Mihailova – par veselīga dzīvesveida popularizēšanu ārpusstundu pasākumos
skolēnu un skolotāju vidū un kvalitatīvu darbu skolas audzināšanas
prioritāšu īstenošanā.
Ogres mākslas skolā: gleznošanas, kompozīcijas, vizuālās mākslas
skolotāja Inguna Strazdiņa – par radošu pedagoģisko darbu, sagatavojot
mākslas skolas audzēkņus valsts konkursiem un motivējot audzēkņus izvēlēties mākslinieka profesiju.
Ogres mūzikas skolā: skolotāja
Gunta Goiževska – par izcilu pedagoģisko darbu audzēkņu sagatavošanā izglītības turpināšanai mūzikas
vidusskolās.
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā: solfedžo,
mūzikas literatūras, kompozīcijas skolotāja Vineta Līce – par radošu pedagoģisko darbību un audzēkņu sasniegumiem kompozīcijas konkursā.
Ogres basketbola skolā: treneris
Rolands Pauliņš – par radošu pedagoģisko darbu.
Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā: skolotāja Gita Līkuma –
par inovatīvu pieeju interešu izglītības
programmu īstenošanā un audzēkņu
panākumiem Latvijas un starptautiskā
mēroga konkursos.
Ogres novada sporta centrā:
vieglatlētikas treneris Zigurds Kincis
– par apzinīgu, prasmīgu un rezultatīvu vieglatlatlētikas trenera darbu.
Ogres vispārējās pirmsskolas
izglītības iestādē (VPII) “Zelta
sietiņš”: skolotāja Agnese Goldmane – par profesionālu, atbildīgu un
radošu pieeju pirmsskolas vecuma
bērnu audzināšanā; skolotāja palīgs
Laila Šteine – par godprātīgu darbu
un ieinteresētību darbā ar bērniem
pedagoģiskā procesā.
Ogresgala VPII “Ābelīte”: skolotājs Jānis Iklāvs – par profesionālu,
radošu un inovatīvu pieeju pedago-

ģiskajam procesam un aktīvu iesaistīšanos iestādes attīstībā; skolotāja
palīdze Inese Rudzīte – par prasmīgu
un radošu pienākumu veikšanu darbā
ar jaunākā pirmsskolas vecuma
bērniem.
Ogres VPII “Strautiņš”: skolotāja
Veneranda Āriņa – par radošu pieeju
pedagoģiskajam darbam un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem; skolotāja
palīgs Lidija Dergačova – par priekšzīmīgu darbu un prasmi iesaistīties
pedagoģiskajā procesā.
Ogres VPII “Sprīdītis”: skolotāja
Maruta Segliņa – par profesionalitāti,
aizrautību un radošu pieeju pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā un
mācīšanā; skolotāja palīgs Agita Lukjanska – par apzinīgu un godprātīgu
darbu.
Ogres VPII “Saulīte”: skolotāja
Aļona Cvetkova – par atbildīgu un
radošu pieeju mācību procesam un
rezultatīvu darbu ar bērniem; skolotāja palīgs Marija Šakele – par atbildīgi
un profesionāli veiktu darbu.
Ogres VPII “Riekstiņš”: skolotāja
Dace Līdaciņa – par radošu pieeju
pedagoģiskajam darbam un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem; skolotāja
palīgs Zinaīda Pavloviča – par godprātīgu dabu un aktīvu iesaistīšanos
pedagoģiskajā procesā.
Ogres VPII “Dzīpariņš”: skolotāja
Sarmīte Juzupa – par ilggadīgu radošu mācību un audzināšanas darbu ar
jaukta vecuma bērniem Valdorfpedagoģijas grupā; skolotāja palīgs Mudīte Rusaka – par prasmīgu sadarbību
ar skolotāju bērnu audzināšanas un
mācību darbā.
Ogres VPII “Cīrulītis”: skolotāja
Ārija Vītoliņa – par profesionālu, radošu pedagoģiskā procesa organizāciju un prasmīgi organizēto darbu ar
vecākiem; skolotāja palīgs Vita
Galauska – par aktīvu iesaistīšanos
pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu materiālās bāzes papildināšanā.
Madlienas VPII “Taurenītis”:
skolotāja Vinita Mūrniece – par radošu un sekmīgu darbu, sagatavojot
bērnus skolai; skolotāja palīgs Pārsla
Liepiņa – par prasmīgu darbu ar
pirmsskolas vecuma bērniem un aktīvu, enerģisku un radošu dalību iestādes pasākumos.
Ķeipenes VPII “Saulīte”: skolotāja Sigita Sirsone – par spēju vienlaikus būt stingrai, prasīgai, taisnīgai,
radošai un zinošai mācību vielas apguves organizēšanā; skolotāja palīgs
Valda Putniņa – par prasmi sadarboties, uzklausīt un spēt aktīvi līdzdarboties nodarbībās, rotaļās un brīvajos
brīžos.
Ogres tehnikumā: matemātikas
skolotāja Antra Virsnīte – par ieguldījumu audzēkņu izglītošanā, radošu
pieeju matemātikas mācīšanā, aktīvu
līdzdalību tehnikuma attīstībā: interešu izglītības skolotāja Ieva Niedra –
par atraktīvu un radošu pieeju audzēkņu harmoniskas personības attīstīšanā.
Akciju sabiedrības Swedbank balvu šogad saņem Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāles skolotāja Vēsma
Bramane un Jaunogres vidusskolas
skolotāja Anna Roddate.
Nikolajs Sapožņikovs

85 gadu jubilejā
Elzu Ozoliņu
Helēnu Sināti
Leonu Dūšeli
Aleksandru Vasiļjevu
Hermīni Meriju
Sparāni
Uldi Niedru
Mirdzu Vanagu
Ilgu Rubinu
Veru Freidu

Pelageju Gribanovu
Skaidrīti Lilisoni
80 gadu jubilejā
Ņinu Skudru
Janīnu Vindaču
Silviju Tomsoni
Aiju Sūnu
Dionaziju Raginski
Viktoriju Solovjovu
Hortenziju Strelču
Veru Savostjanovu
Eleonoru Avotiņu
Korneliju Lukševicu
Visvaldi Ilvasu
Feoniju Giru
Ausmu Galausku
Almu Mendriku
Feliciju Šusti
Viju Vansoviču

Laika periodā no 30. augusta līdz 7. oktobrim Ogres novadā
reģistrēti 28 jaundzimušie, t.sk. 16 meitenes un 12 zēni.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
jaundzimušo bērniņu vecākus!

Ģimenes atbalsta dienas centram jau 8 gadi!
.

Šoruden Ģimenes atbalsta dienas centrs (ĢADC) atskatās uz astoņiem darba
gadiem. ĢADC apmeklē bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuri
saturīgi pavada brīvo laiku pēc skolas vai citām ārpusskolas nodarbībām. ĢADC
tiek gaidīti visi bērni, kuriem pēc skolas ir brīvs laiks un ir vēlēšanās to interesanti
pavadīt, iepazīties ar jauniem draugiem. Arī vecākiem ir mierīgāks prāts, ja zin,
kur atrodas bērns. ĢADC apmeklējums un visas aktivitātes tajā ir bezmaksas!
ĢADC bērni un jaunieši var:
• spēlēt galda futbolu, novusu, monopolu, biljardu un citas galda spēles;
• nodarboties ar rokdarbiem, gūt filcēšanas un pērļošanas iemaņas;
• lasīt grāmatas, zīmēt, līmēt un citādi radoši darboties;
• piedalīties ĢADC rīkotajos pasākumos.
Kontakti un darba laiks:
Vadītāja Gunda Gunta Rudene, tālr. 65021323; 28807875
•Ogre, Grīvas pr. 4a – bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Darba laiks:
darba dienās plkst. 11.00 – 19.00
•Ogre, Meža pr. 9, •Ogresgals, “Vārnu dzirnavas”, •Ciemupe, tautas nams
– bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Darba laiks: darba dienās
plkst. 13.00 – 19.00.

GRĀMATNĪCA “OGRES AUSEKLIS”
17. oktobrī plkst. 17 aicina uz tikšanos ar Agni Liesmu, grāmatas “Senbaltu
spēka zīmes un raksti” autori, un Pēteri Strubergu, grāmatas “Ceļojuma
mozaīka” autoru.
Grāmatnīcas adrese: Ogre, Brīvības iela 21 (blakus lācītim Ērikam). Tālrunis
65024790.

PSIHOLOĢIJAS DIENAS OGRĒ
Ogres psihologi pievienojas Latvijā pirmajām Psiholoģijas dienām un
Ogres psihologu praksē piedāvā nodarbības par aktuāliem dzīves
jautājumiem.
PIEKTDIEN, 18. OKTOBRĪ
plkst. 10.00 diskusija ar Ogres novada sociālajiem darbiniekiem par sadarbības
iespējām ar psihologiem. Mērķauditorija – sociālo dienestu vadītāji, sociālie
darbinieki. Atbildīgā – psiholoģe Lilita Briška (tālr. 26496943);
plkst. 14.00 iepazīšanās saruna Kā dzīvot ar prieku? Kā palīdzēt sev
izveseļoties un atkal atgriezties dzīvē. Mērķauditorija – cilvēki, kuriem bijusi
onkoloģiska saslimšana. Vadītāja – pārmaiņu trenere Ināra Pomere (tālr.
29206664);
plkst. 17.00 – Precēties vai neprecēties? Diskusija par ģimenes lomu
mūsdienu sabiedrībā. Mērķauditorija – jebkurš interesents. Vadītāja – psiholoģe
Jolanta Lamstere (tālr. 29445797).
SESTDIEN, 19. OKTOBRĪ
plkst. 10.00 – izglītojoša lekcija Kā izaudzināt laimīgu bērnu? Mērķauditorija –
vecāki. Vadītāja – psiholoģe Lilita Briška (tālr. 26496943);
plkst. 15.00 nodarbība Ko darīt, ja naktī nenāk miegs? Mērķauditorija – tie, kuri
neizguļas. Vadītāja – psiholoģe Līga Volonte (tālr. 26454016);
plkst. 17.30 radošo sajūtu darbnīca sievietēm. Sievišķīgā skaistuma modināšana. Vadītāja – pārmaiņu trenere Ināra Pomere (tālr. 29206664).
SVĒTDIEN, 20. OKTOBRĪ
plkst. 10.00 nodarbība Kā dzīvot mierīgāk? Mērķauditorija – cilvēkiem, kuri jūt
bailes, nemieru un trauksmi. Vadītāja – psiholoģe Līga Volonte (tālr. 26454016);
plkst. 12.30 nodarbība Kā pieņemt bērna stiķus un niķus? Mērķauditorija –
vecāki. Vadītāja – psiholoģe Līga Volonte (tālr. 26454016)
Dalībnieku skaits grupās ir ierobežots (10 - 15). Lūdzam pietiekties individuāli
līdz šā gada 16. oktobrim. Katras lekcijas ilgums ir no pusotras līdz divām
stundām.
Norises vieta – Ogres psihologu prakse Mednieku ielā 19/2k-65, Ogrē.
Psiholoģes Lilita Briška (tālr. 26496943) un Jolanta Lamstere (tālr. 29445797)
šajās dienās piedāvā individuālas konsultācijas bez maksas.
Vairāk informācijas mājas lapā www.psihologi-ogre.lv

OGRES CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 29. oktobrī plkst. 17
neklātienes ceļojumu uz Kipru – salu, kur gandrīz visas dienas gadā
ir saulainas, vadīs Nikolajs Sapožņikovs.
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Ogres novada domes sēdē 26. septembrī
Piedalās: Edvīns Bartkevičs, Valda Gaile, Andrejs Ceplītis, Māris Legzdiņš, Ineta Tamane, Sarmīte Kirhnere, Juris
Laizāns, Lidija Strelkova, Raimonds Javoišs, Artūrs Mangulis, Māris Siliņš, Egils Helmanis, Dzintra Mozule, Egīls
Dzelzītis, Ilga Vecziediņa. Nepiedalās: Vita Pūķe, Dainis Širovs.
Atļauj savienot amatus
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.
Izskatot Ogres novada domes deputātes Inetas Tamanes iesniegumu par
amatu savienošanu, deputāti vienbalsīgi nolēma atļaut I. Tamanei savienot
domes deputāta amatu ar Ogres 1.
vidusskolas direktores amatu, kā arī vēl
trīs amatiem. I. Tamane jau kopš 2000.
gada darbojas Latvijas izglītības
vadītāju asociācijā (LIVA), 2012. gadā
uz četriem gadiem ievēlēta par asociācijas prezidenti. Kā LIVA prezidenti
Latvijas Republikas Saeima 2012. gada
decembrī I. Tamani apstiprināja par
Augstākās izglītības padomes (AIP)
locekli, saskaņā ar Augstākās izglītības
likuma 68. pantu AIP locekļu pilnvaru
laiks ir četri gadi. Ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu I. Tamane sabiedriskā kārtā darbojas VIAA ES Mūžizglītības programmas Comenius un
Grundtvig apakšprogrammu vērtēšanas
komisijā, kas, pamatojoties uz projektu
tehniskās un kvalitatīvās vērtēšanas
rezultātiem, sadala piešķirto ES finansējumu.
Noteikti komunālo pakalpojumu
tarifi pagastos
Domes sēdē apstiprināti apkures tari-

fi Ķeipenē un Lauberē, kā arī ūdens un
kanalizācijas tarifi Taurupē.
Ķeipenes pagastā maksa par siltumenerģiju 2013./2014. gada apkures sezonai no 15.10.2013 līdz 15.04.2014.
noteikta Ls 35.25 par megavatstundu,
siltumenerģijas patērētājiem par apkurināmās platības kvadrātmetru jāmaksā
Ls 0.94. Ķeipenes pagasta pārvaldei ir
atļauts noteikt avansa maksājumu par
apkuri 50% apmērā no apkures maksas
laikā, kad apkure netiek veikta.
Lauberes pagastā apkuri nodrošina
Lauberes pagasta pārvaldes komunālo
pakalpojumu iestāde “Sarma”. Saskaņā
ar domes lēmumu par siltumenerģiju
2013./2014. gada apkures sezonai no
15.10.2013. līdz 15.04.2014. patērētājiem jāmaksā Ls 1.19 par kvadrātmetru apkurināmas platības. Vienas
megavatstundas izmaksas ir Ls 34.16.
Taurupes pagastā maksa par dzeramā ūdens piegādi ir noteikta Ls 0.36 par
kubikmetru, savukārt maksa par kanalizāciju – Ls 0.39 par kubikmetru.
Norēķinoties par apkuri, ūdens piegādi un kanalizāciju, domes lēmumos
noteiktajai maksai vēl jāpievieno pievienotās vērtības nodoklis.
Pašvaldības atbalsts sportistiem
Domes sēdē deputāti nolēma finansiāli atbalstīt sportistus dalībai hokeja
turnīrā Čikāgā novembrī un septembra
beigās svarcelšanā Igaunijā.
Ogresgala pamatskolas skolnieks

Raimonds Mikus Vītoliņš ir hokeja skolas (HS) “Dinamo” dalībnieks. Skolas
darbu organizē biedrība “Dinamo bērni”,
kas ar a/s “Dinamo Rīga” atbalstu nodibināta 2010. gada decembrī. HS “Dinamo” komandas piedalās Latvijas hokeja
federācijas organizētajās Latvijas bērnu
un jauniešu meistarsacīkstēs hokejā,
kurās gan 2011./2012., gan 2012./2013.
gada sezonā uzrādījušas ļoti labus rezultātus. Biedrība informē, ka 2013. gada vasarā HS “Dinamo” saņēmusi uzaicinājumu piedalīties “Bauer World
Hockey Invite” bērnu hokeja turnīrā Čikāgā, ASV, kas notiks šī gada novembra
sākumā. A/s “Dinamo Rīga” ir gatava
daļēji segt brauciena izmaksas, taču
bērnu vecākiem jāapmaksā pārējie
izdevumi, kas ir ap Ls 500 par bērnu.
Biedrība vērsās pašvaldībā ar lūgumu
finansiāli atbalstīt ogresgalieti Raimondu. Dome atbalstīja lūgumu, piešķirot Ls
250 no sporta spēļu komandu atbalstīšanai paredzētajiem līdzekļiem.
Tāpat dome nolēma finansiāli atbalstīt Ogres novada sportistu Vitāliju
Volkovu un viņa treneri Vladislavu
Hammidulinu dalībai Eiropas čempionātā svarcelšanā junioriem Tallinā (sacensības notika no 19. līdz 28. septembrim). Deputāti nolēma katram piešķirt
Ls 150 no sporta spēļu komandu atbalstīšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
Nikolajs Sapožņikovs

Lemj par Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras darbu
Domes sēdē tika skatīts jautājums
par grozījumu veikšanu saistošajos
noteikumos Nr. 37/2010 “Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras
“Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības
aģentūra” nolikums”.
Divu pašvaldību kopīga aģentūra
tika izveidota 2010. gadā, un, kā domes sēdē deputātiem skaidroja pašvaldības jurists Ēriks Ancāns, šo trīs
darbības gadu laikā ir radusies nepieciešamība veikt izmaiņas aģentūras
nolikumā. Grozījumi paredz aģentūras kompetences apjoma sašaurināšanu, aģentūras darbību koncentrējot
tikai uz viena objekta – kompleksa
“Zilie kalni”, kas atrodas Ogres un Ikšķiles novadu teritorijā, apsaimniekošanu un attīstību. Sakarā ar šiem grozījumiem paredzēts mainīt arī aģentūras nosaukumu – “Tūrisma, sporta
un atpūtas kompleksa “Zilie kalni”
attīstības aģentūra”.
Turpmāk Ogres novada pašvaldībai būs jādomā, kā organizēt tūrisma
darbu novadā. Ē. Ancāns skaidro, ka
šis jautājums ir jāatrisina turpmāko
trīs mēnešu laikā, jo paredzēts, ka
grozījumi stāsies spēkā ar 2014. gada
1. janvāri. Līdz tam tiks veikti grozījumi arī aģentūras Uzraudzības padomes nolikumā.
Domes sēdē deputāts Egils Helmanis pauda sašutumu par sagatavoto
lēmumprojektu, jo uzskata, ka kopīgiem spēkiem ir vieglāk attīstīt tūrisma
infrastruktūru un piesaistīt tūristus.
Deputāts arī pauda neizpratni par to,
ka aģentūras nolikuma grozījumi ir ie-

kļauti domes sēdē kā papildjautājums
un netika skatīti komiteju sēdē, turklāt
Ikšķiles dome tos jau ir skatījusi komiteju sēdē pirms mēneša .
Ē. Ancāns skaidroja, ka lēmumprojekts netika iesniegts deputātiem skatīšanai komiteju sēdē, jo par šo jautājumu divus mēnešus notikušas intensīvas konsultācijas ar Ikšķiles pašvaldību, izvērtējot situāciju, dokumenti sagatavoti tikai uz domes sēdi. Jurists norādīja, ka Ikšķiles novada dome galīgo lēmumu par aģentūras
nolikuma grozīšanu pieņēmusi jau 25.
septembrī, t.i. vienu dienu iepriekš, un
aicināja deputātus pieņemt pozitīvu
lēmumu grozījumu veikšanai, jo tam
seko saskaņošana Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
(VARAM), kas var ilgt mēnesi. Turklāt
ir jāveic grozījumi aģentūras Uzraudzības padomes nolikumā, ko dome
nevar izdarīt, kamēr nav VARAM atzinuma un attiecīgi stājušies spēkā grozījumi aģentūras nolikumā.
Deputāte Ineta Tamane interesējās
par to, kā turpmāk tiks organizēts tūrisma darbs Ogres novadā, ja aģentūra nodarbosies tikai ar dabas parka
apsaimniekošanu. Kā jau minēts iepriekš, šis jautājums vēl ir jārisina, iespējami vairāki varianti.
Priekšsēdētāja vietniece, deputāte
Valda Gaile vērsa deputātu uzmanību
uz to, ka šāda situācija izveidojusies,
jo Ikšķiles pašvaldība neesot ar mieru
ieguldīt līdzekļus Ogres novada tūrisma jautājumu risināšanā. V. Gaile atgādināja, ka sākotnēji aģentūra izvei-

Graustu komisija strādā
Ogre kļūst ar katru brīdi sakārtotāka
un glītāka. Pilsēta izskatītos vēl skaistāka, ja vien pilsētas ainavu neizbojātu
nereti sastopamie grausti – gan pilsētas centrā, gan nomalēs. Arī novada
pagastos diemžēl ir nesakopti īpašumi.
Savu artavu pilsētas un lauku teritorijas sakārtošanā iegulda Ogres novada pašvaldības avārijas stāvoklī un
pamestu būvju apzināšanas komisija
(jeb tā dēvētā graustu komisija). Pēc
pašvaldību vēlēšanām un izmaiņām
komisijas sastāvā, komisija nolēma
sēdes sasaukt katru mēnesi. Notikušas četras sēdes, kurās ir izskatīti iesniegumi par 28 graustiem. Situācijas
ir dažādas. Ēkas ir privātīpašums, un
to īpašnieki nelabprāt iegulda līdzekļus savu īpašumu sakārtošanai vai pat
nojaukšanai. Vairākas no ēkām ir “iesaldētas” un rotā pilsētu vai pagastu ar
aizsistiem logiem un durvīm. Un ir arī
ēkas ar izsistiem logiem un atlauztām
durvīm, un tajās nereti iemitinājušies
cilvēki, kuri neievēro tīrību un kārtību.
Ēkas nav norobežotas no apkārtējās
vides un ir bīstamas pārējiem iedzīvotājiem, jo īpaši bērniem. Var aiznaglot

logus un durvis, bet kāds iespaids
rodas tūristiem, kuri iebrauc Ogrē?
Bieži vien iedzīvotāji jautā, kāpēc
ar pamestajām ēkām nekas netiek darīts. Te jāteic, ka daļa no tām ir kultūras
pieminekļi, kuru atjaunošana prasa
samērā prāvas naudas summas.
Īpašnieki, tās mantojot, nav padomājuši, ka to atjaunošana un uzturēšana
prasīs lielākus līdzekļus. Bez graustiem eksistē arī jaunbūves, kuru būvniecība uzsākta 90. gados, bet, sākoties krīzei, tās netika pabeigtas un stāv
tukšas, ar nesakoptu, piegružotu teritoriju, nenopļautu zāli.
Komisija ir izvērtējusi daudzu pamestu būvju, graustu un neapsaimniekotu īpašumu stāvokli, par katru
būvi tiek sastādīts atzinums un noteikts termiņš būves sakārtošanai vai
nojaukšanai. Komisija vispirms ar būves īpašnieku vai valdītāju vienojas
par termiņiem trūkumu novēršanai. Ir
būvju īpašnieki, kuri to saprot un iespēju robežas cenšas problēmas risināt, bet diemžēl ir arī tādi īpašnieki,
kuri neliekas ne zinis. Līdzšinējā prakse rāda, ka sarunas uz vietas ir piemērotākais veids, kā panākt pozitīvu

dota ar mērķi attīstīt tieši dabas parku
“Ogres Zilie kalni” un nevis pašvaldību
tūrisma jautājumus, ar ko Ikšķilē jau
nodarbojas atsevišķi speciālisti. “Ikšķile jau aģentūras izveidošanas sākumā atzina, ka perspektīvā šis modelis būs jāmaina,” norādīja V. Gaile.
Domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs skaidroja, ka pirms šī lēmuma
sagatavošanas par turpmākajiem
aģentūras darbības modeļiem notikušas ilgstošas diskusijas ar kolēģiem
Ikšķiles pašvaldībā, sarunas ar SIA
“Rīgas meži”, Rīgas pašvaldību, kā
rezultātā ir sagatavoti minētie grozījumi aģentūras nolikumā, ko 25. septembrī pieņēma arī Ikšķiles novada
dome. Šie grozījumi līdz 1. janvārim
jāsaskaņo ar VARAM un jāveido
struktūra, kas atbildēs par tūrisma jautājumiem Ogres novadā. “Jau esam
papētījuši, kā ar tūrisma jautājumiem
strādā Cēsīs un Siguldā, modeļi ir dažādi, līdz janvārim notiks diskusijas,
kā novadā turpināt tūrisma centra
pakalpojumu sniegšanu,” norādīja E.
Bartkevičs.
Par aģentūras nolikuma grozījumu
veikšanu balsoja 10 deputāti: E. Bartkevičs, V. Gaile, A. Ceplītis, M. Legzdiņš, S. Kirhnere, J. Laizāns, L. Strelkova, R. Javoišs, A. Mangulis, I. Tamane, pret – E. Dzelzītis, atturējās E.
Helmanis, Dz. Mozule, M. Siliņš un I.
Vecziediņa. Sēdē nepiedalījās V.
Pūķe un D. Širovs.
Saistošie noteikumi ir nosūtīti
VARAM atzinuma saņemšanai.
Baiba Trumekalne
risinājumu. Manuprāt, nepilnības ir arī
likumdošanā un normatīvojos aktos,
jo pašvaldība nevienu santīmu nedrīkst ieguldīt privātā īpašumā. Turklāt
problēmas rada arī tas, ka daudzi īpašumi ir vairāku fizisku personu īpašums un starp kopīpašniekiem pastāv
strīdi par tā apsaimniekošanu.
Komisija atgādina graustu, pamestu būvju īpašniekiem un valdītājiem: ja
līdz atzinumā norādītajam datumam
netiks veikta būvju sakārtošana, pašvaldība nākamgad rīkosies likumā
paredzētajā kārtībā un izmantos noteikto iespēju piemērot paaugstinātu
nekustamā īpašuma nodokļa likmi
gan ēkām, gan zemei.
Ogrēnieši noteikti ir pamanījuši, cik
glīti sakārtota ir bijušās Ogres komercbankas ēka pilsētas centrā. Jaunu
ārējo veidolu ieguvusi ēkas fasāde
Preses ielā. Komisija ir saņēmusi Latvijas pasta administrācijas vēstuli par
pasta ēkas Ogrē, Brīvības ielā 38,
rekonstrukciju. Tātad pozitīvas pārmaiņas ir jūtamas.
Valda Gaile, domes priekšsēdētāja
vietniece, Ogres novada pašvaldības
avārijas stāvoklī un pamestu būvju
apzināšanas komisijas
priekšsēdētāja

ATBRĪVOSIM AIZAUGUŠĀS ZEMES UN GRĀVJUS!
Ogres novadā ir ļoti daudz tādu pašvaldības un valsts ceļu, kuru malas un
grāvji ir aizauguši ar kokiem un krūmiem. Lai šo problēmu risinātu, pašvaldība
noslēgs līgumu ar firmu, kas veiks aizaugušo grāvju attīrīšanu no kokaugiem.
Tas tiks izdarīts bez maksas, kokaugus izmantos šķeldas sagatavošanai.
Aicinu Ogres novada iedzīvotājus, kuri vēlētos no kokaugiem attīrīt arī savas
lauksaimniecības zemes un meliorācijas grāvjus, divu nedēļu laikā vērsties
Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē (202. kab.), tālrunis 65071160
(sekretāre). Šos darbu uzņēmējs arī veiks bez maksas.
Valda Gaile, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece

PAZIŅOJUMS PAR SARKANO LĪNIJU KOREKCIJĀM
Ogres novada pašvaldība informē, ka ar Ogres novada domes 2013. gada
26. septembra lēmumu “Par sarkano līniju korekciju apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Gerberu ielā 12, Ogrē, Ogres nov. un izmaiņām Ogres novada
domes 18.03.2013. saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 “Detālplānojums dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā, Ogresgala pagastā, Ogres nov.”
(protokols Nr. 15, 8. §), ir apstiprinātas sarkano līniju korekcijas nekustamajā
īpašumā Gerberu ielā 12, Ogrē, Ogres novadā. Detālplānojuma korekcijas
stājas spēkā nākamajā dienā pēc šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Ar minēto lēmumu un tā grafisko pielikumu var iepazīties pašvaldības
interneta vietnē www.ogresnovads.lv un Ogres būvvaldē Brīvības ielā 33, Ogrē.

Saistošie noteikumi Nr. 21/2013 GROZĪJUMI 16.09.2010.
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 20/2010 “PAR
ADMINISTRATĪVO ATBILDĪBU PAR SABIEDRISKĀS
KĀRTĪBAS PĀRKĀPUMIEM OGRES NOVADĀ”
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 26. septembrī (protokols Nr. 15; 3.§). Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 4. punktu.
1. Izdarīt pašvaldības domes
16.09.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības
pārkāpumiem Ogres novadā” (Ogres
novada pašvaldības laikraksts
“Ogrēnietis”, 2010, Nr. 20, Nr. 24)
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7. punktā vārdus “līdz
desmit latiem” ar vārdiem “līdz piecpadsmit euro” un vārdus “no desmit
līdz piecdesmit latiem” ar vārdiem “no
piecpadsmit līdz septiņdesmit
pieciem euro”;
1.2. aizstāt 8. punktā vārdus “līdz
piecdesmit latiem” ar vārdiem “līdz
septiņdesmit pieciem euro”, vārdus
“no divdesmit līdz simt latiem” ar vārdiem “no trīsdesmit līdz simt četrdesmit pieciem euro”;
1.3. aizstāt 9. punktā vārdus “līdz
piecdesmit latiem” ar vārdiem “līdz
septiņdesmit pieciem euro”, vārdus
“no trīsdesmit līdz simt latiem” ar
vārdiem “no četrdesmit pieciem līdz
simt četrdesmit pieciem euro”;
1.4. aizstāt 10. punktā vārdus “līdz
piecdesmit latiem” ar vārdiem “līdz
septiņdesmit pieciem euro”, vārdus
“no divdesmit līdz septiņdesmit latiem” ar vārdiem “no trīsdesmit līdz
simt euro”;

1.5. aizstāt 11. punktā vārdus “no
divdesmit līdz simt latiem” ar vārdiem
“no trīsdesmit līdz simt četrdesmit
pieciem euro”, vārdus “no piecdesmit
līdz simt piecdesmit latiem” ar
vārdiem “no septiņdesmit pieciem līdz
divsimt piecpadsmit euro”;
1.6. aizstāt 12. punktā vārdus “līdz
simt latiem” ar vārdiem “līdz simt četrdesmit pieciem euro”, vārdus “līdz
piecsimt latiem” ar vārdiem “līdz septiņsimt piecpadsmit euro”, vārdus “no
divdesmit latiem līdz simt piecdesmit
latiem” ar vārdiem “no trīsdesmit euro
līdz divsimt piecpadsmit euro”, vārdus
“no divsimt latiem līdz sešsimt latiem”
ar vārdiem “no divsimt astoņdesmit
pieciem euro līdz astoņsimt piecdesmit pieciem euro”, vārdus “no simt līdz
divsimt piecdesmit latiem” ar vārdiem
“no simt četrdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro”, vārdus “no
piecsimt līdz tūkstoš latiem” ar vārdiem “no septiņsimt piecpadsmit līdz
tūkstoš četrsimt euro”;
1.7. aizstāt 14. punktā vārdus “no
simt latiem līdz piecsimt latiem” ar
vārdiem “no simt četrdesmit pieciem
euro līdz septiņsimt piecpadsmit euro”, vārdus “no trīssimt līdz tūkstoš
latiem” ar vārdiem “no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 22/2013 GROZĪJUMI 17.12.2009.
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 33/2009 “PAR
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU AR VIEGLAJIEM
TAKSOMETRIEM LICENCĒŠANAS KĀRTĪBU UN
MAKSIMĀLAJIEM VIEGLO
TAKSOMETRU PĀRVADĀJUMU TARIFIEM”
2013. gada 26. septembrī (protokols Nr. 15; 4. §). Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 14. punkta f apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35.
panta pirmo daļu, 39. panta piekto
daļu.
1. Izdarīt Ogres novada pašvaldības 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 33/2009 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu
tarifiem” (Ogres novada pašvaldības
laikraksts “Ogrēnietis”, 2010, Nr. 3;
2011, Nr. 11; 2012, Nr. 4), turpmāk –
Noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 2.9. punkta
pirmo daļu šādā redakcijā:
“2.9. Licenci, licences kartīti pārvadātājam izsniedz, kā arī licenci,
licences kartīti pārreģistrē 10 darba
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas, par to iekasējot no pārvadātāja Pašvaldības domes noteikto
maksu: par licences izsniegšanu EUR
71,14 + PVN (septiņdesmit viens euro
un četrpadsmit euro centi plus pievienotās vērtības nodoklis), par licences pārreģistrēšanu EUR 35,57 +
PVN (trīsdesmit pieci euro un piecdesmit septiņi euro centi plus pievienotās vērtības nodoklis), par licences

dublikāta izsniegšanu EUR 35,57 +
PVN (trīsdesmit pieci euro un piecdesmit septiņi euro centi plus pievienotās vērtības nodoklis), par katras
licences kartītes izsniegšanu EUR
49,39 + PVN (četrdesmit deviņi euro
un trīsdesmit deviņi euro centi plus
pievienotās vērtības nodoklis), par licences kartītes dublikāta izsniegšanu
EUR 24,70 + PVN (divdesmit četri
euro un septiņdesmit euro centi plus
pievienotās vērtības nodoklis). Pašvaldības domes noteiktā maksa iemaksājama Pašvaldības budžetā”.
1.2. Izteikt Noteikumu 7.1. punktu
šādā redakcijā:
“7.1. Pārvadātājiem ar vieglajiem
taksometriem, kuriem licences un licences kartītes izsniegtas Ogres
novada pašvaldībā, tiek noteikti šādi
maksimālie pasažieru (arī bagāžas)
pārvadājumu tarifi:
7.1.1. taksometra nolīgšanas tarifs
– EUR 1,42 (ar PVN);
7.1.2.attāluma tarifs par vienu
kilometru – EUR 0,71 (ar PVN);
7.1.3. laika tarifs par vienu minūti –
EUR 0,11 (ar PVN).”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs
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Labdien, cienījamie ogrēnieši!

Apritējušas simts dienas kopš vēlēšanām. Pateicoties Jūsu atbalstam,
esmu deputāte un atkārtoti strādāju
par domes priekšsēdētāja vietnieci,
atbildot par izglītības, kultūras, sociālajiem un ar veselību saistītajiem
jautājumiem.
Jāsaka atklāti, ka tik grūts, intrigu
savērpts un dažādu apmelojumu pavadīts darba sākums kā pēc šīm vēlēšanām, nav bijis nevienā citā no iepriekšējiem sasaukumiem. Nevienam
nav noslēpums, ka šāds darba sākums ir deputāta Egila Helmaņa radīto apmelojumu un intrigu dēļ.
Lai objektīvi izprastu esošo situāciju, jāatgriežas dažus gadus senā pagātnē, kad iepriekšējā sasaukumā
pēc dažādām sarunām jaunievēlētais
deputāts E. Helmanis tika apstiprināts
par priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības, vēlāk arī sporta jautājumos. Patieso šī politiķa veikumu
tiešo darba pienākumu pildīšanā visi
Ogres novada iedzīvotāji var novērtēt,
kaut vai pārvietojoties pa bedrainajām
pilsētas ielām un kritiskā stāvoklī
esošajiem novada ceļiem, neesošajiem gājēju celiņiem un drūmajos rudens vakaros tumsā slīgstošajām ielām ārpus pilsētas centra.
Šo acīmredzamo un daudzu citu
no iedzīvotāju uzmanības rūpīgi
slēpto neizdarību varbūtējais iemesls
ir meklējams apstāklī, ka darba vietā
Helmaņa kungs parādījās retumis,
darba sanāksmes apmeklēja reti –
piemēram, iknedēļas sanāksmēs par
novada ceļu jautājumiem no 53
pēdējo divu gadu laikā notikušajām
sanāksmēm vietnieks, kura tiešajos
darba pienākumos ietilpst rūpes par
novada ceļu stāvokļa uzlabošanu,
ieradās 7 reizes, t.i., tikai gandrīz uz
katru 8. sanāksmi. No 42 pašvaldības
darba organizācijas un vadības
sanāksmēm nepiedalījās vairāk kā
pusē – 23 un pēdējos gados vispār
neapmeklēja, jo viņa lidojums jau
sniedzās ārpus novada darba robežām lielajā politikā, toties pašvaldībā visa darbība tika vērsta uz sava
tēla spodrināšanu – ikviens mazākais
darba jautājums tika plaši slavināts
vietējā portālā ogrenet.lv un laikrakstā
“Ogres Vēstis Visiem”, kuri, iespējams, pastarpināti pieder “Visu Latvi-

jai” pietuvinātiem cilvēkiem un kuros
notikumi tiek atspoguļoti tikai E. Helmanim tīkamā rakursā. Paralēli “pilnvērtīgi” veiktajiem domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumiem Helmaņa kungam pietika laika nedēļām
ilgiem ceļojumiem uz tādām eksotiskām zemēm kā Indonēzija, Ruanda,
ASV, Afganistāna, Somālija un citām,
lai demonstrētu savas cīņu mākslas
instruktora prasmes vai pavadītu Latvijas žurnālistus tālajos ceļojumos.
Paralēli iepriekšminētajam Helmaņa
kungs vēl paspēja apmeklēt klātienes
studijas Latvijas Sporta akadēmijā, iegūstot sambo trenera augstāko izglītību, kas daļēji tika apmaksāta par Ogres nodokļu maksātāju līdzekļiem, jo
tā tautas kalpa ieskatā bija nepieciešama, lai organizētu sporta dzīvi
Ogres novadā. Lieki piebilst, ka
savam tiešajam darbam, par kuru viņš
ik mēnesi saņēma vairāk kā Ls 1400,
laika atlika ļoti maz. Lai arī iedzīvotāju
acīm šis darba stils palika neredzams,
tomēr pašvaldības deputāti un darbinieki izdarīja savus secinājumus.
Daudziem atmiņā palicis šī gada
priekšvēlēšanu laiks ar apmelojošu
un nomelnojošu priekšvēlēšanu kampaņu, pārsvarā vērstu pret partiju
“Ogres novadam” un tās vadītāju
Edvīnu Bartkeviču, apzinoties, ka tieši
viņš ir visspēcīgākais un pieredzējušākais politiķis Ogrē. To arī apliecināja Ogres iedzīvotāji – “Ogres
novadam” uzvarēja vēlēšanās un ieguva visvairāk deputātu vietu domē.
Jau vēlēšanu naktī, gaidot rezultātus,
bija neskaitāmi zvani manam vīram
(kā Latvijās Zaļās partijas nodaļas
vadītājam) par varas pārņemšanu
Ogrē, piedāvājot man kļūt par domes
priekšsēdētāju, bet vīram par aģentūru vadītāju. E. Helmanis saprata, ka
pietiekoši daudz bija nomelnojis E.
Bartkeviču, lai viņš neņemtu savā
komandā. Tika darīts viss, lai saglabātu savu amatu un ietekmi, bet
nesanāca.
Tā kā patieso E. Helmaņa iepriekšējā darba perioda veikumu objektīvi
redzēja galvenokārt deputāti, vairākumam no viņiem radās pamatotas šaubas, vai šim deputātam rūp Ogres attīstība vai tikai savas intereses, slēptas zem žurnālistu veiksmīgi veidotas
maskas. Jaunievēlēto deputātu vairākums pieņēma lēmumu veidot koalīciju, tajā neiekļaujot E. Helmaņa pārstāvēto partiju, ņemot vērā viņa iepriekšējo darba stilu, rezultātus un
priekšvēlēšanu aktivitātes. Sekoja
zvani manam vīram ar brīdinājumiem,
ka tagad domē sāksies murgs 4 gadu
garumā un normāls darbs nebūs iespējams, jo viņam iztapīgi Ogres
vietējie mediji veidos melno PR pret
visām domes amatpersonām un pasākumiem. To mēs redzam dzīvē pilnā
krāšņumā. Deputāts Helmanis teju
katru dienu iesniedz pieprasījumus
par visiem sen zināmiem, arī

desmitus gadu veciem, jautājumiem
par ikvienu tēmu, lai tikai traucētu
domes speciālistu darbu. Šo pirmo
100 dienu laikā tie ir 62 pieprasījumi,
kas sevī ietver tūkstošiem lappušu
apjomīgu informāciju, tādēļ iespējams, ka drīz Ogres nodokļu maksātājiem būs nepieciešams apmaksāt
papildu darbiniekus, kuri strādās, lai
savlaicīgi sagatavotu visu deputāta
pieprasīto informāciju.
Domes vadība tika “brīdināta”, ka
viņš ir cīnītājs un panāks savu iekāroto priekšsēdētāja vietnieka amatu.
Viņam kā Nacionālās apvienības
(NA) valdes loceklim esot liela vara,
lai mainītu likumdošanu, kas realizētu
jaunu demokrātijas formu – vācot iedzīvotāju parakstus jaunām domes
vēlēšanām. Kā spilgts piemērs savējo
aizstāvēšanā bija NA Saeimā izgāztais likumprojekts par smagos kriminālnoziegumos apsūdzēto un kriminālvajāšanai nodoto amatpersonu atstādināšanu no deputātu pienākumu
pildīšanas. NA līdzpriekšsēdētājs R.
Dzintars medijos neslēpa, ka neatbalsta likumprojektu, jo cita starpā tas
liegs viņa partijas biedram E. Helmanim ieņemt deputāta amatu, jo pret E.
Helmani ir uzsāktas vairākas tiesvedības, kā arī kriminālvajāšana par
smagiem noziegumiem. Visa E. Helmaņa darbība ir ar savtīgu mērķi iegūt
amatu, un to ir sapratuši arī no viņa
partijas saraksta ievēlētie deputāti.
Viņa darbību atbalsta tikai pāris
deputātu.
Neskatoties uz radīto negatīvo
gaisotni ap jaunā sasaukuma darba
sākumu, dzīve un darbs Ogrē norit ļoti
intensīvi. Sakārtota pirmā Krasta
ielas promenādes daļa. Pilsēta ir
kļuvusi tīrāka, to izrotā skaisti ziedi.
Priecē projekti, kuru ietvaros pakāpeniski turpinās Ogres ielu sakārtošana, tiks veikta Brīvības ielas rekonstrukcijas nākošā kārta, J. Čakstes prospekts u.c. Ogres pilsētas
krāšņie svētku pasākumi pierādīja, ka
ne tikai pilsētā, bet visā novadā kūsā
kultūras dzīve. Jaunais mācību gads
atklāja priecīgu tendenci izglītības
sfērā – pirmo reizi pēc vairāk kā 5
gadiem bērnu skaits Ogres izglītības
iestādēs nav samazinājies, bet pieaudzis par 33. Pēc dažiem mēnešiem
durvis vērs jaunas pirmsskolas grupiņas un beidzot visi bērni varēs
apmeklēt bērnudārzu. Sociālajā sfērā
samazinās vistrūcīgāko iedzīvotāju
skaits, veselības jomā Ogres slimnīcā
drīz uzsāks darbu viena no modernākajām vizuālās diagnostikas aparatūrām valstī. Mēs strādājam, lai
ikvienā nozarē ogrēnieši varētu
lepoties ar savu pilsētu un novadu.
Nobeigumā nāk prātā sena austrumu paruna: “Suņi rej, bet karavāna iet
tālāk.”
Vita Pūķe,
Ogres novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Izmaiņas noteikumos par civilstāvokļa aktu
reģistrācijas valsts nodevu un Pilsonības likumā
Ogres novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lidija Vītola
informē, ka ar šā gada 1. oktobri ir
stājušies spēkā MK noteikumu “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” grozījumi, kas
paredz paaugstināt valsts nodevas
par atsevišķiem nodaļas pakalpojumiem, kā arī izmaiņas Pilsonības
likumā, piešķirot bērnam pilsonību.
Noteikumi nosaka valsts nodevas
par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību. Valsts
nodevas likmes ir šādas: laulību reģistrācija – Ls 9.84 (14 euro) (iepriekš
Ls 5); civilstāvokļa akta reģistra
ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – Ls 4.92 (7 euro) (iepriekš Ls 3);
atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – Ls 4.92
(7 euro).
No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot
attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu): personas ar I vai II invaliditātes grupu; personu, kura atrodas
pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trū-

cīgu; bāreni vai bez vecāku gādības
palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; daudzbērnu ģimeni, ja tai
un vismaz trim tās aprūpē esošiem
bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir
noteikta viena deklarētā dzīvesvieta
vai papildu adrese.
L. Vītola pakalpojumu maksas paaugstināšanu vērtē negatīvi un uzskata, ka, paaugstinoties samaksai
par laulību reģistrāciju, diez vai pieaugs reģistrēto laulību skaits, jo jau
šobrīd daudzi pāri izvēlas dzīvot
nereģistrētā laulībā.
Šogad (līdz 30. septembrim) Ogrē
ir reģistrētas 155 laulības (Latvijā –
8368), piedzimuši 229 mazuļi (Latvijā
– 16120), reģistrēti 387 mirušie (Latvijā – 23362), savukārt pagājušajā
gadā šādā pat laika posmā Ogrē bija
piereģistrēti 234 mazuļi un 352
mirušie.
Ar 1. oktobri stājušās spēkā arī izmaiņas “Pilsonības likumā”. Pilsonības likuma 3.1 panta pirmā daļa nosaka, ka bērns, kurš dzimis Latvijā

pēc 1991. gada 21. augusta, atzīstams par Latvijas pilsoni vienlaikus ar
bērnu dzimšanas fakta reģistrāciju,
pamatojoties uz viena vecāka pausto
gribu, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi: 1) abi bērna vecāki ir bezvalstnieki vai nepilsoņi; 2) šā vecāka
pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija, bet, ja
vecāks Latvijā ieradies pēc 1992.
gada 1. jūlija, viņam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja.
Sākot ar šī gada 1. oktobri, reģistrējot bērna dzimšanas faktu, dzimšanas reģistra ierakstā bērnam piešķir personas kodu, norāda tautību un
ieraksta “Latvijas pilsonis”, ja: 1) vismaz viens no bērna vecākiem ir izteicis vēlmi bērnu reģistrēt kā Latvijas
pilsoni; 2) bērna abi vecāki ir Latvijas
nepilsoņi vai bezvalstnieki (vai
bērnam ir tikai māte, kura ir Latvijas
nepilsone vai bezvalstniece); 3) tā
vecāka, kurš izteicis vēlmi reģistrēt
bērnu kā Latvijas pilsoni, pastāvīgā
dzīvesvieta ir Latvijā vai šim vecākam
ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās
atļauja.
Baiba Trumekalne

Novada pagastos turpina atgūt parādus
Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Misters informē, ka ar
nekustamā īpašuma nodokļa un komunālo pakalpojumu parādniekiem notiek
gan pārrunas, gan viņiem tiek izsūtītas vēstules, tomēr bieži vien tas nedod
nekādu rezultātu. Ir sagatavoti trīs iesniegumi par lielāko parādu piedziņu tiesā.
Suntažu pagastā parādi par komunālajiem pakalpojumiem šovasar attiecībā
pret pagājušo gadu samazinājušies par Ls 2000. Kā informē Suntažu pagasta
pārvaldes vadītājs Andris Ronis, kopējais komunālo pakalpojumu parādu
apjoms pagastā ir Ls 10 307. Nekustamā īpašuma nodokļa šī gada plāns
Suntažos ir Ls 61 500, no kuriem 93 % jau iekasēti.
Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis, kura pārziņā ir arī
Mazozolu pagasts, informē, ka nekustamā īpašuma nodoklis Taurupē pret šī
gada plānu iekasēts jau 104 % apmērā, Mazozolu pagastā – 92 % apmērā.
Taurupē brīdinājums par nekustamā īpašuma parādiem nosūtīts 12 klientiem.
Savukārt komunālo maksājumu parādi septembra sākumā Taurupē sasniedza
Ls 7930, tai skaitā Ls 4800 par apkuri (Ls 3617 sastāda trīs iedzīvotāju parādi),
savukārt Mazozolos – Ls 9000, četru lielāko parādnieku lietas nosūtītas tiesai.
Kā norāda J. Stafeckis, Taurupē komunālo parādu apjoms attiecībā pret
pagājušo gadu samazinājies par 10 %.
Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne skaidro, ka nekustamā īpašumu nodokļa parādniekiem arī Meņģelē izsūtītas atgādinājuma
vēstules, daļa parādnieku ir sākuši parādus atmaksāt, tomēr ir arī tādi, kuri uz
vēstuli nav reaģējuši.
Baiba Trumekalne

Noslēdzies konkurss “Sakoptākie un
ziedošākie pagalmi”
4. oktobrī notikušajā māju vecāko un pašvaldības aģentūras “Mālkalne”
lielajā gada sapulcē tika apsveikti konkursa “Sakoptākie un ziedošākie pagalmi
p/a “Mālkalne” apsaimniekojamās teritorijās” dalībnieki.
Mutiska pateicība tika izteikta māju vecākajiem Ogrē: Irinai Kuzmičai –
Ausekļa prospekts 5, Mārcim Pūķim – Brīvības iela 115a, Jānim Auderam –
Draudzības iela 10, Jānim Jurģelim – Grīvas prospekts 29, Inesei Lapiņai –
Grīvas prospekts 9, Lanai Feiginai – Lapu iela 6, Gaidai Minkovai – Mālkalnes
prospekts 2a, Mairai Rudzītei – Mālkalnes prospekts 9, Rasmai Briško – Meža
prospekts 11, Ivaram Kaļķim – Meža prospekts 4, 4a, Rutai Hessei – Nogāzes
iela 2, Lolitai Sļusarevai – Skolas iela 16, Ritai Linmeijerai – Tīnūžu iela 15,
Viesturam Galauskim – Tīnūžu iela 16, Sandrai Vītoliņai – Tīnūžu iela 11,
Francim Stepiņam – Tīnūžu iela 5, Valijai Mačai – Turkalnes iela 1a, Igoram
Grigorjevam – Vidus prospekts 16a, kā arī “Vārnu dzirnavas” mājas vecākajai
Ausmai Grantei un sētniecei Irinai Seidarei Ogresgalā.
Pateicība par iniciatīvu un ieguldījumu pilsētvides labiekārtošanā, par
veiksmīgu sadarbību ar p/a “Mālkalne” 2013. gadā izteikta: Draudzības ielas 10
mājas vecākajam Jānim Auderam un iedzīvotājiem; Mālkalnes prospekta 9
mājas vecākajai Mairai Rudzītei un iedzīvotājiem; Lapu ielas 6 mājas vecākajai
Lanai Feiginai un iedzīvotājiem; Skolas ielas 16 mājas vecākajai Lolitai
Sļusarevai, Kristīnei Lejiņai un iedzīvotājiem; Grīvas prospekta 9 mājas
vecākajai Inesei Lapiņai un iedzīvotājiem; Mālkalnes prospekta 2a mājas
vecākajai Gaidai Minkovai un iedzīvotājiem; Turkalnes ielas 1a mājas vecākajai
Valijai Mačai un iedzīvotājiem.
Vertikālās apzaļumošanas projektā par krāšņākajām jau otro gadu tiek
atzītas Grīvas pr. 9 puķu kastes. Balvā tiek piešķirti puķu stādi 2014. gadam.
P/a “Mālkalne” Atzinības raksts nominācijā “Draudzīgākais kaimiņš”
piešķirta: Vidus prospekta 16 a mājas vecākajam Igoram Grigorjevam un
iedzīvotājiem par pozitīvu un veiksmīgu sadarbību; Ausekļa prospekta 15 mājas
vecākajai Tatjanai Moslobojevai un iedzīvotājiem par pozitīvu un veiksmīgu
sadarbību.
Šo māju iedzīvotāji savas teritorijas ir apvienojuši kopīgā pagalmā un,
draudzīgi dalot izdevumus uz pusēm, ir uzstādījuši rotaļiekārtas, veikuši
labiekārtošanu un apzaļumošanu, tādējādi savas mājas caurstaigājamo
teritoriju ar mīlestību izveidojuši par mājīgāko pagalmu Ogres pilsētā.
2013. gada apzaļumošanas sezonas laikā p/a “Mālkalne” apsaimniekojamo
dzīvojamo ēku pagalmos iestādīti 340 koki un krūmi, 906 daudzgadīgās
ziemcietes, 1484 vasaras puķes.
Vajag darīt, un tu redzēsi, ka rezultāti neizpaliks. Viss pamazām sakārtojas un
sākas...
Iveta Vjakse, p/a “Mālkalne” ainavu tehniķe

Aizsaulē aizgājuši (31.08.2013. – 5.10.2013.)
Lidija Alute
dz. 19.09.1922.
Osvalds Andersons
dz. 09.12.1921.
Marģers Antonovs
dz. 22.02.1950.
Viveja Bagrova
dz. 28.10.1941.
Vasilijs Bistrovs
dz. 13.12.1925.
Helēna Cekule
dz. 03.05.1932.
Malda Daugule
dz. 22.04.1933.
Viktors Dmitročenko
dz. 22.09.1948.
Lolita Ērgle
dz. 11.10.1943.
Anna Gelziņa
dz. 21.07.1939.
Skaidrīte Gertnere
dz. 16.11.1928.
Nadežda Grīnvalde
dz. 10.08.1918.
Viktors Holamjovs
dz. 08.02.1950.
Voldemārs Irbens
dz. 05.04.1928.
Aleksandrs Kirejevs
dz. 27.02.1958.
Olga Kluša
dz. 16.03.1952.
Uldis Kociņš
dz. 09.06.1923.
Albīns Kosovskis
dz. 22.01.1938.

Inita Kravele
dz. 20.10.1965.
Jānis Markevics
dz. 01.05.1941.
Marta Matuseviča
dz. 02.09.1934.
Viktors Mazūrs
dz. 25.06.1946.
Lidija Mežale
dz. 05.10.1938.
Aleksandrs Mikitass
dz. 20.10.1931.
Aigars Millers
dz. 17.07.1974.
Edgars Ozoliņš
dz. 13.02.1938.
Ņina Poluļahova
dz. 09.08.1940.
Selga Rašmane
dz. 03.11.1932.
Skaidrīte Rutka
dz. 06.04.1927.
Raisa Semjanova
dz. 25.08.1969.
Jānis Siliņš
dz. 09.09.1945.
Uldis Slagūns
dz. 05.07.1941.
Ivans Smickis
dz. 28.02.1935.
Anna Valtere
dz. 25.07.1921.
Paulis Vanags
dz. 21.12.1949.
Anna Žubule
dz. 18.09.1926.

Ogres novada pašvaldība izsaka līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.
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Ogrēnietis savu projektu prezentē Apvienoto Arābu Emirātos

Uno Morics Driķis: “Šis bija ļoti interesants vīrs, taču manam projektam tā arī
nenoticēja...”
Pagājušā mācību gada beigās
Ogres 1. vidusskolas tolaik 11. klases
skolnieks Uno Morics Driķis piedalījās
valsts zinātniski pētniecisko darbu
(zpd) konferencē (konkursā) informātikas sekcijā ar projektu “Datu bāzes
pārvaldības rīks svītrkodu izmantojošu Android operētājsistēmas lietotņu izveidei” (darba vadītājs Juris
Daļeckis, Ogres 1. vidusskolas informātikas un programmēšanas pamatu
skolotājs, direktores vietnieks informātikas jautājumos). Uno ieguva 1.
vietu un iespēju savu projektu prezentēt starptautiskā izstādē ExpoSciences International (organizē
starptautiska kustība brīvā laika
aktivitātēm zinātnē un tehnoloģijā
Milset) Apvienoto Arābu Emirātos
(AAE).
U. Driķis projektu pirms Latvijas
zpd konferences izstrādāja pusotru
gadu un savu izgudrojumu raksturo
šādi: “Ar mobilajām ierīcēm, piemēram, telefonu, var ienākt kādā teritorijā un iegūt šai teritorijai atbilstošo
datu bāzi, piemēram, caur svītru kodu
to ielādēt, un tajā ir informācija par
dažādiem objektiem, piemēram, veikalā – informācija par precēm, muzejā
– informācija par eksponātiem. Tā ir
sistēma, lai piekļūtu informācijai.” Lai
varētu nodemonstrēt izgudrotās sistēmas praktisko pielietojumu, Uno uzfilmējis nelielu fragmentu tirdzniecības centrā “Dauga”, kura laikā nodemonstrē, kā sistēmu varētu reāli pielietot. Pirms došanās uz AAE Uno
savu darbu papildinājis.
Izstāde AAE galvaspilsētas Abu
Dabī Nacionālajā izstāžu centrā no-

tika no 12. līdz 17. septembrim. Bez
Uno Latviju izstādē pārstāvēja vēl divi
jaunieši no Latvijas – Franču liceja,
kuri Latvijas zinātniski pētniecisko
darbu konferencē bija ieguvuši 1.
vietu ar projektu par organiskas vielas
izmantošanu lāzeros.
Uno stāsta, ka izstāde notika trīs
dienas, kur otrajā dienā to apmeklēja
VIP viesi, tostarp augstas amatpersonas, bet trešajā dienā – tikai sieviešu dzimuma pārstāves. Izstādes
laikā notikušas dažādas konferences,
bet noslēgumā – kultūras vakars, kur
gandrīz katra no apmēram 60 valstu
delegācijām sniedza savu priekšnesumu. Latviešu puiši dejojuši latviešu
deju. “Daļa no zāles kultūras vakarā
bija klāta ar smiltīm un tajās varēja
nobildēties ar eksotiskiem putniem un
kamieli, turklāt visi izstādes dalībnieki
bez maksas varēja baudīt kamieļu
pienu un sieru,” stāsta Uno. Izstādes
laikā notikušas dažādas konferences,
bet noslēgumā – kultūras vakars, kur
katra no apmēram 60 valstu delegācijām sniedza savu priekšnesumu.
Latviešu puiši dejojuši latviešu deju.
Izstādes dalībniekiem bijusi iespēja
arī apskatīt Abu Dabī, Sheikh Zayed
mošeju, Dubaiju, kur uzbraukuši pasaulē augstākās celtnes “Burj Khalifa”
torņa 124. stāvā (ēka ir 828 metru
augsta), apmeklējuši Dubaijas tirdzniecības centru, kur ir iespēja ne tikai
iepirkties, bet arī slidot, vērot ūdenskritumu un akvārijus. Apmeklējuši arī
aizraujošo Ferrari World atrakciju
parku.
Uno skaidro, ka darbu prezentēšana notikusi stendos un Uno savu

stendu dalījis ar Johannu no Šveices,
jo abi pārstāvējuši datorzinātnes sekciju. Prezentējot savu projektu, Uno
demonstrējis savus veidotos Android
lietotņu prototipus, kas darbojas ar
datubāzēm. “Ir izveidotas divas lietotnes, no kurām viena izveido datubāzi un otra izmanto šo datubāzi. Tām
ir dažādi pielietojumu veidi, piemēram, darbību veikšana ar svītru kodiem, informācijas sistēma mobilajām
ierīcēm noteiktai teritorijai un informācijas avotu izplatīšana,” savu izgudrojumu raksturo Uno. Izstādes laikā
cilvēki izrādījuši interesi par šo
izgudrojumu, īpaši tie, kuri aizraujas
ar mobilajām ierīcēm, kaut gan
izstādē lielāka interese bijusi par
projektiem, kuru rezultātā ir kaut kas
uzbūvēts. Izstādes apmeklētājus Uno
iepazīstinājis ar Latviju – rādījis, kur
atrodas kartē un kādas valstis atrodas
blakus. “Iepazinos ar ļoti daudziem
cilvēkiem, ar vairākiem no tiem turpinām sazināties,” priecājas Uno. (Uno
iespaidi par izstādi apskatāmi
umdlv.imgur.com.)
Valsts šādiem braucieniem nepiešķir līdzekļus, tādēļ Uno un viņa skolotājs meklējuši iespējas, kā piesaistīt
sponsorus un atbalstītājus. Uno saka
paldies IT uzņēmumam Accenture,
Ogres novada pašvaldībai, Ogres
Rotari klubam par finansiālu atbalstu,
un Samsung Latvia, kas uz izstādes
laiku aizdevis fotoaparātu un planšetdatoru.
Uno atklāj, ka pēc vidusskolas absolvēšanas plāno studēt LU Datorikas
fakultātē, kā arī turpinās iesākto darbu, līdz to varēs publicēt Android
aplikāciju veikalā.
Ogres 1. vidusskolas direktore
Ineta Tamane lepojas ar Uno sasniegumiem. “Man ir liels prieks, ka mūsu
skolā ir tādi jaunieši, bet bēdīgi, ka uz
izstādi līdzi Uno netika viņa skolotājs.
Šādu braucienu Latvijas Izglītības
ministrija neapmaksā, bet es uzskatu,
ka valstij vajadzētu paredzēt finansējumu valsts zpd 1. vietu ieguvējiem, ja
viņi dodas savu valsti pārstāvēt starptautiskā mērogā. Tāpat būtu svarīgi,
lai Uno būtu pieejama nepieciešamā
aparatūra sava darba turpināšanai un
attīstīšanai.” I. Tamane ir pārliecināta,
ka Ogres novadā vajadzētu turpināt
zpd konkursu: “Uzskatu, ka šādi
konkursi ir jārīko novadā, vismaz tāpēc, lai mācītos viens no otra. Vidusskolas vizītkarte ir zinātniski pētnieciskie darbi – tie liecina par to, kā mēs
jauniešus sagatavojam augstskolām
un zinātnei. Latiņa ir jāceļ, nevis
otrādi.”
Baiba Trumekalne

Apgaismojums satiksmes apļa izbūves rajonā tiks pieslēgts līdz 18. oktobrim

Ogres iedzīvotāji vaicā, kāpēc nedarbojas ielu apgaismojums Mālkalnes prospektā 18, 24, 26 un 30.
Tas saistīts ar satiksmes apļa būvniecības darbiem, ielu apgaismojumu
plānots atjaunot līdz 18. oktobrim.
Šobrīd ir pabeigti satiksmes apļa
pirmās zonas izbūves darbi loka daļā,
kas piekļaujas Mālkalnes un Zilokalnu
prospektam, un uzsākti darbi otrajā
zonā. Ar 30. septembri satiksmes organizācijā veiktas izmaiņas – tā tiek
organizēta pa Tīnūžu ielu un P5 autoceļu Ulbroka – Ogre.
Kā informē pašvaldības Attīstības
nodaļas projektu vadītājs Edgars Pārpucis, projektā paredzētie darbi ieilga,
jo darbu izpildes gaitā atklājās vairāki
iepriekš neparedzēti apstākļi – bija
nepieciešams izsūknēt ūdeni, izvest
kūdras kārtu, pārbūvēt komunikāciju
tīklus, līdz ar to darbu izpildes termiņš

pagarināts līdz 2014. gada 1. jūlijam.
Loka daļā, kas piekļaujas Mālkalnes un Zilokalnu prospektam, ir izbūvēta ceļa braucamā daļa un uzklāta
asfaltbetona pirmā kārta. Kad tiks pabeigta arī apļa otrā zona (oktobra beigās), arī tai uzklās asfalta pirmo kārtu.
Virskārtas asfaltēšanas darbus un apzaļumošanu būvfirma veiks nākamgad.
Līdz 18. oktobrim plānots uzstādīt
apgaismojumam nepieciešamo aprīkojumu, tad arī tiks pieslēgts ielu apgaismojums apkārtējā Mālkalnes
prospekta rajonā, kur tiek izmantots
viens elektrības pievads.
E. Pārpucis informē, ka pašvaldībā
ir saņemts Tīnūžu ielas 20 mājas iedzīvotāju lūgums pie mājas pagalma
uzstādīt ceļa zīmi “Iebraukt aizliegts”,
jo pagalmā bieži vien spēlējas bērni,
bet sakarā ar apļa izbūvi šobrīd Med-

nieku ielas pieslēgums satiksmes aplim ir slēgts un automašīnu vadītāji
izmanto minēto pagalmu, lai ātrāk
nokļūtu uz Tīnūžu ielas. Tuvākajā laikā zīme tiks uzstādīta un autotransporta vadītāji par tās neievērošanu
tiks sodīti.
Par rekonstrukcijas darbu veikšanu pašvaldība 15.05.2013. ir noslēgusi līgumu ar SIA “Binders” par Ls 644
999 (bez PVN). Darbi notiek Mālkalnes prospekta un Tīnūžu ielas
krustojumā, kur krustojums tiek rekonstruēts par lokveida krustojumu ar
pieciem piebraucamiem ceļiem – Tīnūžu iela, Mālkalnes prospekts, Zilokalnu prospekts, P5 autoceļš Ulbroka
– Ogre un Mežezera iela.
Pēc būvdarbu pabeigšanas šajā
krustojumā ar augstu satiksmes intensitāti transporta plūsma kļūs vienmērīgāka, paaugstināsies krustojuma
caurlaidspēja.
Krustojuma rekonstrukcijas darbi
tiek veikti projekta “Tīnūžu un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija” Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
3.2.1.2. aktivitātes “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. 1.
kārtas darbi (Tīnūžu ielas un Brīvības
ielas posma no valsts I šķiras autoceļa P5 Ulbroka – Ogre turpinājuma
Ogres pilsētas teritorijā līdz Brīvības
ielas krustojumam ar Kranciema ielu
rekonstrukcija) tika pabeigti jau
pagājušā gada nogalē.
Baiba Trumekalne

Aicinājums ieteikt Ogrei veltīta rododendra
šķirnei nosaukumu!
hibrīdu profesors R. Kondratovičs jau
ir selekcionējis. Jāpiebilst, ka no sēklām rododendri uzdīgst viegli, bet līdz
ziedēšanai paiet vairāki gadi. Turklāt
viena hibrīda nonākšanai šķirnes statusā nepieciešami vismaz 12 – 15
gadi, pirmie krūmi uzzied piektajā vai
sestajā gadā, pēc tam astotajā gadā
uzzied visi, no kuriem tiek atlasīti labākie. Šobrīd ir selekcionēti pirmie
seši īpašās šķirnes hibrīdi, bet vairumā tos varētu iegūt ātrākais tikai
pēc pieciem sešiem gadiem, tāpēc šis
ir nākotnes projekts, kura patiesais
krāšņums būs baudāms pēc vairākiem gadiem. Jāpiebilst, ka jau reģistrēto rododendru vidū ir arī tādi, kas
veltīti kādai apdzīvotai vietai,
piemēram: “Las Vegas”, “Rio de
Janeiro”, “Palermo”, “Alaska”,
“Italia2011”, “California Chameleon”,
“Haag’s Choice”, “Dalton’s Sunrise”
u.c.
Iesaistoties šī projekta īstenošanā,
Ogres iedzīvotāji ir aicināti paust savu
viedokli, kādu nosaukumu šai īpašajai
rododendru šķirnei piešķirt. Ar pilsētas vārdu vai citādi veiksmīgi un asprātīgi (pieļaujama pat 3 vārdu kombinācija) nosauktā šķirne radītu iespēju
Ogrei lepoties ar simbolu, kas gadu
gaitā kļūtu aizvien krāšņāks, un Ogres
vārds tieši un netieši saistītos ar nevienam neatkārtojamo ziedu krūmu.
Labākās idejas autors saņems kādu
no pirmajiem šī skaistā rododendra
stādiņiem.
Jūsu idejas lūdzam iesniegt līdz
16. oktobrim, aizpildot anketu.

Ogres iedzīvotājai Dacei Kolužai
pagājušajā gadā radās ideja īpaši
selekcionētam (sadarbībā ar Baltijas
valstīs lielāko rododendru kolekcionāru, selekcionāru Rihardu Kondratoviču) rododendra hibrīdam piešķirt
ar Ogri saistītu vārdu. Lai šo ideju
realizētu, ir nepieciešams Ls 680 liels
finansējums (šķirnes reģistrēšanai un
pirmo stādu iegūšanai, stādīšanai).
Dace startēja projektu konkursā “Mēs
paši” ar savu projektu “Rododendrs
“Ogre” – prieks un brīnums visiem pilsētas vidū un pilsētvidē”, tomēr projekts neguva finansējumu. Šobrīd projektam nepieciešamo finansējumu
plāno piešķirt Ogres novada pašvaldība, par ko lems Ogres novada
domes deputāti oktobra sēdē.
D. Koluža ideju par rododendru ar
Ogres vārdu pamato kā iespēju
daudzveidot Ogres pilsētas īpašo vietu Latvijas pilsētu vidū, turklāt rododendrs varētu būs viens no Ogres
pilsētas tēla veidojošiem simboliem –
“vēl viena unikāla dabas bagātība,
kas nepakļaujas mainīgajām politiskajām iekārtām un varām, atziņām un
uzskatiem, bet turpina dzīvot savu
dzīvi, raisot pozitīvas emocijas”.
Šo ideju atbalsta pilsētas mākslinieks Krišs Skrastiņš un citi pašvaldības speciālisti, pozitīvi vērtē arī
pilsētas ainavu tehniķe Iveta Vjakse,
norādot, ka gan rododendri, gan mūsu
pilsētas simbols – priede ir vienas
ekosistēmas augi, turklāt rododendra
mūžs ir vairāki desmiti gadu. To noteikti varētu izmantot daudzviet pilsētā, veidojot skaistus apstādījumus,
turklāt kā rododendru parku nākotnē
varētu ierīkot, piemēram, parku Jaunogrē pie Gaismas prospekta, kuru
dotos apbrīnot arī citu novadu iedzīvotāji.
Iespējamo Ogres vārdam veltīto

Jautājums: Kādu vārdu piešķirt
īpaši Ogrei selekcionētam rododendram?
Iespējamie varianti:
Ogretown
.

Ogres Baltais
.

Ogres Valsis
.

Ogres Sapnis
.

Ogre’s White Dream
.
.

Cits variants: ___________________
_____________________________
_____________________________

Aptauja par azartspēļu zāles atvēršanu
Skolas ielā 4, Ogrē
Ogres novada pašvaldībā saņemts SIA “NB”, reģ. Nr.40003003193, juridiskā
adrese Nometņu iela 54, Rīga, LV-1002, iesniegums par atļaujas izsniegšanu
spēļu zāles atvēršanai Skolas ielā 4, Ogrē (tirdzniecības centra ēkā).
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42. panta trešo daļu pašvaldības
dome, lemjot par atļauju organizēt azartspēles, izvērtē to, vai azartspēļu
organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Lūdzam līdz šā gada 25. oktobrim iesniegt atbildes uz šādiem
jautājumiem:
1. Vai, Jūsuprāt, azartspēļu organizēšana Skolas ielā 4, Ogrē, radīs būtisku
valsts un Ogres novada iedzīvotāju interešu aizskārumu?
Jā

Nē

Grūti pateikt

2. Kā šis aizskārums, Jūsuprāt, varētu izpausties?
Pasliktināsies sabiedriskā kārtība pilsētā
Pazemināsies iedzīvotāju drošība
Citi varianti _____________________________________________________
_____________________________________________________________
Atbildes var iesniegt elektroniski pašvaldības mājas lapā ogresnovads.lv
sadaļā Aptaujas vai Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, 201. kab.
(sekretārei) un novada pagastu pārvaldēs, var sūtīt pa pastu.

Strūklaku ieziemos
Ir pārtraukta strūklakas darbība Brīvības ielas skvērā Ogrē. Pirms
ieziemošanas SIA “Binders” strūklakai veiks nepieciešamos remontdarbus –
atjaunos šuves starp granīta plāksnēm un pulēs plāksnes tiks pulētas. Pēc tam
pašvaldības aģentūras “Mālkalne” darbinieki strūklaku ieziemos.
Vēl šoruden pie strūklakas plānots uzstādīt Ogres novada pašvaldības ideju
metu konkursā “Baltā Cielava” izraudzīto tēlnieka Jāņa Karlova ieceri - skulptūru
“Sargātāja”. Skulpturālais tēls ietver ideju par tautas vienotību uzturoša un
vērtības sargājoša spēka nepieciešamību nācijas pastāvēšanai un attīstībai
jebkuru, arī spaidu un grūtību apstākļos. Latvijā un ārvalstīs mītošo tautiešu
veiksmīgai kopdarbībai tāpat ir vajadzīga savas dzimtās zemes, savas ligzdas
un piederības izjūta. Skulptūru paredzēts realizēt gaiši pelēkā granītā ar uzkaltu
gaišu virsmu un nelielām, slīpējuma, tumšākām niansēm. Baiba Trumekalne
Nākamais laikraksta numurs – oktobra pēdējā nedēļā.
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