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Novada pašvaldības apbalvojums Jūlijam Beļavniekam

Jūlijs Beļavnieks ar meitu Indru nozīmīgā dzīves jubilejā
Ar Ogres novada domes lēmumu
madlienietim Jūlijam Beļavniekam
par ieguldījumu Madlienas pagasta un
Ogres novada ekonomiskajā izaugsmē un aktīvu sabiedrisko darbu lauksaimniecības jautājumu risināšanā
Latvijā piešķirts Ogres Goda pilsoņa
tituls.
Apbalvojuma pasniegšana notiks
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienas svinīgajā pasākumā 18. novembrī Ogres kultūras centra Lielajā
zālē.
J. Beļavnieka kandidatūru apbalvošanai izvirzījusi Madlienas pagasta
pārvalde.
Madonas apriņķa Ļaudonas pagastā dzimušajam J. Beļavniekam ar
Madlienu dzīve uz mūžu saistīta kopš
1957. gada, uzsākot darba gaitas
jaunizveidotajā padomju saimniecībā
“Madliena” – sākumā par agronomu,
bet no 1959. gada par saimniecības
direktoru.
“Lai arī saimniecības galvenais uzdevums bija lauksaimniecības produkcijas ražošana, Madlienā pavadītajos 56 dzīves un darba gados J.
Beļavnieks sekmējis Madlienas
pagasta izaugsmi, rūpējoties par
strādājošo dzīves apstākļu uzlabošanu un Madlienas kultūras tradīciju
nostiprināšanu – uzbūvētas daudzas

dzīvojamās mājas, kultūras nams,
bērnudārzs, vidusskola un sporta
komplekss, sadzīves pakalpojumu
kombināts, tirdzniecības centrs,
administratīvā ēka, viesnīca un citas
būves. Viss tika veidots sistemātiski
un plānveidīgi,” tā Beļavnieku kunga
veikumu raksturo madlienieši.
J. Beļavnieka vadībā “Madliena”
izveidojās par vienu no ekonomiski
spēcīgākajām saimniecībām. Sarežģītajā agrārekonomikas un privatizācijas periodā J. Beļavnieks pieņēma
ekonomiski pamatotus lēmumus, kā
rezultātā tika saglabāts ražotspējīgs
daudznozaru uzņēmums.
1997. gadā J. Beļavnieku ievēlēja
par jaunizveidotās Lauksaimniecības
Statūtsabiedrību asociācijas (LSA)
valdes priekšsēdētāju, kuru viņš sekmīgi vadīja līdz 2009. gadam. Šobrīd
viņš ir šīs asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks un joprojām veic
dažādu likumu un normatīvo aktu, Eiropas Savienības (ES) regulu un direktīvu analīzi, uz kuru pamata izstrādā un iesniedz priekšlikumus Zemkopības ministrijā.
Latvijai gatavojoties kļūt par dalībvalsti Eiropas Savienībā, J. Beļavnieks piedalījies un paudis Latvijas
viedokli daudzos ES un tās kandidātvalstu rīkotajos pasākumos. Katru

gadu LSA dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem ir organizējis izbraukuma seminārus vai mācības citās ES dalībvalstīs, gatavojis publikācijas presei, kā arī informāciju apkopojis divās grāmatās ar nosaukumu
“Eiropas lauki tuvplānā”. Biedrības
“LSA” valdes priekšsēdētāja Aija
Balode uzsver, ka diskusijās par valstij
nozīmīgu lēmumu pieņemšanu J.
Beļavnieks ir iemantojis autoritāti kā
viens no kompetentākajiem, objektīvākajiem nozares speciālistiem. Viņa
vadītā organizācija jau 10 gadus katru
ceturksni apkopo un analizē dalīborganizācijas saimnieciskos un ekonomiskos rezultātus, kas J. Beļavniekam dod iespēju diskusijās izmantot precīzus datus par lauksaimniecības produkcijas realizācijas cenām
un par pašizmaksu.
Madlienas pagasta pārvalde, raksturojot Beļavnieka kungu, uzsver, ka
viņš vienmēr darbojies bez personīgas ieinteresētības, nepakļaujoties
politiskajam spiedienam.
Pateicoties arī J. Beļavniekam, visu Latvijas lauksaimnieku interesēs ir
izdevies panākt lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju abpusēji izdevīgu sadarbību ar Zemkopības ministriju. Tāpat J. Beļavnieks atrod laiku,
lai uzklausītu jebkuru cilvēku, kuram
radušās kādas problēmas un kuram
rūp lauksaimniecība.
Atskatoties uz savā mūžā paveikto,
J. Beļavnieks 2011. gadā izdevis grāmatu “… bet tā bija”.
J. Beļavniekam ir augstākā izglītība, 1995. gadā iegūts ekonomikas
doktora grāds.
Par aktīvu darbību Latvijas interesēs J. Beļavnieks apbalvots ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas
Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas medaļu. J. Beļavniekam piešķirta 1991. gada janvāra barikāžu piemiņas medaļa un 2007. gadā konkursa
“Sējējs – 2007” balva nominācijā “Par
mūža ieguldījumu”.
Par nopelniem Latvijas labā J. Beļavniekam 2012. gadā piešķirts IV
šķiras Atzinības krusts. “Ko tas man
nozīmē? To, ka tiek atzīti tie darbi, ko
esmu veicis saimniecībā, kā arī paveiktais Madlienā un Latvijā kopumā
asociācijas un lauksaimnieku labā,” tā
augsto valsts apbalvojumu vērtē J.
Beļavnieks.
Tagad Beļavnieka kunga apbalvojumiem pievienojies arī Ogres novada
pašvaldības augstākais apbalvojums.
Baiba Trumekalne

Foto Solvita Kļaviņa
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Slimību profilakses un kontroles
centrā (SPKC) 11. oktobrī pulcējās
pārstāvji no 25 Latvijas pašvaldībām,
lai uzsāktu dalību Latvijas nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā (NVPT).
Nepieciešamo dokumentāciju iesniegušas un kā pirmās iestājušās
NVPT šādas pašvaldības: Aizkraukles, Aknīstes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Garkalnes, Iecavas, Jaunpils,
Kuldīgas, Mārupes, Nīcas, Ogres,
Olaines, Priekules, Rucavas, Rundāles, Salas, Siguldas, Skrundas, Strenču, Tērvetes novadi un Jēkabpils, Jelgavas, Liepājas un Rīgas pilsēta.
Lēmumu par iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā Ogres

novada dome pieņēma šī gada maijā,
nu arī oficiāls dokuments apliecina
mūsu pašvaldības vēlmi būt veselīgo
pašvaldību skaitā – to saņēma Ogres
novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe.
Konferencē, kas notika pēc svinīgā
apliecinājumu izsniegšanas pasākuma, tika iezīmētas tālākās darbības
formas un sniegts ieskats iepriekšējā
perioda darbībā.
“Pēc dzirdētā radās secinājums, ka
mūsu novadā veselības veicināšanas
jautājumi tiek risināti ļoti veiksmīgi.
Daudzviet pašvaldībās veselības veicināšana ir sekundārs jautājums, balstās tikai uz brīvprātīgu iniciatīvu, taču

mēs to esam izvirzījuši par prioritāti un
mērķtiecīgi arī īstenojam,” atzīst V.
Pūķe, kā piemēru minot sabiedrības
veselības organizatores Baibas Drones aktīvo darbu. Atsevišķi speciālisti
nodarbojas ar jauniešu veselību saistītiem jautājumiem. 2007. gadā Ogres
novadā darbu uzsāka Zemgales Mutes veselības centra zobu higiēniste
Inese Vīksne, kura kopš 2009. gada
veic profilakses darbu visā novadā,
izmantojot mobilo zobārstniecības
autobusu. Septembrī Ogrē, Mālkalnes
prospektā 30, darbu uzsāka profilakses punkts, kurā ir pieejami dažādi
pakalpojumi ne tikai atkarīgajiem, bet
arī viņu ģimenēm. Profilakses punktā
strādā sociālais darbinieks, sociālais
rehabilitētājs, medmāsa un ielu sociālais darbinieks.
V. Pūķe skaidro, ka perspektīvā
sabiedrības veselības veicināšanas
darbu plānots paplašināt, piedāvājot
arī citus pakalpojumus, kas veicinātu
iedzīvotāju veselību. Piemēram, sadarbībā ar dažādām nevalstiskajām
organizācijām ierīkojot Veselības istabu, kur iedzīvotāji varētu saņemt informāciju par profilakses pasākumiem,
noteikt veselības stāvokli (izmērīt
asinsspiedienu, noteikt cukura un holesterīna līmeni asinīs) un saņemt cita
veida konsultācijas (šāda istaba jau
darbojas Cēsīs). Plānota arī sadarbības paplašināšana ar Aptieku tīklu.

Turpinājums 2. lpp.

Bezmaksas

11. NOVEMBRIS – LĀČPLĒŠA DIENA
LĀČPLĒŠA DIENAS PASĀKUMI OGRĒ
Plkst. 17.00 – Ogres mākslas skolas izstāžu zālē gleznotāja Jurģa
Skulmes 85 gadu jubilejai veltītās personālizstādes atklāšana.
Plkst. 18.00 – Ogres kultūras centra Mazajā zālē koncerts TĒVIJAI.
Piedalās: koris “Grīva” (diriģente Maija Amoliņa un Evita Konuša,
koncertmeistare Sarmīte Reneslāce) un viesi: Pēteris Plakidis,
Dzintars Beitāns un Ivars Bezprezvanovs.
Plkst.18.00 – orientēšanās sacensības LĀČPLĒŠA KAUSS
(pulcēšanās Meža prospekta un Mednieku ielas krustojumā, līdzi
jāņem galvas lukturīši)
Plkst.19.00 – lāpu gājiens no Ogres kultūras centra uz Brāļu kapiem
Turkalnes ielā (lāpas varēs saņemt pie kultūras centra).
Piemiņas brīdis un zalvju salūts Brāļu kapos.

INFORMĒ OGRES INVALĪDU BIEDRĪBA
Par godu Starptautiskajai Invalīdu dienai biedrība rīko rokdarbu izstādipārdošanu.
Izstāde darbosies Ogres kultūras centrā no 3. decembra līdz 22. decembrim
katru dienu no plkst. 10 līdz 17.
Rokdarbus, no biedrības biedriem, izstādei sāks pieņemt no 20. novembra līdz
28. novembrim biedrības darba laikā.
Valde

Dotēs ēdināšanas izdevumus bērnudārzos
Domes sēdē 24. oktobrī deputāti nolēma daļēji dotēt ēdināšanas maksu
pilsētas bērnudārzos.
Ēdināšanas maksas dotēšana no pašvaldības budžeta paredzēta, lai samazinātu izdevumus bērnu vecākiem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
“Zelta sietiņš”, “Strautiņš”, “Cīrulītis”, “Saulīte”, “Sprīdītis”, “Dzīpariņš” un “Riekstiņš” Ogrē.
Iepirkuma konkursa rezultātā izraudzītā ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja
noteiktā maksa ir Ls 1.75 dienā bērniem vecumā līdz 3 gadiem un Ls 1.80
bērniem virs 3 gadu vecuma.
Kā informē novada pašvaldības Finanšu - ekonomikas nodaļas vadītāja Silvija
Velberga, samazinot ēdināšanas maksu vienam bērnam par 15 santīmiem,
pašvaldības budžetā ēdināšanas maksas dotēšanai būs nepieciešami Ls 30 000,
taču daļu šīs summas pašvaldība iegūs no pakalpojuma sniedzēja ar līgumā
noteikto telpu iznomāšanas maksu, līdz ar to budžetā paredzamais dotācijas
apmērs faktiski būs mazāks – ap Ls 20 000.
Saskaņā ar sēdē pieņemto lēmumu ar 2013. gada 1. novembri Ogres novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās bērnu ēdināšanas pakalpojumu nodrošinās ārpakalpojuma sniedzēji (komersanti), ēdināšanas izdevumus
daļēji dotēs no pašvaldības budžeta. Ēdināšanas maksa, kuru maksā bērnu
vecāki, noteikta šādā apmērā:
• ar komplekso vienas dienas ēdināšanu pirmsskolas 1,5 – 3 gadu vecuma
vienam bērnam (brokastis, pusdienas, launags) – Ls 1,60 (ar PVN);
• ar komplekso vienas dienas ēdināšanu pirmsskolas 3 - 6 gadu vecuma vienam
bērnam (brokastis, pusdienas, launags) – Ls 1,65 (ar PVN).
Pašvaldības dotācijas apmērs noteikts kā starpība starp iepirkumu rezultātā un
šajā lēmumā noteikto ēdināšanas maksu, kas atbilstoši faktiskajam bērnu
ēdināšanas dienu skaitam tiek pārskaitīta ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam.
Nosakot bērnu ēdināšanas maksu novada pagastu pirmsskolas izglītības
iestādēs, pašvaldība jau šā gada 29. augustā pieņēma lēmumu par ēdināšanas
izdevumu daļēju dotēšanu no pašvaldības budžeta.

Komunālo pakalpojumu tarifi pagastos
Domes sēdē 24.10.2013. ir apstiprināti siltumenerģijas, dzeramā ūdens un
notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas tarifi vairākos novada pagastos ar 2013.
gada 1. novembri.
Madlienas pagasts
Madlienas pagastā komunālos pakalpojumus nodrošina Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde “ABZA”. Maksa par šīs iestādes pakalpojumiem
noteikta šādi:
• par dzeramā ūdens piegādi – Ls 0.58 bez PVN par 1 m3;
• par notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu – Ls 0.43 bez PVN par 1 m3;
• par siltumenerģiju – par 1 MWh Ls 34.80 bez PVN;
• par karstā ūdens sagatavošanu: apkures sezonā no 01.10.2013. līdz 30.04.
2014. Ls 3.00 bez PVN par 1 m3; vasaras periodā no 01.05.2014. līdz 30.09.
2014. Ls 4.43 bez PVN par 1 m3.
Taurupes pagasts
Taurupes pagastā siltumenerģijas piegādi organizē pagasta pārvalde. Maksa
par siltumenerģiju 2013./2014. gada apkures sezonā:
• par 1 m2 apkurināmās platības Ls 1.10 bez PVN;
• par 1 MWh Ls 30.14 bez PVN.
Saskaņā ar domes lēmumu pagasta pārvaldei ir atļauts noteikt avansa
maksājumu par apkuri 50% apmērā no apkures maksas laikā, kad apkure netiek
veikta.
Mazozolu pagasts
Mazozolu pagastā dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu attīrīšanu un
novadīšanu organizē pagasta pārvalde. Maksa par šiem pakalpojumiem ir šāda:
• par notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu – Ls 0.33 bez PVN par 1 m3 ;
• par dzeramā ūdens piegādi:
- ar ūdens skaitītājiem Ls 0.28 bez PVN par 1 m3,
- iedzīvotājiem bez ūdens skaitītājiem mēnesī Ls 1.01 bez PVN, (ūdens
3
patēriņš vienam iedzīvotājam 120 litri dienā, mēnesī – 3.6 m ),
- liellopi – Ls 0.84 bez PVN par vienu liellopu mēnesī (ūdens patēriņš vienam
3
liellopam 3 m ūdens mēnesī),
- jaunlopi – Ls 0.42 bez PVN par vienu jaunlopu mēnesī (vienam jaunlopam
3
1.5 m ūdens mēnesī),
3
- cūkas – Ls 0.28 bez PVN par vienu cūku (vienai cūkai 1 m mēnesī),
- stādījumu laistīšanai lecektīs, siltumnīcās – Ls 1.01 bez PVN mēnesī (jūnijs,
jūlijs, augusts).
Ūdens patēriņa normas noteiktas pēc Latvijas Būvnormatīva LBN-222-99
2000. gada 1. februāra noteikumiem Nr. 38.
Krapes pagasts
Krapes pagastā dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu attīrīšanu un
novadīšanu organizē pagasta pārvalde. Maksa par šiem pakalpojumiem:
• par dzeramā ūdens piegādi Ls 0.35 bez PVN par 1 m3,
• par notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu Ls 0.84 bez PVN par 1 m3.
Nikolajs Sapožņikovs
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Ogres novads iesaistās Latvijas nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Iesaistoties veselīgo pašvaldību
tīklā, pašvaldība saņems noderīgus
informatīvos materiālus un informāciju, ko tālāk nodot saviem iedzīvotājiem, sabiedrības veselības organizatoriem būs iespēja apmainīties ar tīklā
iesaistīto pašvaldību speciālistu pieredzi, piedalīties SPKC rīkotajos Latvijas mēroga pasākumos. V. Pūķe
skaidro, ka, piemēram, nākamais
gads ir noteikts kā Ģimenes veselības
gads, un veselības veicināšanas speciālisti, rīkojot pasākumus, aicināti akcentu likt uz visu ģimenes locekļu
veselības veicināšanu. Savukārt tīklā
iesaistītajām pašvaldībām SPKC jāsniedz atskaites par paveikto un plānoto, kur visa informācija tiek apkopota un nodota tālāk.
V. Pūķe: “Manuprāt, citu pašvaldību veselības koordinatoriem būtu
vērts iepazīties ar mūsu novadā paveikto veselības veicināšanas jomā,
tāpēc esmu aicinājusi kādu no turpmākajām SPKC konferencēm rīkot
Ogrē.”

Veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir
sekmēt labas prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības dažādu
sabiedrības veselības un veselības
veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības
veselības un veselības veicināšanas
jautājumos.
Pirmie sagatavošanās darbi NVPT
izveidei tika uzsākti jau 2012. gadā ar
mērķi palielināt pašvaldību lomu iedzīvotāju veselības veicināšanā, aicinot
pašvaldības aktīvāk iesaistīties dažādās veselības veicināšanas aktivitātēs.
Latvijas NVPT var iestāties ikviena
pašvaldība, kas ir ieinteresēta un izpilda nepieciešamos kritērijus: ir pašvaldības domes atbalsts un lēmums
par dalību tīklā; regulāri tiek īstenotas
veselību veicinošas aktivitātes un
pasākumi; tiek noteikts tīkla koordinators un atbildīgā politiskā amatpersona, kas nodrošinās veselības jau-

tājumu pārstāvēšanu un virzīšanu
pašvaldībā. Ir jānotiek arī starpsektoru
sadarbībai, lai tiktu īstenoti NVPT
kritēriji pašvaldībā.
Latvijas NVPT ir daļa no Pasaules
veselības organizācijas (PVO) Veselīgo pilsētu programmas (Healthy
Cities), kas ir pirmā programma, kur
PVO sadarbojas tieši ar pašvaldībām
veselības veicināšanas jautājumu
risināšanai vietējā līmenī. Saskaņā ar
Veselīgo pilsētu programmu, katra
dalībvalsts arī var veidot savu nacionālo Veselīgo pilsētu/pašvaldību tīklu,
kāds tagad ir izveidots arī Latvijā.
Katrā valstī veselīgo pašvaldību tīkls ir
unikāls un attīstās saskaņā ar pašvaldību vajadzībām un pieejamajiem resursiem, balstoties uz lokālo kulturālo
un likumisko ietvaru. Eiropas reģionā
šobrīd ir izveidojušies 30 PVO Nacionālie veselīgo pašvaldību tīkli, kas
apvieno vairāk nekā 1400 pašvaldības savu iedzīvotāju veselības veicināšanai.
Baiba Trumekalne

Koplietošanas telpās – brīvais tirgus,
mājsaimniecībās – regulētais tarifs
Elektroenerģijas tirdzniecības tirgu
kopumā Latvijā veido elektroenerģijas
brīvais tirgus un elektroenerģijas regulētais tirgus.
Saskaņā ar Ministru kabineta 9.11.
2011. noteikumiem Nr. 914 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas
noteikumi” elektroenerģiju par regulēto tarifu drīkst saņemt vienīgi mājsaimniecības lietotāji, pārējiem tā ir
jāiepērk brīvajā tirgū, līdz ar to arī cenas var būt atšķirīgas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Atbilstoši šiem noteikumiem visām
pašvaldībām, to skaitā Ogres novada
pašvaldībai, tās iestādēm un aģentūrām no 2012. gada 1. aprīļa obligāti
bija pienākums elektroenerģiju iepirkt
brīvā tirgus apstākļos.
Apzinoties iepirkuma procedūras
sarežģītību un tai vajadzīgo laika patēriņu, pašvaldība jau 2012. gada sākumā nolēma veikt centralizētu elektroenerģijas iepirkumu visu tās iestāžu un aģentūru vajadzībām. Šāds
iepirkums tiek rīkots, lai samazinātu
pašvaldības un pašvaldības iestāžu
izdevumus. Lai pastāvīgi iegūtu izdevīgāko elektroenerģijas cenu, periodiski tiek rīkotas cenu aptaujas ar 3
piegādātājiem, ar kuriem novada pašvaldība 2012. gada 5. septembrī noslēgusi Vispārīgo vienošanos par
elektroenerģijas tirdzniecību 36 mēnešu periodam, un šie piegādātāji ir
AS “Latvenergo”, SIA “Enefit” un SIA
“Inter RAO Latvia”.
Saņemot cenu piedāvājumus no
piegādātājiem 3 mēnešu periodam,
par uzvarētāju tiek atzīts tirgotājs ar
zemāko cenu, un šobrīd aina ir šāda:
• laika periodā no 1.07.2013. līdz 30.
09.2013. elektroenerģiju piegādājā
SIA “Inter RAO” atbilstoši noslēgtajam

elektroenerģijas tirdzniecības līgumam šim laika periodam, vidējā svērtā cena 32.79 LVL/MWh;
• 01.10.2013. līdz 31.12.2013. elektroenerģiju piegādā SIA “Enefit”, vidējā svērtā cena 32.07 LVL/MWh;
• periodam no 01.01.2014. līdz 31.
03.2014. cenu aptaujas rezultātā ir
noraidīti visi tirdzniecības piedāvājumi un atbilstoši tirgus situācijai tiks
veikta atkārtota cenu aptauja ar tiem
piegādātājiem, ar kuriem pašvaldībai
ir noslēgta vispārējā vienošanās, t.i.,
ar AS “Latvenergo”, SIA “Enefit” un
SIA “Inter RAO Latvia”;
• no 01.04.2014. līdz 30.06.2014.
elektroenerģiju piegādās SIA “Enefit”,
vidējā svērtā cena 27.81 LVL/MWh;
• no 01.07.2014. līdz 30.09.2014.
elektroenerģiju piegādās AS “Latvenergo”, vidējā svērtā cena 31.16
LVL/MWh.
Kā redzams, elektroenerģijas cenas pa gada ceturkšņiem ir atšķirīgas,
tātad arī patērētāji par izlietoto elektroenerģiju nemaksā visu laiku vienādi. Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” apsaimniekojamo māju iedzīvotāji pēc brīvā tirgus principiem norēķinās tikai par elektroenerģijas patēriņu koplietošanas telpās, savukārt
par katrā dzīvoklī patērēto elektroenerģiju norēķins ar AS “Latvenergo”
notiek pēc regulētā tarifa atbilstoši
skaitītāja rādījumiem. Arī koplietošanas telpās izlietoto elektroenerģiju
katrā mājā uzskaita skaitītājs. Rēķinā,
ko mēneša sākumā iedzīvotāji saņem
no p/a “Mālkalne” par pakalpojumiem
iepriekšējā mēnesī, ir norādīta arī
maksa par elektroenerģijas patēriņu
koplietošanas telpās, un šīs maksas
lielums ir atkarīgs kā no kopējā elektroenerģijas patēriņa apjoma attiecī-

gajā mājā, tā arī no elektroenerģijas
cenas konkrētajā mēnesī. Piemēri
salīdzinājumam: dzīvojamās mājas
Mālkalnes pr. 4 viena dzīvokļa iemītniekiem šā gada maijā par elektroenerģijas patēriņu koplietošanas telpās bija jāmaksā Ls 0.64, jūnijā Ls
0.39, jūlijā Ls 0.38, augustā Ls 0.48,
septembrī Ls 0.48, savukārt Bērzu
alejas 6 maksājumi ir šādi: maijā Ls
0.29, jūnijā Ls 0.25, jūlijā Ls 0.26,
augustā Ls 0.34, septembrī Ls 0.40.
Atšķirība ir.
Konsultācijas elektroenerģijas iepirkuma organizēšanā pašvaldībai
sniedz SIA “Prudentia Energy Markets”.
“Ogres novada dome jau gadu veic
centralizētu elektroenerģijas iepirkumu gan savām, gan visa novada iestāžu vajadzībām. Izvēloties atbilstošākos piedāvājumus un slēdzot līgumus pakāpeniski, pašvaldībai ir izdevies panākt pat zemāku elektroenerģijas cenu līmeni, nekā ražošanas uzņēmumiem ar lielāku patēriņa
apjomu. Jāatzīmē, ka slēgtie līgumi
2014. gadam ir ar vēl zemākām cenām nekā tās bija šogad. Ņemot vērā,
ka p/a “Mālkalne” arī piedalās centralizētajā iepirkumā, arī aģentūras pārziņā esošo dzīvojamo māju iedzīvotāji
jau ir pamanījuši pozitīvas izmaiņas
savās izmaksās par koplietošanas
elektroenerģiju,” skaidro Andžs Melderis, SIA “Prudentia Energy Markets”
pārstāvis, apstiprinādams, ka iedzīvotāju izmaksas ir atkarīgas gan no kopējā elektroenerģijas patēriņa apjoma, gan tās cenas attiecīgajā mēnesī.
Nikolajs Sapožņikovs

Ogres novadā tiek īstenota jaunsargu programma
2011. gada 25. janvārī Aizsardzības
ministrs Artis Pabriks izdeva pavēli, uzdodot šīs ministrijas padotībā esošajam Rekrutēšanas un jaunsardzes
centram (RJC) uzlabot sadarbību ar
pašvaldībām un organizētu jaunsargu
interešu izglītības programmu pašvaldībās.
Sadarbības mērķis – iesaistot jauniešus Jaunsardzes kustībā, veidot izpratni par patriotismu, valsts aizsardzību, pilsonisko apziņu un interesi par
dienestu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
2011. gada 11. oktobrī pašvaldība
un RJC noslēdza līgumu par Ogres novada pašvaldības atbalstu jaunsargu
interešu izglītības programmu īstenošanu uz diviem mācību gadiem. Jaunsargu programmas īstenošanu Ogrē,
Madlienā un Ķeipenē nodrošina jaunsargu instruktors Gunvaldis Kalva, vadot 506. Ogres jaunsargu vienību.
Līgumā paredzēts, ka pašvaldība programmas īstenošanai nodrošina
telpas, bet visas citas izmaksas sedz
RJC. Tā kā noslēgtā līguma termiņš
bija beidzies, šī gada 26. septembra
domes sēdē tika pieņemts lēmums šo
līgumu pagarināt uz nenoteiktu laiku,
jo sadarbība jaunsargu programmas
īstenošanā noris ļoti veiksmīgi. Savukārt, lai pašvaldība varētu īstenot
jaunsargu programmu, nodrošinot gan

telpas, gan atalgojumu instruktoram,
nepieciešams noslēgt citu līgumu, kas
paredzētu jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu Ķeipenes pamatskolā.
Domes sēdē šī gada 24. oktobrī ir
nolemts slēgt sadarbības līgumu ar
RJC par jaunsargu interešu izglītības
programmu īstenošanu Ķeipenes
pamatskolā.
Līgums paredz, ka pašvaldība būs
pilnvarota īstenot (nevis tikai atbalstīs
īstenošanu) licencētu jaunsargu interešu izglītības programmu Ķeipenes
pamatskolā. Pašvaldība instruktora
darbībai Ķeipenē nodrošinās ne tikai
telpas, bet arī maksās darba algu un
segs citus izdevumus programmas īstenošanai. RJC turpinās sniegt metodiskos ieteikumus un organizatorisku
atbalstu jaunsargu mācību procesa īstenošanā; savu iespēju robežās nodrošinās jaunsargu mācību procesu ar
mācību materiāliem un atbalstīs jaunsargu iesaistīšanos RFC organizētajās Jaunsardzes aktivitātēs; organizēs
bērnu un jauniešu uzņemšanu Jaunsardzē; pašvaldībai nodrošinās piekļuvi un iespēju reģistrēt pašvaldības
jaunsargu vienību jaunsargus RJC
uzturētajā jaunsargu datu bāzē; piedalīsies pasākumu organizēšanā, kas
nodrošina jaunsargu mācību procesu
(nometnes, salidojumus, pārgājienus,

mācību braucienus, sacensības u.c.);
atbalstīs jaunsargu dalību pašvaldības
organizētajos sabiedrības līdzdalības
veicināšanas pasākumos (valsts svētkos, piemiņas pasākumos, talkās, sacensībās u.c.) un brīvprātīgo darbā; iespēju robežās jaunsargu mācību procesā iesaistīs NBS vienības; pēc pašvaldības lūguma iespēju robežās jaunsardzes aktivitātēs iesaistīs sociālā
riska grupas jauniešus.
G. Kalva informē, ka 506. Ogres
jaunsargu vienībā šobrīd ir reģistrēti
159 skolēni no Ogres, Madlienas un
Ķeipenes. Skolēni ar instruktoru dodas
pārgājienos, piedalās nometnēs, dodas laivu braucienos, piedalās piemiņas pasākumos, kā arī apgūst dažādas noderīgas zināšanas par jaunsardzi, NBS, alpīnismu, tūrismu, ieročiem,
maskēšanos, orientēšanos, medicīnu
un citas tēmas.
Jaunsargu mācību paraugprogrammā noteikts, ka RJC var iestāties
ikviens bērns un jaunietis, sākot no 12
gadu vecuma līdz vispārējās izglītības
iestādes beigšanai, iesniedzot jaunsarga iesniegumu – anketu, vecāku vai
aizbildņa atļauju, medicīnas iestādes
izsniegtu izziņu par bērna/jaunieša veselības stāvokli. Interesenti var vērsties Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldē, tālr. 65055382.
Baiba Trumekalne

Informācija par lapu izvešanu
Ogres novada saistošie noteikumi Nr. 23/2010 “Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu Ogres novadā” nosaka kārtību, kādā jānodrošina īpašumu
uzturēšana un sakopšana.
Šie noteikumi attiecas gan uz fiziskajām, gan juridiskajām personām, kuru
īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Ogres novadā ir
nekustamais īpašums (namīpašumi, ēkas, ēku daļas, būves un zemes gabali),
turklāt neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā vai Zemesgrāmatā.
Nekustamo īpašumu īpašniekiem savu īpašumu robežās jānodrošina arī
nopļautās zāles, nezāļu un lapu nogādāšana izgāztuvē vai kompostēšana.
Ir rudens, un šajā gadalaikā koki nomet lapas, nekustamo īpašumu
saimniekiem sagādājot papildu darbu un rūpes. Ko darīt ar lapām? Individuālās
apbūves teritorijās daudzi izmanto kompostēšanu, tā sagādājot savai zemītei
mēslojumu. Ne mazums cilvēku praktizē lapu dedzināšanu, un tad pašvaldībā
iedzīvotāji vēršas ar jautājumu, vai lapas drīkst dedzināt. Jā, lapas ir atļauts
dedzināt, koku zarus arī. Saskaņā ar Ogres novada saistošo noteikumu Nr.
20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem
Ogres novadā” punktu 4.6. Ogres novada teritorijā aizliegts dedzināt
plastmasas, gumijas izstrādājumus un cita veida ķīmiskos izstrādājumus, kā arī
dedzināt sadzīves atkritumus, izņemot koku zarus un lapas.
Ik rudeni pilsētas iedzīvotāji vēršas pašvaldībā ar jautājumu par to, kur un kā
nogādāt savāktās koku lapas. Pašlaik Ogrē ir tikai viens laukums lapu novietošanai – Doles ielā, par lapu aizvešanu no īpašumiem jāgādā katram pašam.
Pašvaldības aģentūra “Mālkalne”, kuras pārziņā ir tās apsaimniekošanā esošo
dzīvojamo māju piegulošo teritoriju un pašvaldībai piederošo teritoriju sanitārā
kopšana Ogrē, veic lapu izvešanu tikai no šīm teritorijām. Pārējiem īpašniekiem
vai īpašumu apsaimniekotājiem, kuri vēlas nogādāt savāktās koku lapas uz
laukumu, jāsazinās ar p/a “Mālkalne” speciālisti Mairu Rudzīti, tālrunis
26609595 (darba dienās).
Nikolajs Sapožņikovs

Pašvaldības apbalvojumu nolikums –
jaunā redakcijā
Domes sēdē 24.10.2013. deputāti jaunā redakcijā apstiprināja Ogres novada
pašvaldības apbalvojumu nolikumu un izveidoja apbalvojumu konsultatīvo
komisiju.
Ogres novada pašvaldības apbalvojumi ir: OGRES GODA PILSONIS –
augstākais Ogres novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem
nopelniem Ogres novada labā; tituls GADA OGRĒNIETIS – šo apbalvojumu
piešķir par nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu kādā valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā konkrētā laika posmā noteiktās
nominācijās; ATZINĪBAS RAKSTS un PATEICĪBAS RAKSTS – pašvaldības
apbalvojumi par ieguldījumu noteiktā darbības jomā.
Piešķirot Ogres Goda pilsoņa titulu, apbalvotajai personai tiek izmaksāta
vienreizēja naudas balva trīs minimālo mēnešalgu apmērā, savukārt ar
atsevišķu lēmumu dome arī agrāk apbalvotajām personām var piešķirt naudas
balvas un pabalstus.
Titula Gada ogrēnietis ieguvējam saskaņā ar nolikumu tiek izmaksāta
vienreizēja naudas balva vienas minimālās mēnešalgas apmērā, savukārt
personām, kuras pašvadība apbalvo ar Atzinības vai Pateicības rakstu, var
izmaksāt arī naudas balvu.
Ogres novada pašvaldības apbalvojumu lietu pārzināšanai ar Ogres novada
domes lēmumu izveidota Apbalvojumu konsultatīvā komisija 9 locekļu sastāvā:
Vita Pūķe – domes priekšsēdētāja vietniece; Dzintra Mozule – domes deputāte;
Raimonds Javoišs – domes deputāts; Jānis Latišs – domes priekšsēdētāja
padomnieks; Jānis Petrovičs – pašvaldības izpilddirektora palīgs; Anita Ausjuka
– kultūras darba koordinatore; Rinalds Rudzītis – izglītības metodiķis jaunatnes
un mūžizglītības jautājumos; Ivars Kaļķis – Ogres politiski represēto kluba
priekšsēdētājs; Nikolajs Sapožņikovs – Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs.
Saskaņā ar nolikumu komisijas priekšsēdētājs ir Ogres novada domes
priekšsēdētājs. Komisija darbosies sabiedriskā kārtā, nesaņemot atalgojumu.
Saskaņā ar nolikumu apbalvojumu OGRES GODA PILSONIS pasniedz
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā 4. maijā un Latvijas
Republikas proklamēšanas dienā 18. novembrī, GADA OGRĒNIETIS – Ogres
pilsētas gadadienas svinīgajā pasākumā februārī, ATZINĪBAS RAKSTU un
PATEICĪBAS RAKSTU – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā
4. maijā, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18. novembrī; Ogres
pilsētas gadadienas svinīgajā pasākumā februārī, kā arī citos gadījumos
(svētku, atceres, atzīmējamās un svinamās dienas, personu, iestāžu,
uzņēmumu jubilejas, profesiju svētkos u. tml.).
Nolikumā noteikta apbalvojumu piešķiršanas un anulēšanas kārtība. Nolikuma teksts pilnā apjomā pieejams pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv,
novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs.
Baiba Trumekalne

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2013. gada 24. oktobra domes
lēmumu (protokols Nr. 17, 46.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā
īpašumā “Tālrīti”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra apzīmējums
7480-005-0405. Zemes vienības daļā, kuras atļautā izmantošana saskaņā ar
spēkā esošo Ogres novada teritorijas plānojumu ir lauksaimniecības zeme,
paredzēts izveidot karjeru derīgo izrakteņu ieguvei. Saskaņā ar Ogres novada
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 227.1.i apakšpunkta prasībām,
lai lauksaimniecības zemēs pamatotu derīgo izrakteņu ieguvi, nepieciešams
izstrādāt detālplānojumu. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA “Valgund”, Ropažu
novads, Ropaži, “Valgundas”.
Par detālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu pašvaldība informēs
papildus laikrakstā “Ogrēnietis” un pašvaldības mājas lapā internetā.

Paziņojums par detālplānojuma projekta un
administratīvā līguma par detālplānojuma
īstenošanu apstiprināšanu
Ogres novada pašvaldība informē, ka ar Ogres novada domes 2013. gada
24. oktobra lēmumiem “Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma
par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Amatnieku ielā 40,
Ogres pilsētā, Ogres novadā” (protokols Nr. 17, 48.§) un “Par detālplānojuma
projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamā
īpašuma, “Lejasjaunzemi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480-0060115, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” (protokols Nr.17,49.§) ir apstiprināti
minētie detālplānojumu projekti. Ar lēmumiem un detālplānojumu materiāliem
var iepazīties pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv un Ogres būvvaldē,
Brīvības ielā 33, Ogrē pēc to spēkā stāšanās. Detālplānojumi stājas spēkā pēc
paziņojuma par to apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā ”Latvijas
Vēstnesis”.
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2013. gada 29. oktobris

Svecīšu vakars
Ogres un Smiltāju kapos 3. novembrī plkst. 16.

Aicina uz pasākumu “Ogre vingro!”
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Dziednīca” sadarbībā ar Latvijas
bodyART skolu un sporta klubu “AL fitness” 2. novembrī no plkst. 11 līdz 15
Ogres kultūras centra Mazajā zālē aicina uz pasākumu “Ogre vingro!”.
Programmā:
11.00 – 11.15 iepazīšanās; 11.15 – 12.15 bodyArt BASIC;
12.25 – 13.35 bodyArt PURE;
13.35 – 14.00 pauze – pārrunas par funkcionālo treniņu sistēmu bodyART® un
par bodyART Latvijā;
14.00 – 15.00 bodyART FLOW & bodyART STRECH.
Meistarklases vadīs: Roberta Štainbahera Starptautiskās bodyART skolas
apstiprinātie Latvijas bodyART skolas oficiālie bodyART® prezentētājtreneri
Latvijā: Inese Dišereite un Zigmunds Āboliņš.
Pārrunas par bodyART® ar Anitu Rezevsku, Latvijas bodyART skolas
direktori.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālr. 26497683 vai rakstiski uz e-pastu:
baibadrone@inbox.lv
Saistošie noteikumi Nr. 25/2013
Grozījumi 24.05.2012. saistošajos
noteikumos Nr. 13/2012 “Par
neapbūvētu zemesgabalu
(personiskām palīgsaimniecībām
un sakņu (ģimenes) dārziem)
nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2013. gada 24. oktobrī (protokols Nr.
17; 5.§), izdoti saskaņā ar Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.
735 “Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18. punktu.
1. Izdarīt Ogres novada pašvaldības
24.05.2012. saistošajos noteikumos
Nr. 13/2012 “Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām
un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” (Ogres
novada pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2012, Nr.13) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.1.apakšpunktā skaitli un
vārdu “3 lati” ar skaitli un vārdu “4 euro”;
1.2. aizstāt 2.2.apakšpunktā skaitli un
vārdu “5 lati” ar skaitli un vārdu “7 euro”;
1.3. aizstāt 3.1.apakšpunktā skaitli un
vārdu “3 lati” ar skaitli un vārdu “4 euro”;
1.4. aizstāt 3.2.apakšpunktā skaitli un
vārdu “5 lati” ar skaitli un vārdu “7 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs
Saistošie noteikumi Nr. 27/2013
Grozījumi 16.06.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 16/2011
“Pašvaldības aģentūras “Mālkalne”
ūdensapgādes, notekūdeņu
savākšanas, novadīšanas līdz
attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu
attīrīšanas un novadīšanas līdz
upes gultnei tarifs”
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2013.gada 24. oktobrī (protokols Nr.
17; 7.§), izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
13. punktu un Publisko aģentūru likuma
17. panta ceturto daļu.
1. Izdarīt Ogres novada pašvaldības
16.06.2011. saistošajos noteikumos Nr.
16/2011 “Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” ūdensapgādes, notekūdeņu
savākšanas, novadīšanas līdz attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanas
un novadīšanas līdz upes gultnei tarifs”
(Ogres novada pašvaldības laikraksts
“Ogrēnietis”, 2011, Nr.14) šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 2.1. apakšpunktā vārdu
un skaitli “Ls 0.14” ar skaitli un vārdu
“0.20 euro”;
1.2. aizstāt 2.2.apakšpunktā vārdu un
skaitli “Ls 0.34” ar skaitli un vārdu “0.48
euro”;
1.3. aizstāt 2.3. apakšpunktā vārdu
un skaitli “Ls 0.1537” ar skaitli un vārdu
“0.2187 euro”;
1.4. aizstāt 2.4. apakšpunktā vārdu
un skaitli “Ls 0.90” ar skaitli un vārdu
“1.28 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada
1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

34. punktā vārdu un skaitli “Ls 250” ar
skaitli un vārdu “350 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada
1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 29/2013
Grozījumi 30.08.2012. saistošajos
noteikumos Nr. 23/2012 “Ogres
novada ūdensapgādes un
notekūdeņu kanalizācijas sistēmu
lietošanas un aizsardzības
noteikumi”
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2013. gada 24. oktobrī (protokols Nr.
17; 9.§), izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.
punktu, 43. panta pirmās daļas 11. un
13. punktu un 43. panta trešo daļu.
1. Izdarīt pašvaldības domes 30.08.
2012. saistošajos noteikumos Nr.
23/2012 “Ogres novada ūdensapgādes
un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu
lietošanas un aizsardzības noteikumi”
(Ogres novada pašvaldības laikraksts
“Ogrēnietis”, 2012, Nr. 23) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 85.1. apakšpunktā skaitli
un vārdu “Ls 100” ar skaitli un vārdu
“150 euro”;
1.2. aizstāt 85.2. apakšpunktā skaitli
un vārdu “Ls 500” ar skaitli un vārdu
“750 euro”;
1.3. aizstāt 86.1. apakšpunktā skaitli
un vārdu “Ls 50-100” ar skaitli un vārdu
“70-150 euro”;
1.4. aizstāt 86.2. apakšpunktā skaitli
un vārdu “Ls 250-500” ar skaitli un
vārdu “350-750 euro”;
1.5. aizstāt 87.1. apakšpunktā skaitli
un vārdu “Ls 100-250” ar skaitli un
vārdu “150-350 euro”;
1.6. aizstāt 87.2. apakšpunktā skaitli
un vārdu “Ls 500-1000” ar skaitli un
vārdu “750-1400 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada
1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs
Saistošie noteikumi Nr. 32/2013
Grozījumi 17.06.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 23/2010 “Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu
Ogres novadā”
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2013. gada 24. oktobrī (protokols Nr.
17; 12.§), izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5.
un 6. punktu.
1. Izdarīt Ogres novada pašvaldības
17.06.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 23/2010 “Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu Ogres novadā” (Ogres novada pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2010, Nr.16) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 5.1.1. punktā vārdu un
skaitli “Ls 150” ar skaitli un vārdu “220
euro”;
1.2. aizstāt 5.1.2. punktā vārdu un
skaitli “Ls 500” ar skaitli un vārdu “720
euro”;
1.3. aizstāt 5.2.1. punktā vārdu un
skaitli “Ls 250” ar skaitli un vārdu “350
euro”;
1.4. aizstāt 5.2.2. punktā vārdu un
skaitli “Ls 1000” ar skaitli un vārdu
“1400 euro”;
1.5. aizstāt 6.3. punktā vārdus
“divdesmit latiem” ar vārdiem
“trīsdesmit euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada
1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 31/2013
Grozījumi 17.06.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 21/2010 “Zemes
darbu izpildes kārtība Ogres novada
teritorijā”
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2013. gada 24. oktobrī (protokols Nr.
17; 11.§), izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 1.,
9. un 11. punktu.
Saistošie noteikumi Nr. 33/2013
1. Izdarīt Ogres novada pašvaldības Grozījumi 18.06.2011. saistošajos
17.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. noteikumos Nr. 17.2011 “Nolikums
21/2010 “Zemes darbu izpildes kārtība par licencēto makšķerēšanu Lobes
Ogres novada teritorijā” (Ogres novada
ezerā”
pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”,
Apstiprināti Ogres novada domes sē2010, Nr. 17) šādu grozījumu – aizstāt dē 2013. gada 24. oktobrī (protokols Nr.

INFORMĀCIJA AĢENTŪRAS “MĀLKALNE” APSAIMNIEKOŠANĀ
ESOŠO DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM
Sakarā ar 2013. gada 17. septembrī veiktajiem Ministru kabineta grozījumiem 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Nr. 1014 “Kārtība,
kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” Juridiskā nodaļa informē:
• maksa par lifta uzturēšanu no 2014.
gada 1. janvāra tiks iekļauta pārvaldīšanas maksā, savukārt maksa par lifta
ekspluatācijā patērēto elektroenerģiju tiks iekļauta maksā par elektroenerģiju kopīpašumā esošo iekārtu
darbināšanai;
• no 2013. gada 1. oktobra aprēķini par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
un asenizāciju tiek veikti atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam;
• no 2013. gada 1. oktobra ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņas gadījumā
skaitītāja pievienošanas vietu noplombē pārvaldnieka klātbūtnē. Ja
dzīvokļa īpašnieks atkārtoti bez attaisnojoša iemesla nenodrošina iespēju pārbaudīt skaitītāju vai pārbaudē konstatēts, ka plombējums ir bojāts, pārvaldnieks ūdens patēriņu attiecīgajam dzīvoklim aprēķina kā dzīvoklim, kurā skaitītājs nav verificēts;
• no 2013. gada 1. oktobra ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta atbilstoši
atsevišķo īpašumu skaitam;
• dzīvokļu īpašniekiem līdz 2014. gada
30. jūnijam ir jāpieņem lēmums, vai
veicama vienota atsevišķajos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņa/uzstādīšana, kā arī jāvienojas par
kārtību, kādā to veikt;
• grozījumi vairs neparedz tiesības

dzīvokļu īpašniekiem, kuri atrodas pagaidu prombūtnē vismaz septiņas dienas pēc kārtas, prasīt, lai tiem netiktu
aprēķināta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju,
kanalizāciju un ūdens patēriņu, ja tas
dzīvoklī netiek uzskaitīts ar skaitītājiem, ņemot vērā, ka, aprēķinot maksu
par pakalpojumiem, vairs netiks
ņemts vērā dzīvoklī dzīvojošo personu skaits;
• no 2014. gada 1. janvāra izslēgta šāda tiesību norma – Pārvaldniekam ir
pienākums paziņot dzīvokļu īpašniekiem vai to pilnvarotai personai par
kārtējo remontdarbu veikšanu dzīvojamā mājā un pieaicināt attiecīgo personu piedalīties veikto darbu pieņemšanā.
Dažas tiesību normas no 2008.
gada 9. decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 1013:
• 19. punkts “Ja veidojas starpība
starp mājas kopējā ūdens skaitītāja
rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar
skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu,
ieskaitot arī avārijās un remontā
nopludināto ūdens daudzumu
(turpmāk – ūdens patēriņa starpība),
tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins.
Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa
starpību sedz atbilstoši atsevišķo
īpašumu skaitam.”
19.1 punkts “Šo noteikumu 19. punktā
minēto ūdens patēriņa starpības
sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens
patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir
dzīvojamā mājā):
1
19. 1. kuri nav iesnieguši informāciju
par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz
trīs mēnešus pēc kārtas;
1
19. 2. kuru atsevišķajos īpašumos
ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;

19.1 3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju
pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas
pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot
paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
19.1 4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo
ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē
konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji
ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti
triju mēnešu laikā pēc verificēšanas
termiņa beigām.”
1
• 33. punkts “Dzīvokļu īpašnieki līdz
2014. gada 30. jūnijam pieņem lēmumu, vai dzīvojamā mājā ir veicama
vienota atsevišķajos īpašumos
uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņa vai
uzstādīšana (ja tie nav bijuši uzstādīti)
(turpmāk – ūdens skaitītāju nomaiņa
vai uzstādīšana), kā arī vienojas par
ūdens skaitītāju nomaiņas vai
uzstādīšanas kārtību. Veicot ūdens
skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu,
ievēro šādus nosacījumus:
33.1 1. ūdens skaitītāju nomaiņas un
uzstādīšanas izmaksas ietver dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumos;
33.1 2. kalendāra gada laikā nomaina
tikai tos skaitītājus, kuriem attiecīgajā
gadā beidzas verificēšanas termiņš.”
• 33.8 punkts “Līdz 2013. gada 31. decembrim dzīvokļa īpašniekiem, kuru
atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti:
33.8 1. ūdens patēriņu nosaka ne vairāk kā 10 m3 mēnesī par katru dzīvoklī
dzīvojošo personu;
8
1
33. 2. nepiemēro šo noteikumu 19.
punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību.”

Atbalsta ideju par rododendru šķirnes reģistrēšanu ar Ogres vārdu
Jau iepriekšējā “Ogrēnietis” numurā informējām par ogrēnietes Daces
Kolužas ideju īpaši selekcionētam
rododendra hibrīdam piešķirt ar Ogri
saistītu vārdu. 24. oktobra domes sēdē deputāti nolēma atbalstīt šo iniciatīvu un piešķirt finansējumu Ls 569 LU
Botāniskā dārza Rododendru un selekcijas izmēģinājumu audzētavai
“Babīte” par šķirnes izveidošanu, reģistrēšanu un stādu piegādi, savukārt
D. Kolužai izteikt pateicību par izrādīto
iniciatīvu Ogres pilsētas tēla veidošanā un piešķirt naudas balvu Ls 120
apmērā. Pašvaldības Attīstības nodaļa organizēs līguma noslēgšanu ar
LU Botāniskā dārza Rododendru un
selekcijas izmēģinājumu audzētavu
“Babīte” par šķirnes izveidošanu, reģistrēšanu un stādu piegādes nosacījumiem, savukārt p/a “Mālkalne” precizēs rododendru stādīšanas vietu atkarībā no stāda īpatnībām un saskaņā

ar pilsētas apzaļumošanas plānu.
Lai šī projekta īstenošanā iesaistītu
iedzīvotājus, ogrēnieši tika aicināti piedalīties aptaujā par to, kāds šai šķirnei
būtu piemērotākais nosaukums.
Anketu no 4. līdz 16. oktobrim
ikviens varēja aizpildīt elektroniski
pašvaldības mājas lapā
www.ogresnovads.lv, kā arī tā tika
ievietota 11. oktobra “Ogrēnietis” numurā. Sabiedrisko attiecību nodaļa ir
apkopojusi iedzīvotāju viedokli.
Internetā anketas aizpildīja 25 iedzīvotāji. No piedāvātajiem nosaukumiem par nosaukumu “Ogretown” nav
balsojis neviens, par “Ogres Baltais”
balsoja 3, “Ogres Valsis” – 1, “Ogres
Sapnis” – 6, visvairāk balsojuši par
“Ogre’s White Dream” – 8 iedzīvotāji.
Vairāki anketu aizpildītāji rododendra šķirnes iespējamajam nosaukumam piedāvājuši savus variantus:
“Ogres Sveiciens”, “Bella Ogre” (šādu

variantu ieteikuši 2 anketas aizpildītāji), “Mūžzaļais ogrēns”, “Ogres pavasaris”, “Ogre Spring Ice”, “Ogres
mil-zis”, “Oda Ogrei”, “Ogre Special”,
“Og-res mūžzaļais”, “Ogres īpašais”,
“Ogres prestižs”, “Special for Ogre”,
“Nice Flower for Ogre”, “Ogre blossom”, “Ogres priežu zieds, “Sniegotie
Zilie kalni”.
Laikrakstā “Ogrēnietis” anketu aizpildījuši 8 iedzīvotāji. Divi iedzīvotāji
izvēlējušies nosaukumu “Ogres Sapnis”, 1 balsojis par “Ogre’s White Dream”, 3 balsojuši par “Ogres Baltais”, 2
piedāvājuši nosaukumu “Ogres
Gulbis”, 1 piedāvājis nosaukumu “Ogres Eņģeļzieds”.
Tātad kopā anketas aizpildījuši 33
iedzīvotāji, atdodot vislielāko balsu
skaitu (9) par nosaukumu “Ogre’s
White Dream”.

17; 13.§), izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta trešo daļu.
1. Izdarīt pašvaldības 16.06.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 17/2011
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Lobes ezerā” (Ogres novada pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2011,
Nr.14) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 4.1.1.apakšpunktā vārdu
un skaitļus “Ls 1,00” ar vārdu un
skaitļiem “1,42 euro”;
1.2. aizstāt 4.1.2.apakšpunktā vārdu
un skaitļus “Ls 0,50” ar vārdu un
skaitļiem “0,71 euro”;
1.3. aizstāt 4.1.3.apakšpunktā vārdu
un skaitļus “Ls 2,00” ar vārdu un
skaitļiem “2,85 euro”;
1.4. aizstāt pielikumā 3-1 vārdu un
skaitļus “Ls 1,00” ar vārdu un skaitļiem
“1,42 euro”;
1.5. aizstāt pielikumā 3-2 vārdu un
skaitļus “Ls 2,00” ar vārdu un skaitļiem
“2,85 euro”;
1.6. aizstāt pielikumā 3-3 vārdu un
skaitļus “Ls 0,50 ar vārdu un skaitļiem
“0,71 euro”;
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Nr. 17; 14.§), izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 2. punktu, Ministru kabineta 14.
10.2003. noteikumu Nr. 574 “Licencētas amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība” 13. punktu.
1. Izdarīt pašvaldības 24.05.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 12/2012
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ogres upē” (Ogres novada pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2012,
Nr.12) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 8.1. apakšpunktā vārdu un
skaitļus “Ls 1,00” ar vārdu un skaitļiem
“1,42 euro”;
1.2. aizstāt 8.2. apakšpunktā vārdu
un skaitļus “Ls 10,00” ar vārdu un
skaitļiem “14,23 euro”;
1.3. aizstāt 8.3. apakšpunktā vārdu
un skaitļus “Ls 0,50” ar vārdu un
skaitļiem “0,71 euro”;
1.4. aizstāt 8.4. apakšpunktā vārdu
un skaitļus “Ls 60,00” ar vārdu un
skaitļiem “85,37 euro”;
1.5. aizstāt pielikumā 3-A vārdu un
skaitļus “Ls 1,00” ar vārdu un skaitļiem
“1,42 euro”;
1.6. aizstāt pielikumā 3-B vārdu un
skaitļus “Ls 10,00” ar vārdu un
skaitļiem “14,23 euro”;
1.7. aizstāt pielikumā 3-C vārdu un
skaitļus “50 santīmu” ar vārdu un
skaitļiem “0,71 euro”;
1.8. aizstāt pielikumā 3-D vārdu un
skaitļus “Ls 60,00” ar vārdu un
skaitļiem “85,37 euro”.

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 34/2013
Grozījumi 24.05.2012. saistošajos
noteikumos Nr. 12/2012 “Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Ogres
upē”
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 24. oktobrī (protokols

Baiba Trumekalne

Saistošie noteikumi Nr. 36/2013
Grozījumi 22.09.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 21/2011
“Pašvaldības galvojuma
sniegšanas kārtība Ogres novada
maznodrošinātajiem studentiem”
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 24. oktobrī (protokols
Nr. 17; 50.§), izdoti saskaņā ar likumu
“Par pašvaldību budžetiem” 26. panta
ceturto daļu, “Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 4. punktu un 43.
panta trešo daļu.
1. Izdarīt pašvaldības domes 22.
09.2011. saistošajos noteikumos Nr.
21/2011 “Pašvaldības galvojuma
sniegšanas kārtība Ogres novada
maznodrošinātajiem studentiem” (Ogres novada pašvaldības laikraksts
“Ogrēnietis”, 2011, Nr. 20) šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt Pielikuma tekstā vārdus
“LVL ________ (summa)” ar vārdiem
“________ (summa) euro”;
1.2. aizstāt Pielikuma 6. punktā
vārdus un skaitli “LVL 20 (divdesmit)”
ar skaitli un vārdu “30 (trīsdesmit)
euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs

2013. gada 29. oktobris

4

Par apvienotas pārvaldes izveidi Mazozolos un Taurupē
satrauc, tāpēc viņi grib skaidrību par
sava pagasta nākotni. Uz jautājumu
par to, cik ilgi Mazozolos pastāvēs
skola, E. Bartkevičs skaidroja vienkārši: kamēr tajā būs skolēni.

Šomēnes par vienu no visspraigāk
apspriestajiem jautājumiem pašvaldībā bija saistīts ar Mazozolu pagastu.
Aktuāls tas ir arī šobrīd.
Novada domes tautsaimniecības
komitejas sēdē 17. oktobrī deputātiem
izskatīšanai bija iesniegts lēmuma
projekts, kas paredzēja ar 2014. gada
1. janvāri reorganizēt Mazozolu pagasta pārvaldi un Taurupes pagasta
pārvaldi, tās apvienojot un rezultātā
izveidojot Ogres novada pašvaldības
apvienoto Mazozolu un Taurupes pagasta pārvaldi; publisko pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai Mazozolu pagasta iedzīvotājiem apvienotās pagasta pārvaldes sastāvā izveidot klientu apkalpošanas centru
Mazozolu pagasta Līčupē.
Pēc Ogres novada izveides 2009.
gada jūlijā tika saglabātas visu novadā
ietilpstošo pagastu pārvaldes. Visos
pagastos, arī Mazozolos, pateicoties
novada budžeta iespējām, ir realizēti
daudzi projekti infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai. Laika gaitā, optimizējot darbu pašvaldības funkciju
izpildes nodrošināšanai un racionālai
resursu izmantošanai, tika izveidoti
kopīgi vairāku pagastu dienesti. Attiecībā uz Mazozolu un Taurupes pagastu tas ir sociālais centrs, kas apkalpo abus šos un arī Meņģeles pagastu,
Mazozolu, Meņģeles un Taurupes
pagastiem ir arī vienota bāriņtiesa un
administratīvā komisija. Ir viena skola
– Taurupes pamatskola – ar divām
filiālēm (Mazozolos un Meņģelē), tādējādi nodrošinot bērniem iespēju
mācīties skolā viņu dzīvesvietas tuvumā, kā arī racionālu mācību bāzes un
pedagoģisko resursu izmantošanu
pamatizglītības programmu apguvei.
Kopš šā gada februāra, kad no darba aizgāja Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Ikaunieks, Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus veic Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes informācijas, Taurupes pagastā savu dzīvesvietu ir deklarējuši
865 iedzīvotāji, savukārt Mazozolu
pagastā – 585. Šogad Taurupes pagastā piedzimuši 2 bērniņi, tikpat arī
Mazozolos. Mazā skolēnu skaita dēļ
gan Taurupes pamatskolā, gan abās
tās filiālēs mācību procesu nākas organizēt, apvienojot klases.
Komitejas sēdē, iepazīstoties ar izskatīšanai iesniegto lēmumprojektu

par vienotas Mazozolu un Taurupes
pagasta pārvaldes izveidi, izraisījās
diskusijas par to, vai šī jautājuma izskatīšana tomēr nebūtu atliekama uz
vēlāku laiku. Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Andrejs Ceplītis
ierosināja izskatīšanu atlikt uz nākamo komiteju sēdi, jo dome ir saņēmusi iedzīvotāju vēstuli, kur prasīts
neveikt pagastu pārvalžu apvienošanu, saglabāt Mazozolu pagasta
pārvaldi atsevišķi; izsludināt konkursu
uz vakanto Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amatu; veikt visas
Ogres novada pašvaldības institūciju
pamatdarbības funkciju, struktūras un
finanšu efektivitātes auditu un pārskatīt novada pašvaldības pašreizējo
attīstības virzienu, pamatojoties uz
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un novada attīstības programmas
rīcības plāniem. Arī deputāts Juris
Laizāns, neapšaubot pārvalžu apvienošanas iespējamo lietderību, aicināja šo jautājumu nesasteigt. Pašvaldības iekšējais auditors Juris Vēveris,
skaidrojot audita rezultātus pagastos,
uzsvēra, ka, viņaprāt, pagastu pārvalžu apvienošana noteikti dos pozitīvu rezultātu, jo varēs racionāli un
mērķtiecīgi izmantot esošos resursus,
lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus. Iedzīvotāju situāciju pārvalžu apvienošana noteikti
neietekmēs un stāvokli nepasliktinās,
uzsvēra auditors. Komitejas sēdē deputāte Dzintra Mozule pārmeta domes
vadībai, ka deputāti netika aicināti uz
tikšanos ar Mazozolu pagasta iedzīvotājiem.
Tikšanās tika rīkota dienu pirms
komitejas sēdes un tajā piedalījās domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, viņa vietniece Vita Pūķe un pagasta pārvaldes vadītājs J. Stafeckis.
Sarunā ar iedzīvotājiem E. Bartkevičs
uzsvēra, ka ne jau pagastus paredzēts apvienot – tie kā bijuši, tā arī būs
atsevišķas teritoriālās vienības –, bet
gan pagastu pārvaldes. Priekšsēdētājs uzsvēra arī to, ka pārvalžu apvienošanas gadījumā iedzīvotājiem
nav jāuztraucas par to, ka viņiem netiks nodrošināti pakalpojumi – tāpat kā
līdz šim, arī turpmāk Mazozolu pagasta iedzīvotājiem uz vietas būs
pieejami pašvaldības pakalpojumi, jo
pašreizējās pagasta pārvaldes telpās
darbosies klientu apkalpošanas
centrs.
Jebkuras pārmaiņas iedzīvotājus

Pēc diskusijām tautsaimniecības
komitejā A. Ceplītis ierosināja pirms
domes sēdes uzklausīt Mazozolu
pagasta iedzīvotājus, un 22. oktobrī
uz Mazozoliem devās deviņi deputāti
– Vita Pūķe, Valda Gaile, Andrejs
Ceplītis, Juris Laizāns, Ineta Tamane,
Sarmīte Kirhnere, Māris Siliņš, Dzintra
Mozule un Ilga Vecziediņa, domes
priekšsēdētāja padomnieks Jānis
Latišs, pašvaldības auditors Juris
Vēveris un Attīstības nodaļas projektu
vadītāja Rita Grāvīte.
Uz tikšanos iedzīvotāji bija ieradušies kuplā skaitā. Uzklausot deputātu viedokļus saistībā ar abu pagastu pārvalžu apvienošanu, auditora
un projektu vadītājas informāciju, kā
arī J. Stafecka skaidrojumu par to, ka
pārvalžu apvienošanas gadījumā visi
pakalpojumi tāpat kā līdz šim Mazozolu pagasta iedzīvotājiem būs
pieejami uz vietas, mazozoliešu viedoklis palika nemainīgs: pārvaldes
nav jāapvieno.
Tikšanās nobeigumā tika nolasīta
novada domei adresēta vēstule, kurā
mazozolieši uztur iepriekšējā vēstulē
paustās prasības, tostarp prasību saglabāt sava pagasta pārvaldi un izsludināt konkursu uz pagasta pārvaldes
vadītāja amatu, kā arī atcelt sagatavoto domes lēmumprojektu par vienotas Mazozolu un Taurupes pagasta
pārvaldes izveidi un neveikt nekādas
reformas. Vēstulē prasīts visa novada
turpmāko attīstību apspriest ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem,
sabiedriskajām organizācijām un pašvaldības iestādēm. Ar Mazozolu pagastu vai tās pārvaldi saistītus nozīmīgus jautājumus iedzīvotāji prasa izskatīt atklāti un publiski, savlaicīgi par
to informējot pagasta iedzīvotājus.
Vēstulē mazozolieši prasa izveidot
darba grupu, kas veiktu sociālo un
ekonomisko ieguvumu un zaudējumu
detalizētu izpēti saistībā ar pagastu
pārvalžu iespējamo apvienošanu un
kuras pienākumos būtu visu viedokļu
objektīva saskaņošana un apvienošanas seku izvērtēšana pirms galīgā
lēmuma pieņemšanas.
Vēstulē minētās prasības atbalstīja
visi sanāksmes dalībnieki, kopskaitā
55.
Novada pašvaldībā šī vēstule
reģistrēta 24. oktobrī.
Jautājumu par apvienotas Mazozolu un Taurupes pagasta izveidošanu bija plānots izskatīt kārtējā domes sēdē 24. oktobrī, taču pēc deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem un viņu
viedokļu uzklausīšanas domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs nolēma neiekļaut šo jautājumu domes sēdes
darba kārtībā.
Darba grupa saistība ar pagasta
pārvalžu iespējamo apvienošanu tiks
izveidota ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.
Nikolajs Sapožņikovs

Tuvojas noslēgumam projekta ģimenes ārstu prakšu attīstība
Ogres novada pašvaldības aģentūrā “Dziednīca”

Ogres novada pašvaldības aģentūra “Dziednīca” īsteno projektu “Ģimenes ārstu prakšu attīstība Ogres
novada pašvaldības aģentūrā “Dziednīca”” Eiropas Reģionālās attīstības
fonda 3.1.5.1.1. apakšaktivitātes “Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros.
Kopējo projekta budžetu veido Ls
22 974,10, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85%.
Projekta mērķis ir renovēt daļu ģi-

menes ārstu prakšu kabinetu Ogres
novada p/a “Dziednīca”, tādējādi nodrošinot ģimenes ārstu pieejamību,
vienlaikus pilnveidojot ģimenes ārstu
sniegto pakalpojumu kvalitāti ar
materiāltehnisko nodrošinājumu.
Projekta ietvaros paredzēts attīstīt
primārās veselības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību četrām ģimenes
ārstu praksēm p/a “Dziednīca”.
Pašlaik p/a “Dziednīca” īstenotā
projekta ietvaros četrām ģimenes ārstu praksēm ir piegādātas un uzstādītas ārstniecības procesam nepieciešamās ierīces un aprīkojums (t.sk.
elektrokardiogrāfs, NMP komplekti,
nestuves un citas medicīniskās ierīces), kopumā 34 medicīniskās ierī-

ces. Divām praksēm projektu ietvaros
ir iegādātas un uzstādītas mēbeles.
No četrām ģimenes ārstu praksēm
divām praksēm šovasar ir veikts iekšējo telpu remonts (kopumā trīs kabineti), papildus tika sagatavotas
būvdarbu tāmes un veikta būvuzraudzība remontdarbu laikā. Projekta ietvaros vēl divām praksēm savu pienākumu efektīvākai veikšanai ir paredzēts uzstādīt jaunu datortehniku un
komunikācijas līdzekļus.
Projekta īstenošanas termiņš ir līdz
2013. gada 31. decembrim.
Edgars Pārpucis,
Attīstības nodaļas projektu vadītājs

Kadastrālo vērtību izmaiņas
Ogres novadā 2014. gadā
Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ)
vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām,
ņemot vē-rā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes
vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos
vērtējamo objektu (zemes vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā
iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās
ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014.
gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību
noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta
informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības
2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87
tūkstoši) darījumi.
Pārskatā norādītas bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1.
janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat
kā īpašumu kadastrālās vērtības.
Ogres novadā minētajā periodā reģistrēti vairāk nekā 400 darījumi ar
dzīvokļiem, gandrīz 580 darījumi ar neapbūvētu zemi un ap 280 darījumu, kur
pārdota zeme kopā ar ēkām. Darījumi neuzrāda izteiktas cenu izmaiņas, un līdz
ar to arī bāzes vērtību izmaiņas Ogres novadā būs nelielas.
2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības
zemei. Pamatojoties uz notikušajiem tirgus darījumiem, lauksaimniecības
zemes bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei pieaugs vidēji par
15%. Vidējas kvalitātes zemes (31– 40 balles) bāzes vērtība novada pagastos
2014. gadā aplūkojama šajā tabulā:
Ņemot vērā notikušos darījumus ar dzīvokļiem, Ogres
pilsētas centrā bāzes vērtība
dzīvokļiem paaugstināta no
2
150 Ls/m2 uz 170 Ls/m , savukārt Suntažu ciemā, samazi2
2
nāta no 50 Ls/m uz 45 Ls/m .
Ievērojot vispārējo zemes
vērtību līmeni Ogres novadā,
nedaudz samazināta bāzes
vērtība komercdarbības zemei un ēkām atsevišķos pagastos – Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Suntažu. Šīs teritorijas nav raksturīgas komercdarbībai, līdz ar to izmaiņas skars nelielu objektu skaitu.
Kadastrālo vērtību kopsummas Ogres novadā kopumā zemei pieaugušas
par 3%, savukārt ēkām nemainīsies.
Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās,
tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos
(piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma
patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants.
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem
un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā
www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas
lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā “Īpašuma kadastrālā
vērtība”, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

Ogres pilsētas un
piepilsētas dzīvojamās
apbūves vērtību zonas
2014. gadam un zemes
bāzes vērtības Ls/m2.
Arta Platace, VZD komunikācijas projektu vadītāja

Bezmaksas nodarbības topošajiem
vecākiem “Es būšu māmiņa”
Ja gaidi bērniņu un vēlies kopā ar citiem topošajiem vecākiem noskaidrot
interesantas lietas par grūtniecību, dzemdībām un pēcdzemdību periodu, –
nāc un pievienojies!
Pašvaldības aģentūra “Dziednīca” aicina topošos vecākus apmeklēt 3
noderīgas un interesantas nodarbības ar sertificētu fizioterapeiti ar kvalifikāciju osteopātijā Līgu Latkovsku (www.ligasprakse.lv).
Tev būs iespēja mierīgā un patīkamā gaisotnē kopā ar citiem topošajiem
vecākiem uzzināt daudz noderīga par bērniņa gaidīšanas laiku, par ikdienas
ritma maiņu, par uzturu un ieradumiem, medicīniskajiem izmeklējumiem, ko
veic grūtniecības laikā, par dzemdību bailēm un bažām, kā tās pārvarēt, par
dzemdību norisi un pēcdzemdību periodu, par bērniņa zīdīšanu, kā arī
daudzus citus jautājumus.
Praktiskajā nodarbībā kopā uzzināsim svarīgas lietas par handlingu un tā
nozīmi bērniņa ikdienas aprūpē.
Pirmā nodarbība jau ir notikusi 28. oktobrī, otrā nodarbība notiks 4.
novembrī plkst. 11, trešā nodarbība notiks 11. novembrī plkst. 11.
Nodarbības ir bezmaksas un notiks pašvaldības aģentūrā “Dziednīca”,
Meža pr. 9, 3. stāvā 65. telpā.
Uz nodarbībām Jūs varat pieteikties, rakstot uz e-pastu:
baiba.drone@ogresnovads.lv. Informācija pa tālruni 26522259.
Baiba Drone, veselības organizatore

Nākamais laikraksta numurs – novembra otrajā nedēļā.
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