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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

18. NOVEMBRĪ –
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENĀ OGRĒ

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.
(K. Skujenieks)

No plkst.16.30 Brīvības ielā – Latvju zīmes svecīšu liesmā iededz
izglītības iestāžu audzēkņi.
Plkst.16.00 Ogres kultūras centra Lielajā zālē
VALSTS SVĒTKU KONCERTS
Solisti: Laima Lediņa, Ilona Bagele, Raimonds Bramanis. Kamerorķestris.
Latvijas Filharmoniķi. Ogres novada kori: Ogre, Grīva, Rasa, Suntaži,
Madliena, Ogres kultūras centa jauniešu koris. Diriģents Mārtiņš Ozoliņš.
Programmu vada Esmeralda Ermale. Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 laukumā pie Ogres kultūras centra SVĒTKU SALŪTS.

Jānis Jaunsudrabiņš reiz aicinājis: “Piemini Latviju! Ar šiem vārdiem sasveicinies, ar tiem atvadies,
tiekoties ar tautiešiem jebkurā pasaules daļā. Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu,
ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējot Latviju, tu zudīsi pats.”
Lai arī Latvijas svētki svinami brīdī, kad debesis krāsojas aizvien tumšākas, vēji un lietus mākoņi pieņemas
spēkā, tomēr svecīšu liesmas, lai kur tās arī tiktu iedegtas – mājokļu logos, aizgājēju atdusas vietās vai sirdīs
– , sasilda, stiprina ticību un cerību, vairo mīlestību. Vienam pret otru. Pret savu zemi. Piemini Latviju! Lai kur
arī dzīves vējš un liktenis neaizpūš – piemini savu zemi, kurā Tavas dzimtas saknes iesakņojušās, kuras saule
pavadījusi pirmos soļus, kurā mīt tavējie. Piemini Latviju!
Cienījamie Ogres novada iedzīvotāji! Sveicot mūsu valsts, mūsu Latvijas dzimšanas dienā, vēlu ticību,
cerību un mīlestību, un pārliecību, ka ikviens no mums, būdams piederīgs savai ģimenei un dzimtai, savam
pagastam, pilsētai un novadam, ir piederīgs Latvijai.
Patiesā cieņā –
Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

Projektu konkurss “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ir noslēdzies
Nolūkā uzlabot dzīves vides kvalitāti un sekmēt iedzīvotāju iniciatīvu,
Ogres novada pašvaldība ir aizsākusi
projektu konkursu “Veidojam vidi ap
mums Ogres novadā”, kura ietvaros
iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pretendēt uz pašvaldības finansējumu Ls 700 apmērā savu ideju realizācijai.
Kā katru gadu, arī šogad februāra
beigās pašvaldība izsludināja konkursu, tika saņemts 91 projekta pieteikums, no kuriem 41 projekts dažādās
ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu
saistītās jomās tika apstiprināts.
Iedzīvotāju ideju realizēšanai izlietoti
Ls 27672.02. Ogrē realizēts 21 projekts, Krapē – 4, Ogresgalā – 3, Mazozolos – 3, Suntažos – 2, Lauberē,
Meņģelē un Taurupē – pa vienam projektam katrā pagastā.
Ogrē:
• iedzīvotāju grupa “Mājas iedzīvotāji
Turkalnes 13” projekta ietvaros ir nomainījusi lodžiju apšuvumu 20 balkoniem un māja ir ieguvusi jaunu
veidolu;
• iedzīvotāju grupa “Brīvība” ir papildinājusi bērnu rotaļu laukumu ar

pieeju no koka elektrolīnijas stabiem
izveidoja balansa šūpoli un līdzsvara
baļķi, kā arī atsvaidzināts krāsojums
jau esošajām iekārtām. Projekta rezultātā dažādotas bērnu atpūtas un
attīstības iespējas piemājas pagalmā;
• iedzīvotāju grupa “Zilokalnu vecāki”
ir izveidojuši bērnu rotaļu laukumu un
atjaunojuši soliņus Zilokalnu prospekta 18 pagalmā. Projekta rezultātā gan
vietējo māju bērniem, gan citiem apkārtējo māju iedzīvotājiem ir pieejams
bērnu laukumiņš, pie kura var atpūsties bērnu vecāki un citi iedzīvotāji;
• iedzīvotāju grupa “Bērzu alejas 6
iedzīvotāji” ir atjaunojusi gājēju celiņa
segumu, betona plāksnes nomainītas
pret bruģa klājumu Bērzu alejas 6
pagalmā;
• biedrība “Mazais dambītis” ir veikusi sakopšanas darbus Norupītes
krastā, lai vieglāk varētu piekļūt Ogres
upei un veidotos sakopta ainava;
• iedzīvotāju grupa “Mālkalnes 9” ir
atjaunojusi gājēju celiņa segumu flīzes, to nomainot pret bruģi, un veikuši
apzaļumošanas darbus Mālkalnes 9
teritorijā;
• iedzīvotāju grupa “Draudzīgie kai-

Plaužezera krastā ir izveidota jauka atpūtas vieta
jaunām konstrukcijām – šūpolēm, kustīgajām virves kāpnēm un tiltiņu Brīvības ielā 111. Lai radītu tīru vidi un iespēju arī bērnu vecākiem uzturēties
lakumiņa tuvumā, uzstādīts soliņš ar
atkritumu urnu;
• iedzīvotāju grupa “Team “Pārogre””
ir uzstādījusi pašu dizainētus trīs
soliņus un atkritumu urnas Pārogrē –
Dambja ielā;
• iedzīvotāju grupa “Lapu ielas mājas
iedzīvotāji” ir veikusi apzaļumošanas
darbus Lapu ielā 6, radot priecīgu
stādījumu rotu savā pagalmā un
patīkamu vidi arī garāmgājējiem;
• iedzīvotāju grupa “Ogrei un mājai” ir
atjaunojusi atbalsta sienu pie mājas
Meža prospektā 4a, uzlabojot iedzīvotāju drošību un novēršot nelaimes
gadījumu iespējamību;
• iedzīvotāju grupa “Kaimiņu būšana” ir papildinājusi bērnu rotaļu laukumu Vidus prospektā 16a ar jaunām
konstrukcijām – karuseli un atsperšūpoli. Organizējot talku, iedzīvotāju
grupa saviem spēkiem un radošu

Bezmaksas

miņi” ir uzstādījusi bērnu rotaļu laukumu Draudzības ielas 4 pagalmā;
• iedzīvotāju grupa “Mēs pret vienaldzību” ir ierīkojusi nobrauktuvi un izbūvējuši pandusu Ausekļa prospektā
5, tādējādi uzlabojot dzīves vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
• biedrība “Ogres Rotari klubs” ir uzstādījusi pašu dizainētus Labo domu
un Labo darbu soliņus dendroloģiskajā
parkā “Lazdukalni”;
• iedzīvotāju grupa “Bērzu alejas 8
lustīgi kaimiņi” ir pilnveidojusi bērnu
rotaļu laukumu Bērzu alejas 8 un 8a
teritorijā ar jaunām konstrukcijām, kā
arī uz asfalta izveidojusi spēļu laukumu;
• domubiedru grupa “Ogres Interakta klubs” ir uzsākusi Ogres stadiona
sienas atjaunošanas un apgleznošanas darbus, kas turpināsies vēl arī
nākamajā gadā;
• biedrība “Ogres Rotarakta klubs” ir
uzstādījusi soliņus un atkritumu urnas
gar Ogres upi posmā starp Suntažu
ielu un Viršu ielu;

• iedzīvotāju grupa “Ogres pilsētas
vēstures entuziasti” ir izveidojusi Ogres novada 20. un 21. gadsimta vēstures liecību apkopojumu;
• iedzīvotāju grupa “Skolas ielas 16
Ogrē mājas iedzīvotāji” ir veikusi Skolas ielas 16 pagalma labiekārtošanas
darbus, ierīkojot betona apmales un
papildinot pagalmu ar jauniem apstādījumiem;
• iedzīvotāju grupa “Ugunsdzēsēji” ir
izveidojusi sporta telpu Ogres ugunsdzēsēju depo Rīgas ielā 4;
• iedzīvotāju grupa “Mālkalnes pr. 26
mājas iedzīvotāji” ir atjaunojusi basketbola vairogus un grozus, kā arī uzstādījusi soliņus un atkritumu urnas Mālkalnes prospekta 30 basketbola laukumā;
• biedrība “RIA16” ir labiekārtojusi
daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 16
pieguļošo teritoriju, veicot apzaļumošanas darbus un atjaunojot soliņus.
Ogresgalā:
• iedzīvotāju grupa “Kāpšanas entuziasti” ir izveidojusi mākslīgo klinšu
kāpšanas sienu Ogresgala pamatskolā. Uz sienas vienlaicīgi var atrasties divi kāpēji, kā arī pēc vajadzības iespējams izmainīt kāpšanas
maršrutus un grūtības pakāpi. Bērni un
jaunieši kāpšanas sienu izmanto gan
starpbrīžos, gan arī pēc stundām. Pieprasījums pēc netradicionālām sportiskām aktivitātēm ir liels;
• iedzīvotāju grupa “Zaļie ogresgalieši” ir atjaunojusi un pilnveidojusi aktīvās atpūtas iespējas Ogresgala Hipodromā. Atjaunoti volejbola laukumi un
pludmales futbola laukums, kā arī uzstādīta pārģērbšanās kabīne un galds
ar soliem;
• biedrība “Ogresgalieši” ir atjaunojusi Ogresgala centrālā objekta vizuālo
tēlu, demontējot ķieģeļu mūri un tā
vietā izveidojot jaunu konstrukciju ar
stādījumiem.
Krapē:
• iedzīvotāju grupa “Krapes sportisti”
ir izveidojusi sporta telpu, aprīkojot to
ar trenažieriem;
• biedrība “NĀC KOPĀ” ir izveidojusi
caurteku Krapes muižas parkā pie
Rietumu ieejas;
• iedzīvotāju grupa “Krapes radošais
spēks” ir izveidojusi “Cerību” mājas pagalmā lapeni, kurā var atpūsties gan
seniori, gan rotaļāties bērni;
• iedzīvotāju grupa “Krapieši” ir uzstādījusi bioloģisko tualeti un galdus ar
soliem pie Krapes kapsētas.
Madlienā:
• iedzīvotāju grupa “Kopā varam
daudz” ir izveidojusi bruģētu gājēju celiņu uz Madlienas luterāņu baznīcu;
• iedzīvotāju grupa “Labiekārtosim
Madlienu” ir izvietojusi soliņus pagasta
centrā;
• iedzīvotāju grupa “Madlienas iniciatīvas grupa” ir ierīkojusi atpūtas un
ugunskura vietu Madlienas kultūras
nama skvērā, kur pulcēties uz
dažādiem pasākumiem.

Turpinājums 4. lpp.

SVEICAM NOVEMBRA JUBILĀRUS!
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
99 gadu jubilejā
Georgiju Tailovu

Visvaldi Ozoliņu
Helgu Krastiņu

98 gadu jubilejā
Elizabeti Slavu

90 gadu jubilejā
Spodru Līkumu
Mildu Dzeni
Mihailu Konovalovu
Elzu Ipatjevu-Skateri

96 gadu jubilejā
Leonu Meieru
95 gadu jubilejā
Bertu Ābolu
94 gadu jubilejā
Nadeždu Sadkovsku
Ņinu Pahomovu
Aleksandru Grišinu
93 gada jubilejā
Dainu Gūtmani
92 gadu jubilejā
Jekaterinu Andronovu
Broņislavu Undenkovu

85 gadu jubilejā
Broņislavu Brokāni
Eleonoru Lubkāni
Agnesi Makstenieci
Albertu Saidānu
Valentīnu Vuškāni
Veltu Veikšinu
Alīni Baumani
Stefāniju Blinovu
Zinaidu Ļahoviču
Antonu Svilānu
Dzidru Skujiņu
Aiju Zentu Vītolu
Ņinu Antropovu

Jekaterinu Oļesovu
Valiju Braunfeldi
Ritu Borisu
80 gadu jubilejā
Laimoni Rudzīti
Ēvaldu Zariņu
Irmu Toni
Zoju Ivanovu
Gaļinu Puginu
Valdu Irbiņu
Irēnu Zariņu
Veltu Valiju Jākabsoni
Arnoldu Sirmo
Benediktu Kālīti
Lidiju Lagzdiņu
Martu Gavrilovu
Gunāru Griezni
Helēnu Lūsi
Pēteri Deksni
Spodru Pīpi
Jekaterinu Roņinu

Laika periodā no 8. oktobra līdz 7. novembrim Ogres novadā
reģistrēti 27 jaundzimušie, t.sk. 15 meitenes un 12 zēni.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
jaundzimušo bērniņu vecākus!

Andrim Dambim piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis
Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai, Ordeņa kapituls pieņēmis lēmumu par
nopelniem Latvijas labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni
vai Triju Zvaigžņu ordeņa 1. pakāpes Goda zīmi 24
personām.
Ogres uzņēmējs, Ogres Goda pilsonis Andris
Dambis apbalvots ar Triju Zvaigžņu IV šķiras ordeni.
Andris Dambis plaši pazīstams gan kā
autosportists, gan kā autosacīkšu mašīnu inženieris
un konstruktors. A. Dambis studējis Rīgas Tehniskās
universitātes Mehānikas un mašīnbūvniecības
fakultātē, kur iegūta inženiera izglītība specialitātē
automobiļi un automobiļu saimniecība. Viņa pirmā
darba vieta no 1982. līdz 1986. gadam bija Latvijas
PSR Valsts autoinspekcijas pārvalde, kur viņš bija tehniskais inspektors. Pēc
tam seši darba gadi Latvijas PSR Valsts autoinspekcijā Ogres nodaļas
priekšnieka amatā.
1993. gadā A. Dambis nodibināja SIA “Anda AD”, kas nodarbojās ar auto
piekabju konstruēšanu un izgatavošanu. Kopš 1993. gada viņš ir SIA “Ogres
Servisa centrs” un SIA “OSC” dibinātājs un direktors (uzņēmums nodarbojas ar
sporta auto konstruēšanu, ielas auto servisu un apkopi). A. Dambja konstruētās
automašīnas “OSCar” piedalījušās dažādās starptautiskās sacensībās,
jaunākais viņa izgudrojums ir elektroautomobilis “OSCar eO”.
Ogres novada pašvaldības augstākais apbalvojums – tituls Ogres Goda
pilsonis – A. Dambim piešķirts 2012. gada 26. februārī par inovatīvu
uzņēmējdarbību autosacīkšu mašīnu izgudrošanā un būvniecībā un nozīmīgu
ieguldījumu Ogres vārda popularizēšanā pasaulē. Jau vairākus gadus Ogres
pilsētas vārds Latvijā un pasaulē tiek identificēts kā vieta, kur tiek būvētas un
pilnveidotas Dakāras rallijreidu sacīkšu “OSCar” automašīnas.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic Andri Dambi, saņemot augsto
Latvijas valsts apbalvojumu.

OGRES POLITISKI REPRESĒTO KLUBĀ
Cienījamie represētie! Cienījamie Ogres pilsētas un novada pagastu
iedzīvotāji! Sirsnīgi sveicu jūs Latvijas Republikas proklamēšanas 95.
gadadienā!
Turpinot iepriekšējo gadu pieredzi, Ogres novada pašvaldība arī šogad
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā novada politiski represētajiem ir
piešķīrusi finansiālu pabalstu.
Pabalsta izsniegšana uzticēta Ogres politiski represēto kluba valdei.
Cienījamie politiski represētie Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā! Aicinu jūs
saņemt pabalstu Ogres politiski represēto klubā Ogrē, Brīvības ielā 15, 246.
kabinetā: •trešdien, 13. novembrī no plkst. 14 līdz 19; •ceturtdien, 14. novembrī no plkst. 14 līdz 18;• piektdien, 16. novembrī no plkst. 12 līdz 15.
Lai saņemtu pabalstu, ir jāuzrāda politiski represētās personas apliecība.
Ja veselības stāvokļa dēļ kāds no politiski represētajiem pats nevar ierasties,
naudu varēs saņemt šo personu tuvinieki, uzrādot politiski represētās personas
apliecību.
Novada pagastos politiski represētajiem piešķirtā pabalsta izsniegšanu veiks
represēto kluba pagastu koordinatori.
Vēlu ikvienam svētku noskaņojumu!
Ivars Kaļķis, Ogres politiski represēto kluba priekšsēdētājs
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Noslēgusies aptauja par spēļu zāles atvēršanu Ogrē
Jau vēstīts, ka Ogres novada pašvaldībā saņemts SIA “NB” 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, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā
nerada būtisku valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju
interešu aizskārumu.
Līdz šā gada 25. oktobrim iedzīvotāji varēja paust savu viedokli pašvaldība rīkotajā aptaujā spēļu zāles
sakarā.
Savu viedokli pauduši 464 iedzīvotāji, no tiem 437 izmantojuši iespēju
to izdarīt elektroniski internetā un 27 –
rakstveidā.
Uz jautājumu: “Vai azartspēļu organizēšana Skolas ielā 4, Ogrē, radīs
būtisku valsts un Ogres novada iedzīvotāju interešu aizskārumu?” 77 %
respondentu atbildējuši apstiprinoši,
22 % – noraidoši un 1 % atbildējis
“grūti pateikt”.
Savukārt, atbildot uz jautājumu “Kā
šis aizskārums varētu izpausties?”,
iedzīvotāji uzsver, ka pasliktināsies
gan sabiedriskā kārtība pilsētā, gan
pazemināsies iedzīvotāju drošība.
Tā kā saskaņā ar jau pieminēto
Azartspēļu un izložu likuma 42. pantu
par atļaujas izsniegšanu azartspēļu
organizēšanai lemj dome, tātad deputāti, nevis pašvaldības administrācija, SIA “NB” iesniegumu paredzēts izskatīt kārtējā domes sēdē
novembrī.
Jautājumu par atļaujas izsniegšanu
vai neizsniegšanu dome izskatīs
ierastajā secībā – vispirms Juridiskās
nodaļas sagatavotais lēmuma projekts tiks apspriests domes Tautsaimniecības komitejas sēdē 14. novembrī, pēc tam domes sēdē būs jāpieņem galīgais lēmums. Domes sēde
notiks 21. novembrī.
Ieskats iedzīvotāju viedokļos par
vēl vienas spēļu zāles atvēršanu
Ogrē
• Nepieļaut atvērt spēļu zāli! Labāk
padomāt par mūsu jaunatni – kā un ar
ko nodarbināt, lai tik daudz nesēdētu
pie datoriem.
• Lūgums pašvaldībai nepieļaut
spēļu zāles atvēršanu Skolas ielā 4,
Ogrē. Tas ir pilsētas centrs, turklāt
Skolas ielā jau ir viena spēļu zāle
(bijušajā Oriona ēkā), pie kuras jau
šobrīd uzturas sociāli nelabvēlīgas
personas. Turklāt blakus atrodas arī

lombards. Uzskatu, ka šīs idejas realizācija ir vērsta pret Ogres iedzīvotāju labklājību, jo tā vairos jauniešu
un citu iedzīvotāju atkarību no azartspēlēm, kas savukārt apdraudēs ģimeņu labklājību. Telpu pielietojumam
iesaku padomāt par ģimeni saliedējošām aktivitātēm un par bērniem!
• Radīs liekus atkarīgos no azartspēlēm, radīs problēmas ģimenēs un
salasīs vairāk naktī klaidoņus !
• GALVENAIS – NODROŠINĀT ATBILSTOŠU KONTROLI, lai bērni iekšā netiek, lai ap zālēm ir kārtība –
uzlikt kameras, policijas reidus utt. Un
tad būs visiem labi – tik vajag padomāt, kā maksimāli ierobežot riskus,
kas rodas un var būt nelabvēlīgi.
• Dzīvojot blakus spēļu zālei Mālkalnes prospektā, regulāri vakara un
nakts stundās ir novērojami stipri iereibuši indivīdi, sabiedriskā miera
traucēšana, fiziskas izrēķināšanās un
trešo personu īpašuma bojāšana, tiek
apskādētas apkārtnē novietotās
automašīnas!
• Azartspēļu organizēšana viegli pieejamā vietā veicina atkarību rašanos
un nostiprināšanos, būtiski negatīvi
ietekmējot novada iedzīvotāju veselību, ne tikai intereses.
• Lai tik ver vaļā! Kas gribēs zaudēt
naudu, atradīs, kur!
• Vai Ogrē spēļu zāļu atkarīgie nepietiek? Cik ģimeņu vēl taisāties iznīcināt netīrās naudas dēļ?
• Pazemināsies vidējā iedzīvotāju
labklājība, pamatojoties uz to, ka spēļu zālē tiks iztērēta nauda, kuru būtu
bijis iespējams iztērēt lietderīgāk.
• Likvidēt tādas spēļu zāles uz mūžu!
• Azartspēles ir potenciāli ļoti bīstama darbība patērētājiem, jo rada atkarību līdzīgi narkotikām, kas piesaista
arvien plašākus iedzīvotāju slāņus un
nopietni ietekmē ģimeņu ienākumus,
un ir vilinoša tādiem noziedzīgiem
mērķiem kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšana (citāts no Eiropas Komisijas Vienotā tirgus, ražošanas un
patēriņa specializētās nodaļas atzinuma par azartspēlēm, 29.04.2013.).
• Vai nav gana atkarīgo?
• Mans viedoklis ir, ka tādējādi vismaz daļēji risināsies darba vietu jautājums. Jāņem taču vērā arī tas, ka
mazpilsētās un novados ir LIELS darba trūkums. Un runājot par iedzīvotāju
interešu aizskārumu, nedomāju, ka
kārtējās spēļu zāles atvēršana kaut
kādā mērā to iespaidos.
• Laimētava ir naudas zaudēšana,
kas vairo noziedzību un nelaimi ģimenēs. Atkarīgie no šīm “laimētavām” ir

tādi paši kā narkomāni. To neizdomāju
es, bet gan sen noskaidrojuši ļoti kompetenti cilvēki.
• Neko pozitīvu nedos ne pilsētai, ne
sabiedrībai – nekāda ieguvuma. Negatīvais – iedzīvošanās nolūkos ļaunprātīgi tiks izmantoti no azartspēlēm
atkarīgi, slimi, jau tā nelaimīgi cilvēki.
Un cita, sakarīgāka iestāde tur vairs
nevarēs ievākties. Turklāt Ogrē jau tā
ir pārāk daudz spēļu zāļu.
• Pilsētas centrs nav īstā vieta, kur
pulcēt tādu no azartspēlēm atkarīgu
kontingentu. Pamatā tas iet roku rokā
ar alkoholu. Blakus ir stacija, skolēni
gaida transportu. Var būt situācijas, ka
zaudētājs pilnā pālī iznāk no iestādes,
uzbrūk garām gājējiem un tamlīdzīgi... Neticu, ka pašvaldības policija
spēs visu laiku kontrolēt, kas tās iestādes apkārtnē notiek, tas arī nav
pareizi, ka par pašvaldības līdzekļiem
ir jārūpējas par privāto biznesu.
• Ja jau tiešām uzņēmējiem ir tāda
nepārvarama vēlme Ogrē atvērt laimētavu, tad viens no variantiem varētu būt, ka pašvaldība atļauj to darīt
nīkuļojošās teritorijās, piemēram,
kaut kur pie trikotāžas kombināta vai
līdzīgās vietās.
• Labāk atvērtu boulinga halli Ogrē,
nevis azartspēļu atkarības zāli.
• Turpat blakus, Skolas ielā 6, ir
“laimētava” JOKER – labāk to pašu
aizklapēt ciet. Mums šeit ir Ogre nevis
Monte-Carlo vai Lasvegasa.
• Radīsies arvien vairāk atkarīgu cilvēku, šoreiz spēlmaņu. Latvijai nav
jāiet līdzi visam šim zaņķim, kur cieš
ģimenes locekļi, aug bērni, kuriem jau
tā pietrūkst vecāku mīlestības un uzmanības. Mums ir jādara viss, lai
cilvēki nevis degradētos, bet būtu
sirdsgudri!!!!!
• Kāpēc vajadzīga spēļu zāle? Nav
neviena iemesla, lai tā būtu. Pirmajā
brīdī mani pārņēma dusmas, ka vispār vēl kas tāds tiktu atvērts, ka ir pat
doma, ka tas varētu būt un darboties.
Vilina jauniešus, tēvus, atkarīgos, un
pastiprinās kāri apmeklēt, radot
ciešanas ģimenei un sabiedrībai, tā
padarot slimu cilvēka būtību, prātu,
tikai, lai kāds varētu pelnīt. Šis pelnīšanas veids ir morāli graujošs cilvēka
dzīvei, pilsētai un sabiedrībai kopumā. Ogrei jārāda piemērs un jākļūst
par pilsētu, kurā neatrodas šādas
azartspēļu iestādes, nevienas! Jāturas pie stingriem morāli pamatotiem
un garīgiem ideāliem. Tad mums ir
skaistāka, drošāka – vēl labāka vide.
Nikolajs Sapožņikovs

Sakopsim vidi savai un citu drošībai!
Viens no ugunsbīstamākajiem periodiem Latvijā ir pavasaris, kad ik
dienas tiek reģistrēts desmitiem un
pat simtiem kūlas ugunsgrēku, kuros
izdeg zeme, sadeg ēkas un gūst apdegumus vai pat iet bojā cilvēki.
Taču pavasarī cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem ir jau cīņa ar sekām – ja rudenī lauki un arī pilsētas, dzelzceļa un
ceļa malas būs sakoptas, nebūs kūlas, kam pavasarī degt. Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGD) aicina zemes īpašniekus, to
skaitā arī pašvaldības, sakopt sev
piederošās teritorijas, lai pavasarī samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu.
Pēc VUGD informācijas, šogad
pirmais kūlas ugunsgrēks tika reģistrēts jau gada sākumā – 8. janvārī
Jelgavā, nākamais – 7. martā Liepājā,
bet no 9. marta sākās īsta kūlas dedzināšanas sērga – VUGD katru dienu reģistrēja vairākus desmitus kūlas
ugunsgrēkus, un šie ugunsgrēki beidzās vien maija beigās.
Šogad Latvijā reģistrēti 2316 kūlas
ugunsgrēki, salīdzinoši 2012. gadā –
1824 kūlas ugunsgrēki, 2011. gadā –
1760 ugunsgrēki, 2010. gadā – 1695
ugunsgrēki, 2009. gadā – 2054
ugunsgrēki, bet 2008. gadā – 1092
ugunsgrēki.

Kūlas ugunsgrēku problēma ir ne
vien laukos, bet arī pilsētās. Salīdzinot ar lauku rajoniem, pilsētā izdeg
daudz mazākas zemes platības. Lai
arī kūlas ugunsgrēku pilsētās ir mazāk, to bīstamība ir daudz augstāka,
jo apbūve ir daudz blīvāka, un kūlas
ugunsgrēki apdraud dzīvojamās mājas, saimniecības būves, vēsturiskos
pieminekļus u.c. pilsētas objektus.
Ugunsgrēku rezultātā tiek piedūmota
un piesārņota pilsētas teritorija.
Tāpat kā kūlas dedzināšana, arī
kūlas veidošanās veicināšana ir sodāms pasākums. Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu
un zāles nepļaušanu, lai novērstu
kūlas veidošanos, zemes īpašnieks
saucams pie atbildības pēc Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa
51. panta. Par šādu pārkāpumu uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no
100 līdz 500 latiem, bet juridiskajām
personām – no 500 līdz 2000 latiem.
Kūlas dedzināšana ir aizliegta!
VUGD informē, ka atbilstoši Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa
(LAPK) 179. panta ceturtajai daļai par
kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskām personām divsimt līdz
piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpad-

smit diennaktīm.
Nav pieļaujama arī kūlas veidošanās. Atbilstoši LAPK 51. panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskās personas var tikt sodītas ar naudas sodu no simt līdz
piecsimt latiem, bet juridiskās personas – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.
VUGD arī informē, ka saskaņā ar
Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 21. punktu, zemes
īpašniekiem (valdītājiem) jāveic
nepieciešamie pasākumi, lai objekta
teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu
atbilstoši LAPK 179. panta pirmajai
daļai VUGD uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no divdesmit
līdz divsimt latiem, bet juridiskai personai – no divsimt līdz tūkstoš latiem.
Ogres novada pašvaldība aicina
nekustamo īpašumu īpašniekus, valdītājus, nomniekus jau šoruden nopļaut zāli savās teritorijās un nepieļaut
kūlas veicināšanu.
Nikolajs Sapožņikovs

Ogres novada pašvaldības aģentūra “Dziednīca”
aicina seniorus iesaistīties veselības nostiprināšanas grupā!
Aicinām seniorus, kuri vēlas kopā ar citiem vingrot, uzlabot savu veselību un pašsajūtu, pievienoties
veselības nostiprināšanas grupai, kuru vadīs fitnesa trenere Ilze Čiščakova! Aicinām visus interesentus uz
informatīvu tikšanos ar treneri Ilzi un grupu nokomplektēšanu 21. novembrī plkst. 15 Ogres kultūras centra
193. telpā! Nodarbības būs bezmaksas.
Informācija pa tālr. 26522259 (Baiba Drone).
Nāc un uzlabo savu veselību!

Aicina atsaukties personas, kuras var
veikt vīrieša aprūpi
Ogres novada Sociālais dienests aicina atsaukties personas, kuras būtu ar
mieru veikt aprūpi 59 gadus vecam vīrietim ar invaliditāti, kurš dzīvo Ogrē.
Interesentiem zvanīt un vairāk interesēties pa tālruni 650 22922.

Vingro vesels Ogrē!
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Dziednīca” sadarbībā ar Slimību
profilakses un kontroles centru aicina uz izglītojošu bezmaksas pasākumu par
fizisko aktivitāšu veselīgo ietekmi “Vingro vesels!” Ogres kultūras centra Mazajā
zālē 30. novembrī no plkst. 9 līdz 12.
Izglītojošā pasākuma mērķis ir motivēt iedzīvotājus nodarboties ar fiziskajām
aktivitātēm, sniegt zināšanas un prasmes, kā palielināt savu ikdienas fizisko
aktivitāšu līmeni, izvēloties individuāli atbilstošāko fizisko aktivitāšu veidu un
intensitāti, tādējādi panākot ieguldījumu vispārējā veselības stāvokļa
uzlabošanā un sirds un asinsvadu slimību profilaksē.
Izglītojošais pasākums ietver izpratnes veidošanu par fizisko aktivitāšu
nozīmi veselības, labas pašsajūtas saglabāšanā un sirds un asinsrites slimību
riska faktoru mazināšanā, zināšanu un praktisku iemaņu sniegšanu par
dažādiem veselību uzlabojošiem fizisko aktivitāšu veidiem (orientējoties uz
fizisko aktivitāšu veidiem, kas pieejami pēc iespējas plašākai auditorijai un
neprasa lielus finansiālus ieguldījumus, piemēram, nūjošana, skriešana,
pastaigas, vingrošana u.c.), to individuālo piemērotību, pareizu praktizēšanu,
ieteicamās slodzes un intensitātes noteikšanu.
Pasākuma programma: lekcija par vingrošanas nozīmi veselībai, padomi
ikdienas vingrošanai, vingrojumu apgūšana, vienkārša vingrošanas programmu
izveide, veselību novērtējoši testi, diskusijas un padomi.
Katram dalībniekam ērta brošūra ikdienas lietošanai.
Ierašanās sporta tērpā vai brīvā apģērbā, lai iespējams nedaudz izkustēties.
Lūdzam savlaicīgi pieteikties pa tālr. 26522259 (Baiba) vai rakstīt uz e-pastu
baiba.drone@ogresnovads.lv.
Esi aktīvs un piedalies!
Pasākums notiek ar Slimību profilakses un kontroles centra finansiālu
atbalstu: www.spkc.gov.lv. Pasākumu realizē DCH studija www.dchstudija.lv.

Atcelts taupības režīms
Ogres novada pašvaldība ir atcēlusi ierobežojumus apgaismojumam
pilsētas ielās – turpmāk tas tiks nodrošināts pilnā apjomā.
Kopš 2009. gada rudens pilsētas ielās apgaismojums tika nodrošināts
taupības režīmā, bija noteikti ierobežojumi, piemēram, daudzās ielās ieslēdzot
tikai katru trešo gaismekli, nakts stundās – no pusnakts līdz pulksten pieciem rītā
– ielu apgaismojumu atslēdzot visā pilsētā, izņemot pilsētas centru, gājēju
pārejas, pie izglītības un sabiedriskajām iestādēm.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos apgaismojums nakts stundās
netika atslēgts.

Brīvības ielas posma rekonstrukciju
pabeigs nākamgad
Beidzot ir sākušies rekonstrukcijas darbi Brīvības ielas posmā no Suntažu
ielas līdz Rūpnieku ielai.
Pašvaldība jau ir informējusi par to, ka šo projektu bija paredzēts uzsākt
vasarā, taču iepirkuma rezultātu pārsūdzēšanas dēļ process ievilkās. Tā kā
rekonstrukcijas darbi sākas ar lielu novēlošanos, tie šogad tiks veikti ierobežotā
apjomā. Ielas braucamā daļā šoruden nekādi darbi nenotiks, arī transporta
kustības ierobežojumu nebūs. Rekonstrukcijas projekta ietvaros tiks veikti tikai
rakšanas darbi ielas malā saistībā ar lietus notekūdeņu kanalizācijas izbūvi.
Ielas rekonstrukcijas darbi turpināsies nākamgad, tie jāpabeidz līdz 2014.
gada 1. augustam saskaņā ar Ogres novada pašvaldības un AS “A.C.B.”
noslēgto līgumu. Līguma summa ir Ls 462 315 (bez PVN).
Brīvības ielas rekonstrukcijas 2. kārtā, t.i., posmā no krustojuma ar Suntažu
ielu līdz Rūpnieku ielai, paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju, ielu
apgaismojuma infrastruktūru un jaunu brauktuvi ar asfaltbetona segumu, kā arī
veloceliņu ar gājēju ietvi, izbūvēt autobusu pieturvietas.
Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta
“Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju
sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā” 3.6.2.1. aktivitātes “Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros. Brīvības ielas rekonstrukcijas
1. kārtas darbi posmā Kranciema iela – Suntažu iela 1135 metru garumā tika
pabeigti šogad. Par šo darbu veikšanu pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA
“Ceļdaris”, līguma summa – Ls 873 502. Rekonstruējamā posmā ir izveidota
lietus ūdens kanalizācija, izbūvēts apgaismojums. Ir izveidota un noasfaltēta
ceļa braucamā daļa, izbūvētas sabiedriskā transporta pieturvietas. Uzstādītas
barjeras, veikti apzaļumošanas darbi, uzstādītas ceļa zīmes.
Visa projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 1 300 000, no kuriem ERAF finansējums ir 41,76 %, valsts budžeta dotācija 2,25% un pašvaldības budžeta
līdzfinansējums 55,99%.

Sākusies tirdzniecības centra būvniecība
Ogres būvvalde ir izsniegusi būvatļauju jauna tirdzniecības centra
celtniecībai Ogrē.
Būvatļauja šā gada 24. oktobrī izsniegta SIA “Bukoteks” tirdzniecības centra
būvniecības nulles cikla darbiem Rīgas ielā 33, Ogrē.
Laikā no 2012. gada 24. februāra līdz 23. martam notika RIMI tirdzniecības
centra būvniecības ieceres publiskā apspriešana. 2012. gada 19. aprīļa domes
sēdē tika apstiprināta būvniecības iecere, nosakot, ka tehniskajā projektā jāņem
vērā Ogres būvvaldes publiskās apspriešanas gala ziņojumā izvirzītās prasības,
t.sk. tirdzniecības centra plānošanas un arhitektūras uzdevumā iekļaut prasību
izstrādāt tirdzniecības centra ēkai individuālu projektu, ņemot vērā Rīgas ielas
īpašo statusu pilsētas vizuālā tēla veidošanā, attīstot Ogres vecupes krasta
labiekārtojumu starp tirdzniecības centriem un Ogres vecupi, zemesgabalam
pieguļošajā teritorijā paredzēt gājēju veloceliņa izbūvi ar apkalpojošā transporta
nobraukšanas iespējām no teritorijas Rīgas ielā 33, projektā paredzēt Ogres
vecupes krasta labiekārtošanu un atpūtas vietu ierīkošanu, projekta risinājumus
saskaņot ar pieguļošo zemesgabalu īpašniekiem, ja to intereses tiek skartas,
izvērtēt iespēju tirdzniecības centra pieslēgumu Rīgas ielai projektēt kā paralēlo
joslu Rīgas ielai.
Saskaņā ar Ogres novada teritorijas plānojumu apbūvei paredzētā teritorija
starp Ogres vecupi un Rīgas – Daugavpils autoceļu ir darījumu teritorija. Turpat
blakus atrodas arī tirdzniecības centrs “Dauga”.
Nikolajs Sapožņikovs

INFORMĀCIJA NOVUSISTIEM
Treniņi novusā notiks 13., 19., 27. novembrī un 3. decembrī no plkst. 16
Ogres kultūras centrā – foajē pie Lielās zāles. T. 29134006. Ivars Endzelis
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2013. gada 12. novembris

INFORMĒ SIA “OGRES AUTOBUSS”
Šā gada 18. novembrī maršruta autobusi kursēs pēc svētdienas kustības
sarakstiem, IZŅEMOT:
• maršrutā Nr. 14 Pārogres gatve – Mālkalnes pr. autobuss kursēs līdz pr.
Mālkalne;
• maršrutā Nr. 5415 Pāvulēni – Madliena – Krape – Ogre autobuss kursēs 17.
novembrī;
• maršrutā Nr. 6117 Ogre – Birzgale – st. Lāčplēsis reisā plkst. 11.40 no Ogres
autobuss kursēs līdz Birzgalei.

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
Par godu Starptautiskajai Invalīdu dienai biedrība rīko rokdarbu izstādi pārdošanu.
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

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai rokdarbu pulciņš
“Kamolītis” rīko rokdarbu izstādi – pārdošanu.
Izstāde darbosies Ogres kultūras centrā no 16. līdz 27. novembrim, katru
dienu no plkst. 10 līdz 17.
Aicinām apmeklēt!
Broņislava Brokāne, pulciņa vadītāja

Dabas parkā būvē skatu torni
Ogres Zilo kalnu dabas parkā
nobeigumam tuvojas skatu torņa
būvniecības darbi.
Vieta skatu tornim nav izraudzīta
nejauši – tas tiek būvēts augstākajā
punktā dabas parka teritorijā.
Uzkāpjot vēl augstāk – 30 metru
augstajā tornī –, interesentiem būs
iespēja paskatīties uz visu “no
augšas”, aplūkojot gan Zilo kalnu
mežus un pakalnus, gan Ikšķili un
Ogri ar abu pilsētu apkaimi, gan Daugavu un mežus aiz tās. Vienkāršiem
vārdiem runājot – varēs redzēt labi
tālu! Līdz tornim varēs nokļūt pa kalna nogāzē izbūvētajām piepaceltajām kāpnēm. Kāpņu izbūvē stingri
jāievēro dabas aizsardzības prasības, lai nenodarītu pāri šajā teritorijā
augošajiem reto sugu augiem.
Zilo kalnu dabas parka infrastruktūras attīstībai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija ir piešķīrusi Ls 50 000, un šis finansējums tiek
izlietots tieši skatu torņa izbūvei, savukārt kāpņu projektēšanas un izbūves
darbus finansē Dabas aizsardzības pārvalde.
Pašlaik dabas parka augstākajā vietā intensīvi rit būvdarbi, lai pabeigtu
iesākto projektu. Skatu tornim jābūt gatavam novembrī, un jau šoruden tas būs
pieejams dabas parka apmeklētājiem.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs atzinīgi vērtē Zilo
kalnu dabas parka attīstību un atzīst, ka jaunais skatu tornis noteikti piesaistīs
cilvēku uzmanību, apmeklētāju plūsma dabas parkā palielināsies.
Domes priekšsēdētāja vietniece Valda Gaile: “Skatu tornis būs lieliska
dāvana valsts svētkos gan Ogres un Ikšķiles novada iedzīvotājiem, gan visiem
aktīvās atpūtas cienītājiem no tuvākas un tālākas apkaimes, ikvienam Zilo kalnu
dabas parka apmeklētājam.”
Nikolajs Sapožņikovs

Jaunas iespējas labiem darbiem Ogrē
ar “Hopen” finansējumu
Labdarības veikals “Hopen” informē, ka gada laikā ir realizēti visi septiņi 2013. gadā uzsāktie konkursa
“Atvērti Cerībai” uzvarētāju projekti.
Lai vairotu labo darbu skaitu arī
turpmāk – katru mēnesi no veikala
peļņas atbalstīsim kādu jaunu labdarības projektu. Jau novembrī atbalstam ir izvirzīts fonds “Ģimenei” ar
projektu “Palīdzēt, lai palīdzētu!”. Plānotais atbalsta apjoms Ls 500.
Ikviens aicināts par konkrētā mēneša
projektu vairāk uzzināt un iesaistīties
ar noderīgu lietu iegādi labdarības
veikalā “Hopen”.
Novembrī atbalstāmā projekta
mērķis ir sniegt garīgu un materiālu
palīdzību ģimenēm, kurās ir bērni,
pusaudži un kuras ir nonākušas krīzes situācijā. Mērķauditorija ir ģimenes, kurās vecāki zaudējuši darbu vai
nespēj to atrast, ģimenes uz izjukšanas robežas, kā arī bērni, kuru vecāki ir atkarīgie un nespēj nodrošināt
bērniem uzturu un nepieciešamās lietas.
Fonda “Cerība Ģimenei” vadītāja
Mudīte Mardoka: “Lai sāktu runāt ar tā
dēvētajām trūcīgajām ģimenēm, vispirms ir nepieciešams palīdzēt viņu
kritiskajās situācijās. Dažkārt akūti ir
nepieciešamas zāles vai skolas lietas
bērnam, ko vecāki nespēj paši nodrošināt. Tikai tad, kad problēma tiek
atrisināta, cilvēks spēj patiesi ieklausīties un novērtēt padomu, kurš nāk
no patiesi palīdzēt gribošas sirds.”
Projekta rezultātā tiks apsekotas
līdz pat 15 ģimenes Ogrē, Lauberē,
Lēdmanē, Rembatē, Ķegumā. Prak-

tiski bērniem tiks palīdzēts ar uzturu,
apģērbu, skolas piederumiem, medikamentiem u.c. lietām, kuras nepieciešamas konkrētajā situācijā.
Lai pretendētu uz “Hopen” atbalstu, nepieciešams būt biedrībai, nodibinājumam, pašvaldības vai reliģiskajai organizācijai, kas reģistrēta Latvijas Republikā, taču projekta norises
vietai jābūt Ogres novadā. Par iepriekš realizētiem projektiem iespējams uzzināt www.hopen.lv.
Par labdarības veikalu “Hopen”
Labdarības veikals “Hopen” Skolas ielā 18, Ogrē, ir atvērts kopš 2012.
gada februāra katru darba dienu no
plkst. 10 līdz 19, sestdienās no plkst.
10 līdz 17. Veikalā pieejamas mājsaimniecības preces, mēbeles, apģērbi un aksesuāri no Zviedrijas, kas
ziedoti speciāli labdarības veikalam
Latvijā. Veikala nosaukumā ir apvienoti divi vārdi no angļu valodas “hope”
jeb cerība un “open” jeb atvērts. Cerība tiek dota pircējiem atrast noderīgas lietas par zemām cenām. Tāpat
cerība tiek dota ekoloģijai, jo veikalā
labām lietām tiek dota otrā iespēja;
par dabu var domāt arī vietējie Ogres
iedzīvotāji, atnesot kvalitatīvas lietas
pārdošanai. Veikalā cerību uz darba
pieredzes iegūšanu var rast arī jaunieši, bet uz finansiālu atbalstu nevalstiskas organizācijas, kuras veic labos darbus sabiedrībā! Esam atvērti
cerībai un labiem darbiem!
Liene Pandare,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina izvirzīt Ogres novada sporta laureātus!
Arī šogad Ogres novada pašvaldība organizē pasākumu “Ogres novada sporta laureāts” un aicina ieteikt
pretendentus šīs balvas saņemšanai.
Pasākuma mērķis ir veicināt morāli, garīgas un fiziski stipras sabiedrības veidošanu, popularizēt augstu
sasniegumu sportu tās vidū un apbalvot sportistus(es), sporta spēļu komandas, viņu trenerus(es) par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu jaunatnes sportā un pieaugušo sportā.
Pieteikumi iesniedzami līdz šā gada 22. novembrim Ogres novada

pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldē.
Informācija
dzirkstite.zindiga@ogresnovads.lv
vai pa tālruni 29449197.
Sasniegtos rezultātus un pretendentus izvērtēs un apstiprinās Ogres
novada Sporta attīstības konsultatīvā
komisija. Tiks vērtēti sportistu sasniegtie rezultāti 2013. gadā.
Par “Ogres novada sporta laureātu” jaunatnes vecuma grupā var kļūt
ikviens Ogres novada jaunietis(-e)
vecumā līdz 21 gadam (ieskaitot), kā

arī sportisti pieaugušo grupā (22 gadi
un vecāki), kuri izpildījuši šī pasākuma
nolikuma prasības. Sportistam(-ei),
komandai ir jāpārstāv Ogres novadā
reģistrētās sporta organizācijas vai
citviet reģistrētās sporta organizācijas, kas dod būtisku ieguldījumu Ogres novada vārda popularizēšanā.
Pasākums “Ogres novada sporta
laureāts” notiks 2013. gada 12. decembrī plkst. 19. Ogres mūzikas skolas zālē.
Nolikums un pieteikuma anketas
www.ogresnovads.lv.

Ir apstiprināti projekti par pašvaldības bērnudārzu ēku siltināšanu
Ogres novada pašvaldība ir ieguvusi finansējumu energoefektivitātes projektu realizēšanai sešos Ogres
novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs.
Šā gada 22. augustā pašvaldība
iesniedza projektu pieteikumus dalībai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3. kārta”. Energoefektivitātes pasākumi paredzēti piecos pilsētas bērnudārzos – “Cīrulītis”, “Dzīpariņš”, “Saulīte”, “Strautiņš”, “Zelta
sietiņš” un Madlienas bērnudārzā
“Taurenītis”.
Ar domes lēmumu tika piešķirts
projektu īstenošanai nepieciešamais
līdzfinansējums projektu apstiprināšanas gadījumā.
Projekti ir apstiprināti, jāsāk gatavoties līgumu noslēgšanai ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju par projektu realizēšanu. Tā
kā projektu īstenošanas laiks ir ļoti
īss, pašvaldība jau savlaicīgi uzsāka
iepirkuma procedūras organizēšanu
būvdarbu veikšanai un šobrīdi ir jau
zināmi būvdarbu veicēji katrā bērnudārzā – SIA “Velve” pēc iepirkuma
komisijas lēmuma piešķirtas tiesības
veikt darbus VPII “Strautiņš”, SIA
“Abora” – VPII “Saulīte” un “Taurenītis”, SIA “Latvijas energoceltnieks” –

VPII “Zelta sietiņš”, “Cīrulītis” un “Dzīpariņš”.
Līgumi ar būvfirmām vēl nav noslēgti. Ir notikušas pārrunas ar pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu vecākiem, kā arī tiek saskaņoti projektu
izpildes grafiki.
Projektu realizācijas laikā bērnudārzi netiks slēgti.
Projektu ietvaros paredzēts veikt
ēku fasāžu, cokola, jumta, pagraba
pārsegumu un grīdu siltināšanu, logu
un ārdurvju nomaiņu pret energoefektīvākiem logiem, izveidot ventilācijas
sistēmas katrā bērnudārza grupiņā,
veikt apkures sistēmas renovāciju,
nomainīt esošo apgaismojumu pret
energoefektīvām LED spuldzēm, kā
arī atjaunot vai izbūvēt zibensaizsardzības sistēmu. VPII “Saulīte” paredzēts uzstādīt saules kolektoru karstā
ūdens sagatavošanai baseinam un
baseina uzsildīšanas vajadzībām, kā
arī ierīkot sistēmu enerģijas atgūšanai
no kanalizācijas sistēmas.
VPII “Cīrulītis” projekta kopējās izmaksas ir Ls 668960.59, no tiem Ls
169826.67 ir KPFI finansējums un
Ls 499133.92 pašvaldības līdzfinansējums, VPII “Dzīpariņš” projekta kopējās izmaksas plānotas Ls
749372.10 apmērā, no tiem KPFI finansējums ir Ls 189180 un pašvaldības līdzfinansējums Ls 560192.10,
VPII “Saulīte” projekta īstenošanai

Klinšu kāpšanas siena Ogresgala pamatskolā
Šovasar pēc intensīvas rosības Ogresgala pamatskolas sporta zāle ir
ierīkota vertikālā klinšu kāpšanas siena. Tā izveidota, pateicoties Ogres novada
pašvaldības projektu konkursam “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.
Tagad visiem interesentiem un kāpt gribētājiem ir iespēja gūt priekšstatu par to,
kā tad tas ir – karāties virvē un mēģināt nokļūt līdz virsotnei, apgūt
nepieciešamās iemaņas, lai to darītu kvalitatīvi, kā arī uzlabot savu fizisko formu
gan uz zemes, gan gaisā.
“Man prieks, kad visapkārt redzu laimīgus cilvēkus,” atzīst Jānis Iklāvs,
projekta iniciators, Ogresgala pamatskolas un PII “Ābelīte” skolotājs, un ir
pārliecināts, ka jaunā klinšu kāpšanas siena palīdzēs daudziem jauniešiem kļūt
fiziski stipriem un veicinās interesi nodarboties ar dažādām fiziskām aktivitātēm.

Labo domu un labo darbu soliņi
Šo projektu realizējuši Ogres rotarieši. Jau pirms vairākiem gadiem
dendroloģiskā parka “Lazdukalni” jeb Špakovska parka teritorijā ar rotariešu,
viņu tuvinieku, draugu un atbalstītāju spēkiem tika izveidota Rotari taka. Tā kā
parka teritorijā soliņu ir maz, turklāt tie koncentrēti tikai atsevišķās vietās, radās
ideja soliņu skaitu palielināt. Ogres Rotari klubs vēlējās uzstādīt unikālus, pašu
dizainētus soliņus un radīt īpašu noskaņu, lai katrs, kurš apsēdīsies uz šiem
soliņiem, sajustu, ka viņš atrodas vietā, kuras tapšanā kādi citi ir labas domas
ieguldījuši un labus darbus darījuši. Tāpēc arī tos sauc par labo domu un labo
darbu soliņiem. Tie ir 3 metru gari, lai labajām domām būtu kur izvērsties!
Ogres Rotari kluba biedri ļoti cer, ka šī projekta rezultātā uzstādītie soliņi
patiešām sniegs parka apmeklētājiem atpūtas un pārdomu brīdi, lai tad ar prieku
un gandarījumu var ķerties pie labo domu realizēšanas īstos, labos darbos.

nepieciešami Ls 784285.82, no tiem
KPFI finansējums Ls 245385 un
pašvaldības līdzfinansējums Ls
538900.82. Lai realizētu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu
VPII “Strautiņš”, vajadzīgi
Ls
718841.11, t.sk. Ls 188767.68 KPFI
finansējums un Ls 530073.43 pašvaldības līdzfinansējums, VPII “Zelta
sietiņš” attiecīgi Ls 729885.82, KPFI
finansējums Ls 183540 un Ls
546345.82 pašvaldības. Madlienas
VPII “Taurenītis” projekta izmaksu kopējais apjoms ir Ls 627644.19, no
tiem KPFI finansējums Ls 182313.33
un pašvaldības līdzfinansējums – Ls
445330.86.
Projekta izmaksas veido energoaudita sagatavošanas izmaksas, būvdarbu izmaksas, un būvuzraudzības
izmaksas.
Projekti jāīsteno noteiktajā termiņā,
darbus uzsākot jau ziemas mēnešos,
jo to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” – projekta
aktivitātēm jābūt īstenotām līdz 2014.
gada 30. jūnijam.
Ilze Staģīte,
Attīstības nodaļas projektu vadītāja

Draudzības ielā
izveidots bērnu rotaļu
laukums
Iedzīvotāju nereģistrētā grupa
īstenoja projektu "Bērnu laukuma
atjaunošana", izveidojot jaunu bērnu
spēļu laukumu, kas bijis tik ļoti
nepieciešams šajā Ogres rajonā, jo
līdz šim nebija atbilstoša bērnu spēļu
laukuma, kur pirmsskolas vecuma
bērni varētu aktīvi pavadīt savu brīvo
laiku. Visi apkārtnes bērni tiek laipni
gaidīti izmantot šo bērnu laukumu un
aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.
Projekta ietvaros Draudzības ielas
4 mājas iedzīvotāji pašu spēkiem un
līdzekļiem veica arī apkārtējās mājas
teritotorijas apzaļumošanas darbus,
iestādot jaunus ziedu, krūmu un koku
stādus.
Īstenotais projekts veicina mājas
teritorijas apkārtējās vides attīstību
un iekļaušanos Ogres novada kopējā
vides tēlā.

Aizsaulē aizgājuši (08.10.2013. – 07.11.2013.)
Mārtiņš Avotiņš
dz.04.11.1935.
Raisa Baumane
dz.25.08.1929.
Roberts Bērziņš
dz.12.08.1942.
Boleslavs Birulis
dz.28.11.1920.
Vladislavs Broks
dz.04.03.1934.
Maija Celmiņa
dz.26.05.1943.
Ēriks Cinītis
dz.19.07.1963.
Valdis Denovs
dz.23.12.1932.
Imants Dulbe
dz.21.03.1931.
Grigorijs Fedotovs
dz.02.02.1934.
Vitālijs Gerasimovs
dz.20.11.1962.
Elza Indriķe
dz.22.12.1943.

Aina Jansone
dz.01.11.1932.
Jūlija Jarinovska
dz.27.07.1951.
Ludmila Kadakovska
dz.23.12.1934.
Juris Kalniņš
dz.12.08.1955.
Erma Klēviņa
dz.26.11.1927.
Indulis Kļaviņš
dz.11.08.1932.
Raisa Ķelpīte
dz.12.03.1935.
Skaidrīte Lilisone
dz.23.10.1928.
Aina Linde
dz.07.04.1940.
Oskars Līmanis
dz.20.03.1935.
Ludmila Maņko
dz.10.04.1951.
Sergejs Ņikuļins
dz.21.01.1983.

Jeļena Olefira
dz.05.08.1966.
Raimonds Ozoliņš
dz.14.09.1937.
Ārija Pēterfelde
dz.16.02.1927.
Ruslans Razgalis
dz.23.05.1973.
Aivars Simbārdis
dz.23.12.1933.
Laima Skribe
dz.03.08.1928.
Ļubova Solovjova
dz.22.10.1951.
Ilga Sproģe
dz.02.09.1921.
Vēra Šetlere
dz.30.04.1925.
Ausma Špakovska
dz.18.04.1943.
Juris Tukišs
dz.22.03.1955.

Ogres novada pašvaldība izsaka līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.
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Projektu konkurss “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ir noslēdzies
Mazozolos:
• iedzīvotāju grupa “Vingrosim kopā!” bijušajās pagasta
bibliotēkas telpās ierīkojusi trenažieru zāli;
• iedzīvotāju grupa “Radoša bērnu atpūta” aprīkojusi pirmsskolas
bērnu rotaļu un nodarbību telpu;
• iedzīvotāju grupa “Mūsmāju saime” veica ieejas mezgla
atjaunošanas darbus, nomainot pagraba durvis, atjaunojot ieejas
kāpnes mājā un uzbūvējot mājas nojumi, kā arī uzstādot soliņu.
Meņģelē – iedzīvotāju grupa “Kaukšķītis” veikusi kosmētisko
remontu bijušā bērnudārza “Auseklītis” telpās, kur izvietota
novadnieka Sudrabu Edžus ekspozīcija.
Lauberē – sporta klubs “Amazones” ierīkojis atpūtas vietu sporta
bāzē “Caunes” – ieurbta spice un uzstādīts ūdens sūknis, no
laukakmeņiem izveidota ugunskura vieta, uzstādīts galds un
soli.

Turpinājums no 1. lpp.

Ķeipenē – biedrība “Nāc kopā” pilnveidojusi Šūpoļu parka teritoriju,
izveidojot smaržojošas stādījumu kompozīcijas.
Suntažos:
• iedzīvotāju grupa “Domubiedri” atjaunoja Suntažu kapsētas ieeju,
pārmūrējot akmeņu mūri un sakārtojot kapsētas ieeju;
• iedzīvotāju grupa “Kustība” izveidojusi nūjošanas, slēpošanas,
pastaigu un skolēnu krosa takas, kā arī uzstādījusi soliņus gar Mazo
Juglu.
Taurupē – iedzīvotāju grupa “Plaužezeram” veica Plaužu ezera
krasta līnijas attīrīšanu no niedrēm un nostiprināšanas darbus.
Ogres novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par iniciatīvu,
apņēmību, ieinteresētību un vēlmi saviem spēkiem uzlabot un
pilnveidot Ogres teritoriju. Aicinām būt aktīviem un radošiem arī
nākamajā gadā!
Ilze Staģīte, Attīstības nodaļas projektu vadītāja

Ogres Interakta klubs iekrāso stadiona sienu

Krapē starp daudzdzīvokļu mājām tapusi nojume

Ogrē, Lapu ielā 6 jauni apstādījumi

Jauns celiņš pie Madlienas baznīcas

Madlienas centrā uzstādīti jauni soliņi
Ogrē, Dambja ielā uzstādīti jauni soliņi un atkritumu tvertnes

Mazozolos jauns aprīkojums bērnu rotaļu telpā

Sudrabu Edžus muzeja mājvieta tagad ir bijušā
Meņģeles bērnudārza ēkā
Mazozolos mājai “Braki” atjaunots ieejas mezgls

Ogrē, Mālkalnes prospektā 9 atjaunots gājēju celiņš un
veikti apzaļumošanas darbi

Ogresgala jaunieši ierīkojuši pludmales volejbola laukumu

Jauns rotaļu aprīkojums Bērzu alejas 8 un 8a pagalmā
Suntažos atjaunots kapsētas mūris

Ogresgalā izveidota klinšu kāpšanas siena
Ogresgala pagasta centrā jauna vizītkarte

Lazdukalnu parkā Ogres rotariešu darinātais soliņš

Nākamais laikraksta numurs – novembra pēdējā nedēļā.
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