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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

OGRĒ NOLAIDUSIES BALTĀ CIELAVA

Ogrēnieši pateicas tēlniekam Jānim Karlovam par Baltās cielavas skulptūru

Latvijas Republikas 95. gadadienā
18. novembrī Ogrē atklāta Baltās cielavas skulptūra.
Tēlnieka Jāņa Karlova darinātā
skulptūra novietota pie strūklakas Brīvības ielas skvērā.
Kā vēstīts iepriekš, Ogres novada
pašvaldība 2012. gadā novembrī izsludināja atklātu ideju metu konkursu
skulptūras “Baltā cielava” izveidei. No
17 iesniegtajiem darbiem konkursa
žūrija par labāko atzina tēlnieka Jāņa
Karlova ieceri ar nosaukumu “Sargātāja”. Skulpturālais tēls “Sargātāja” ietver ideju par tautas vienotību uzturoša un vērtības sargājoša spēka nepieciešamību nācijas pastāvēšanai un
attīstībai jebkuru, arī spaidu un grūtību apstākļos.
Darbs realizēts gaiši pelēkā granītā ar uzkaltu gaišu virsmu un nelielām,
slīpējuma, tumšākām niansēm.
Skulptūras atklāšanas brīdī Ogres
novada domes priekšsēdētājs Edvīns
Bartkevičs atgādināja, ka šajā pat
skvērā, kas tagad ir pārveidots un labiekārtots, savulaik tika novietota

plāksnīte ar solījumu, ka reiz šeit būs
simboliska piemiņas skulptūra – baltā cielava. “Baltā cielava ir strādīgs
putns, putns, kas vienmēr atgriežas
savā ligzdā. Baltās cielavas skulptūra
tiek uzstādīta par piemiņu tiem, kuri
bijuši izsūtīti un cietuši no dažādām
represijām un varām. Ideja par baltās
cielavas skulptūru pirms 25 gadiem
radās Augustam Meijeram, Ogres politiski represēto kluba dibinātājam un
Latvijas patriotam. Labas idejas nepazūd – Latvijas Republikas 95. un
Ogres pilsētas 85. dzimšanas gadadienā pie mums ir nolaidusies baltā
cielava,” sacīja E. Bartkevičs, kurš par
paveikto darbu pateicās skulptūras
veidotājam Jānim Karlovam, kā arī
pašvaldības galvenajam māksliniekam Krišam Skrastiņam un pilsētas
arhitektam Pēterim Zilbertam.
Tēlnieks J. Karlovs, atklājot paša
veidoto skulptūru, atzina, ka baltās
cielavas tēls ir ļoti spēcīgs un simbolizē Latvijas tautu. Cielava kā trausls
putns vienmēr, lai kādi būtu apstākļi,
spējis pasargāt savus bērnus, tāpat

arī tas bija jāspēj mātēm, kuras cieta
no represijām un ar savām ģimenēm
bija spiestas izdzīvot smagos apstākļos. Tēlnieks atklāja, ka, nejauši
izlasot aicinājumu piedalīties konkursā, viņam radušās divas idejas, no
kurām viena arī guvusi lielāko konkursa žūrijas atzinību: “Atlika strādāt.
Iegādājos akmeni no Somijas, tas bija
pamatīgs granīta bluķis – ap 9 tonnas
smags, skulptūra sver 700 kg, tātad
apmēram astoņas tonnas ir gājušas
nost.” Tēlniekam šādu skulptūru nācies veidot pirmo reizi, darbs bija
jāveic ļoti filigrāni – lai nekas nenotiktu
ar galvu, spārniem vai knābi.
J. Karlovs: “Vēlu, lai cielavai klāt
stāv labie gari, lai pār to nekad nepaceltos ļauna roka un lai tā priecētu
ogrēniešus un pilsētas viesus.”
Balto cielavu Starptautiskā putnu
aizsardzības padome 1969. gadā atzina par Latvijas nacionālo putnu.
Jāpiebilst, ka cielava ir viens no visbiežāk minētajiem putniem latviešu
tautas pasakās un tautasdziesmās.
Kā apgalvo dabas pētnieks I. Tīrmanis, cielava minēta vismaz 230 tautasdziesmās.
Baiba Trumekalne

Nu jau pusgads pagājis pēc
pašvaldību vēlēšanām. Kā vērtējat
Ogres novada domes darbību pēc
izmaiņām deputātu sastāvā?
Vispirms gribu uzsvērt to, ka vēlēšanas pašvaldības dzīvi neapstādina. Pašvaldību un tās darbību var
salīdzināt ar milzīgu kuģi, kuru nevar
tā vienkārši pagriezt apkārt un mainīt
kursu. Visi iesāktie darbi turpinās saskaņā ar agrāk pieņemtajiem lēmumiem, apstiprinātajiem projektiem un
budžetu. Kā piemēru varu minēt kaut
vai pirmsskolas izglītības iestāžu
energoefektivitātes projektus – gada
sākumā deputāti pieņēma lēmumu
par piedalīšanos projektu konkursā,
lai iegūtu daļu finansējuma sešu pašvaldības bērnudārzu ēku renovācijai.
Tas bija stratēģisks lēmums, jo konkursu izsludina Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) programmas ietvaros, savukārt pašvaldībai, gaidot brīdi, kad būs
iespēja startēt konkursā, ir jāveic apjomīgi sagatavošanās darbi. Šoruden konkurss ir noslēdzies, KPFI finansējums ir piešķirts, tiek gatavoti
līgumi, lai līdz nākamā gada vidum
šos projektus realizētu. Un šādu pie-

Izmaiņas Ogres novada pašvaldības
administrācijas vadībā
Dienu pirms domes sēdes domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs saņēma P. Špakovska iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no
pašvaldības izpilddirektora pienākumiem ar šā
gada 2. decembri un iecelt izpilddirektora vietnieka amatā. Izpilddirektora vietnieka amats ir
ieviests no jauna, apstiprinot izmaiņas novada
pašvaldības administrācijas amatu un amatalgu
likmju sarakstā.
Domes sēdē, izskatot P. Špakovska iesniegumu, deputāti viņa lūgumu apmierināja (balsojumā atturējās I. Vecziediņa, E. Dzelzītis, Dz.
Mozule, M. Siliņš). Par novada pašvaldības
izpilddirektoru pēc domes priekšsēdētāja E.
Jānis Latišs
Bartkeviča ierosinājuma dome iecēla Jāni
Latišu, pašreizējo domes priekšsēdētāja padomnieku. J. Latišs jaunajā amatā
stāsies ar šā gada 3. decembri.
Par J. Latiša iecelšanu izpilddirektora amatā balsoja 13 deputāti (E. Bartkevičs, V. Pūķe, V. Gaile, M. Legzdiņš, I. Tamane, J. Laizāns, R. Javoišs, L. Strelkova, E. Dzelzītis, M. Siliņš, A. Mangulis, S. Kirhnere, D. Širovs). Dz. Mozule un
I. Vecziediņa balsojumā atturējās. Tieši tāpat deputāti balsoja par P. Špakovska
iecelšanu izpilddirektora vietnieka amatā.
J. Latišam ir augstākā juridiskā izglītība. Par priekšsēdētāja padomnieku
J. Latišs sāka strādāt šā gada 2. septembrī, izpilddirektora amatā viņš stāsies
3. decembrī.
Nikolajs Sapožņikovs

Informācija par darba dienu pārcelšanu
Ogres novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta
25.04.2012. rīkojumu Nr. 195 “Par darba dienu pārcelšanu 2013. gadā”, ir
pieņēmusi šādu lēmumu:
Ogres novada pašvaldībā un Ogres novada pašvaldības iestādēs darba
dienu 2013. gada 23. decembri (pirmdiena) pārcelt uz 2013. gada 14. decembri
(sestdiena) un 2013. gada 30. decembri (pirmdiena) pārcelt uz 2013. gada 28.
decembri (sestdiena).

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
Par godu Starptautiskajai Invalīdu dienai biedrība rīko rokdarbu izstādi –
pārdošanu. Izstāde darbosies Ogres kultūras centrā no 3. līdz 22. decembrim –
katru dienu no plkst. 10 līdz 17.
* * *
Šā gada 23. decembrī plkst. 12 Ogres kultūras centra Deju zālē rīkojam
Ziemassvētku sarīkojumu – balli (konkurss – Latvijas garša) biedrības biedriem.
Pieteikties biedrībā līdz 18. decembrim. Aicinām biedrus aktīvi piedalīties.
Valde

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ

Pašvaldības darbs veiksmīgi turpinās
mēru, kas liecina par pašvaldības darba pēctecību, ir daudz, pēc vēlēšanām viss turpinās gan ūdenssaimniecības projektos, gan ceļu un citu
pašvaldības jomu infrastruktūras sakārtošanā. Viss notiek, īstenojot plūdu novēršanas pasākumus Ogrē, –
lēmumus par tiem pieņēma vēl iepriekšējais domes sastāvs. Mums ir
izstrādāti plānošanas dokumenti ilgstošam laika periodam, un tie netiek
ignorēti, pieņemot domes lēmumus
vienā vai citā jomā.
Vēlēšanu rezultātā no 17 domes
deputātiem 5 ir ievēlēti no jauna: Egīls
Dzelzītis, Juris Laizāns, Māris Legzdiņš, Artūrs Mangulis, Ineta Tamane.
Priecē jauno deputātu ieinteresētība
izzināt pašvaldības darbības būtību,
iedziļināties, vēlme darboties. Pirmā
reakcija, kļūstot par deputātu, vienmēr ir saistīta ar vēlmi izdarīt vairāk,
darboties vērienīgāk. Un tas ir pilnīgi
saprotams, jo katram taču ir savs redzējums, savas prioritātes, ko vēlētos
realizēt. Diemžēl finansējuma apjoms
pašvaldības budžetā ir ierobežots, un
arī jaunajiem deputātiem nākas izvērtēt iespējas un izšķirties par svarīgāko. Pašlaik esam sākuši gatavot nākamā gada budžeta projektu, Finanšu-ekonomikas nodaļa apkopo visus
pieprasījumus un priekšlikumus, tostarp arī deputātu ierosinājumus. Jāatzīst, ka ir daudz labu priekšlikumu,
tomēr, pieņemot budžeta plānu, būs
jāspēj sabalansēt visu ar budžeta
iespējām, jo katra priekšlikuma īstenošanai ir nepieciešams finansējums.
Kā piemēru varu minēt autostāvvietu
izbūvi Ogres 1. vidusskolas vajadzībām. Piekrītu, ka stāvvieta ir nepieciešama, bet tiešajām būvniecības izmaksām šajā gadījumā seko arī finansējums zemes atsavināšanas izdevumu segšanai. Un tā, izvērtējot katru
priekšlikumu pašvaldības infrastruktūras objektu sakārtošanai, deputātiem būs jāspēj vienoties par priori-

Bezmaksas

tātēm.
Iepriekšējā novada domes sastāvā, var teikt, deputāti nedalījās –
opozīcijas nebija. Šajā sasaukumā
ir. Kā to izjūtat?
Ir jautājumi, par kuriem lemjot, visiem deputātiem ir vienāda attieksme,
tas attiecas, piemēram, uz jau pieminētajiem projektiem, arī daudzos citos
ar novada attīstību saistītos jautājumos valda vienprātība – visi atbalsta,
jo saprot, ka cita ceļa attīstībai un izaugsmei nav. Arī sociālās palīdzības
jautājumos praktiski visos gadījumos
lēmumi tiek pieņemti vienprātīgi. Bet ir
lietas, kurās opozīcijas deputātiem
pieeja ir populistiska, var teikt runāšanas un protestēšanas pēc. Piemērs? Nu kaut vai par publiskajām
tualetēm runājot – opozīcijas deputātu uzstādījums ir: jābūvē jaunas, un
viss būs kārtībā. Saprotu, ka tualešu
jautājums pilsētā ir jāsakārto, bet vai
vienīgais risinājums ir jaunu būvniecība? Vai tualešu problēma netiek
saasināta un pārspīlēta no opozīcijas
deputātu puses? Autoostā tualešu
jautājums ir atrisināts, turpinās sarunas ar Latvijas dzelzceļa pārstāvjiem
par tualetes darba laika pagarināšanu, ir uzstādīta pārvietojamā tualete Mālkalnes prospektā, pilsētas
centrā jau no pulksten sešiem rītā līdz
vienpadsmitiem vakarā var izmantot
tualetes kultūras centrā, darba laikā ir
pieejamas tualetes pašvaldības
iestāžu ēkās Brīvības ielā 33 un 44.
Vai pusgada laikā pēc vēlēšanām ir bijis kāds milzīgs klupšanas
akmens, kas bremzējis pašvaldības darbu?
Nē, šķiet, ka nav. Iespēju robežās
viss notiek. Saprotams, ir bijušas aizķeršanās, atkāpšanās no plānotajiem
izpildes termiņiem, veicot saimnieciskos darbus, realizējot būvniecības
projektus, taču lielākoties tas saistīts

Turpinājums 2. lpp.

Šā gada 29. decembrī plkst.13 Ogres kultūras centra Deju zālē aicinām uz
Ziemassvētku – Jaungada balli ar jubilāru sveikšanu sveču gaismā pie klātiem
galdiem. Kā parasti – būs priekšnesumi un laba deju mūzika.
Visi Ogres pensionāri aicināti pieteikties 18. un 19. decembrī no plkst. 10 līdz
14 Ogres kultūras centra 175. kabinetā.
Tālrunis uzziņām 28251168 vai 20042178.
Valde

Ogres novada sporta centra administrācija informē:
no 22. novembra pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 18 līdz 21
sportistu ērtībai Ogres stadionā tiks apgaismots skrejceļš.
Stadionā laipni gaidīti skrējēji, soļotāji un nūjotāji! Pēdējiem gan jāatceras, ka
viņu nūjām obligāti jābūt uzliktiem gumijas uzgaļiem, lai netiktu bojāts skrejceļa
segums.

Atbalsta grupas atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem
“Tu neesi viens”
Iedomājies – Tu atrodies siltā, mājīgā telpā kopā ar cilvēkiem, kuri Tevi
pieņem, atbalsta un iedrošina. Tev pat nav uzreiz jārunā, atbalsta grupas
dalībnieki viens pēc otra dalās situācijās un grūtībās, kuras arī Tev ir tik
pazīstamas! Un te Tu kā nekur citur apjaut, ka neesi viens – Tava grūtā situācija
vai attiecības ir risināmas, atliek vien tās apzināt, nosaukt vārdā un ļaut strādāt
grupas fenomenam...
Līdzīgi individuālajām konsultācijām, Tu vari saņemt atbalstu arī atbalsta
grupā. Grupa sniedz iespēju ieraudzīt, ka Tava grūtā situācija, attiecības vai
sajūtas nebūt nav unikālas un nerisināmas. Sajūti tās caur citu grupas
dalībnieku grūtībām, ieraugi sevi citu acīm, gūsti pieredzi, kā citi risina līdzīgas
dzīves grūtības. Grupas dalībnieki var atklāt cilvēkam to, kā viņš patiesībā
“izskatās”, demonstrēt dažādas situācijas it kā spoguļattēlā, kas ļauj ieraudzīt,
kā sarežģīto situāciju dzīvē varētu risināt savādāk. Piemēram, reizēm kundzes
gados caur jaunāko grupas dalībnieču pieredzi atklāj, kā varbūt dzīvē jūtas viņu
meitas. Bet vedeklas pirmo reizi ar vēsu prātu ierauga un sajūt, par ko sāp
vīramātes sirds...
KĀ TAS NOTIEK? Atbalsta grupu veido 5-10 grupas dalībnieki, brīvi paužot
savas jūtas un domas, pagātnes pieredzi un aktuālās dzīves grūtības. Grupa
sniedz pilnīgu pieņemšanu, atbalstu un pozitīvu prognozi, atklājot, kā citi grupas
dalībnieki risina vai jau ir atrisinājuši kādu arī Tev svarīgu dzīves jautājumu.
KĀDS IR MĒRĶIS? Atbalsta grupā Tev ir iespēja iemācīties labāk izprast sevi
un citus, vienlaikus attīstot saskarsmes iemaņas, prasmi klausīties un pieņemt
citu pieredzi. Kopīgi apgūsim spēju ar dažādu konsultēšanas tehniku palīdzību
identificēt problēmas, citādi reaģēt grūtās dzīves situācijās un rast jaunus
resursus Tavu vēlmju un vajadzību realizēšanai.
CIK ILGI? Dalības ilgums atbalsta grupā var būt atkarīgs no Tava mērķa, ja
grupa ir t.s. atvērtā grupa, kurā dalībnieki mainās un beigu termiņš nav noteikts.
Tomēr tipiskā gadījumā atbalsta grupas tiek plānotas 4-10 tikšanās reizēm,
atkarībā no iepriekšējās vienošanās.
Ogres novada Sociālā dienesta Profilakses punkts – Ogrē, Malkalnes pr. 30,
tālr. 650 20469.
Ogres novada Sociālais dienests

INFORMĀCIJA NOVUSISTIEM
Treniņi novusā notiks 3., 11., 18. decembrī no plkst. 16 Ogres kultūras
centrā – foajē pie Lielās zāles. 26. decembrī plkst. 14 – Ziemassvētku eglīte un
turnīrs 4X .
T. 29134006. Ivars Endzelis
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Pašvaldības darbs veiksmīgi turpinās
mēju biedrības iniciatīvu pilnveidot
sadarbību ar pašvaldību, pārņemt
pašvaldības uzņēmējdarbības
funkcijas?
Vērtēju ļoti pozitīvi. Uzņēmēju
biedrība izveidojās pirms gada, tā grib
akīvi darboties, apvienojot novada uzņēmējus, nevēlas stāvēt malā un tikai
vērot norises pašvaldībā, bet gan iesaistīties visos procesos, un tas ir apsveicami. Uzņēmējdarbības attīstībā
mēs visi esam ieinteresēti, jo uzņēmēji ir tie, kas nodrošina iedzīvotājiem
darbu un ienākumus, pašvaldībai –
nodokļu ieņēmumus, kas ir galvenais
finanšu avots pašvaldības funkciju
veikšanai, iestāžu darbības nodrošināšanai. Jāpiebilst, ka šajā deputātu
sastāvā ir ievēlēti vairāki uzņēmēji, un
šis fakts arī ir veicinājis uzņēmēju un
pašvaldības sadarbības aktivizēšanos.
Jūs pieminējāt pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas projektus. Ir bērnu vecāki, kuri uzskata,
ka remontdarbiem noteikts nepiemērots laiks. Un ko darīt, ja bērnu
vecāki, piemēram, būs kategoriski
pret būvdarbiem?
Protams, vislabāk ēku renovāciju
būtu veikt vasarā, kad bērnudārzos
apmeklējums ir zems un bērnus varētu izvietot tajā pirmsskolas izglītības
iestādē, kur remontdarbi netiek veikti.
Kā zināms, ik vasaru jūlijā mums strādā tikai viens bērnudārzs. Diemžēl
darbu izpildes laiku mēs nevaram izvēlēties. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludina
konkursu, mums ministrijas noteiktie
termiņi ir saistoši. Piedalīšanās konkursā ir vienīgā iespēja iegūt papildu
finansējumu bērnudārzu ēku renovācijai, ko patiešām ir nepieciešams
veikt, ja gribam nodrošināt pienācīgus
apstākļus un komfortu bērniem ēkās,
kas būvētas vēl padomju laikā.
Gan būvniekiem, gan bērnudārzu
vadītājām un personālam, gan pašvaldības speciālistiem šis būs sarežģīts un ļoti atbildīgs laiks, bet esmu
pārliecināts, ka visām pusēm cieši sadarbojoties un stingri kontrolējot būvdarbu gaitu, izdosies veiksmīgi šos
projektus realizēt. Veicot renovāciju
sešos pašvaldības bērnudārzos un
arī Jaunogres vidusskolas sākumskolas klašu korpusā, kur šobrīd projekta
ietvaros tiek pārveidotas telpas bērnudārza “Saulīte” grupiņu izvietošanai, mēs tomēr būsim spēruši lielu soli
pirmsskolas izglītības bāzes nostiprināšanai un vietu nodrošināšanai
pašvaldības bērnudārzos.
Ja kādā pirmsskolas izglītības iestādē bērnu vecāki kategoriski iestāsies pret būvniecības darbiem, tad,
protams, pašvaldība var atteikties no
projekta īstenošanas konkrētajā bērnudārzā, attiecīgi zaudējot piešķirto
finansējumu. Es tomēr gribu aicināt
vecākus būt saprotošiem un ļoti ceru,
ka nevienā bērnudārzā līdz projekta
atteikumam tomēr nenonāksim. Jā,
piemēram, kādam bērnam ēkas rekonstrukcijas laikā var rasties veselības problēmas, ir jācenšas visiem kopīgi rast risinājumu šādā situācijā.
No 1. oktobra daudzdzīvokļu na-

mu iedzīvotāji par atkritumiem
maksā krietni vairāk, nekā agrāk –
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem tagad jāmaksā par visiem dzīvokļiem vienādi, neatkarīgi no cilvēku skaita tajos. Iedzīvotāji jautā, kāpēc pašvaldība nav
pretojusies šādu noteikumu pieņemšanai.
Pašvaldību intereses sarunās ar
valdību pārstāv Latvijas Pašvaldību
savienība (LPS). Pašvaldības bija
pret šādas kārtības noteikšanu un
LPS nesaskaņoja Ministru kabineta
noteikumu projektu. Diemžēl valdība
LPS viedokli ignorēja un pieņēma
cilvēkiem nelabvēlīgus noteikumus,
līdz ar to daudzi par atkritumu izvešanu tagad maksā ievērojami lielāku summu nekā līdz šim.
Vides aiszardzības un reģionālās
aizsardzības ministrija, kas šo noteikumu projektu virzīja apstiprināšanai
valdībā, pamatoja, ka daudzos izīrētajos dzīvokļos faktiski dzīvo vairāk
cilvēku, nekā deklarēts. Manuprāt,
šāds kritērijs tomēr nav pamatots.
Uzskatu, ka Latvijā ir jānosaka atkritumu nodeva, lai nodrošinātu atkritumu savākšanu un šķirošanu. Šāda
sistēma sekmīgi darbojas tepat kaimiņos, Lietuvā, un citās Eiropas valstīs.
Šis gads Ogrē bija satraukuma
pilns sakarā ar plūdiem. Vai, Jūsuprāt, plūdu seku novēršanas un
plūdu riska mazināšanas darbu
temps ir apmierinošs?
Varu godīgi atzīt – iet smagi, bet
virzība uz priekšu ir. Viss notiek ļoti īsā
laika sprīdī, saspringtā grafikā. Nenoliedzami, darbus vajadzēja sākt
daudz agrāk, diemžēl, pat ārkārtas situācijā pašvaldībai ir strikti jāievēro
visas procedūras, tāpēc arī darbi tika
uzsākti tik vēlu. Dambja nostiprināšana notiek pa kārtām, paralēli vienas
kārtas darbiem tiek veikta nākamās
kārtas tehniskā projekta sagatavošana. No pašvaldības puses būvdarbu procesa uzraudzība un kontrole ir
pastāvīga, pats arī piedalos iknedēļas
darba sanāksmēs saistībā ar dambja
rekonstrukciju.
Kas šobrīd ir aktuālākais pašvaldības darbā?
Gada pēdējie mēneši ir laiks, kad
intensīvi strādājam, sagatavojot nākamā gada budžeta plānu, pirms to
iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai deputātiem. Visas iestādes, pagastu pārvaldes, administrācijas
struktūrvienības iesniedz pieprasījumus izdevumiem, tie tiek apkopoti,
izanalizēti, noteikti prioritāri veicamie
darbi. Skaidrs, ka visām vajadzībām
budžeta finanšu resursu nepietiks, un
tas nav nekas jauns, tāpēc visi ieņēmumi un izdevumi tiek skrupulozi
izvērtēti. Budžeta projekta sagatavošana ir pārbaudījums gan pašvaldības administrācijai un speciālistiem,
gan domes deputātiem. Centīsimies
tomēr visu sabalansēt, lai ne tikai
nodrošinātu ikdienas vajadzības, bet
kādu finansējuma daļu varētu izlietot
attīstībai.

Kopīgajā aģentūrā darbam jānorit koleģiāli

skaitliski lielākās pašvaldības pārstāvjiem. Izvērtējot konstatētās pretrunas abu pašvaldību apstiprinātajos
uzraudzības padomes nolikumos, atliek vien minēt, kāpēc un kam bija
vajadzīgs noteikt privilēģijas, lai ieņemtu priekšsēdētāja amatu uzraudzības padomē.
Pašreizējā uzraudzības padome ir
nolēmusi mainīt uzraudzības padomes nolikumu, nosakot, ka šo padomi
vada tās priekšsēdētājs, kuru ievēl
padomes locekļi no sava vidus, turklāt
nosakot, ka padomes vadību periodiski īsteno abu pašvaldību pārstāvji,
proti, katrā padomes pilnvaru termiņā
par padomes priekšsēdētāju tiek
izvirzīts citas aģentūru pārvaldošās
pašvaldības pārstāvis.
Lēmumu par šādu risinājumu Ikšķiles novada dome jau ir pieņēmusi,
identisks lēmumprojekts tiek gatavots
izskatīšanai arī Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejā.

ar objektīviem iemesliem. Lielāka nobīde izpildes termiņos attiecas uz Brīvības ielas rekonstrukciju posmā no
Suntažu ielas līdz Rūpnieku ielai –
iepirkuma rezultātu pārsūdzēšanas
dēļ tikai vēlā rudenī varēja uzsākt būvdarbus šajā objektā, attiecīgi pagarinot darbu izpildes termiņu līdz nākamā gada vidum. Sarežģījumi radušies
arī ar Smiltāju kapu pievedceļa plānoto remontu, jo Dabas aizsardzības
pārvalde neatļauj veikt ceļa paplašināšanas darbus sakarā ar ceļa tuvumā it kā esošajiem aizsargājamajiem
augiem. Līdz ar to pašvaldībai jāmeklē cits risinājums, kā šo ceļu tomēr sakārtot.
Šajā periodā pašvaldībā ir aktualizēts jautājums par novada pagastu pārvalžu struktūras optimizēšanu. Kāpēc tieši tagad?
Daudzās pašvaldībās pagastu pārvalžu apvienošana notika jau 2009.
gadā, tiklīdz tika izveidoti novadi. Mēs
gājām citu ceļu, saglabājot pārvaldes
visos pagastos. Optimizēšana nav
pašmērķis, tās mērķis ir efektīva finanšu un cilvēku resursu izmantošana. Tie ir divi resursi, kas ir pašvaldības rīcībā, lai tā varētu realizēt likumā
“Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas
visā novada teritorijā – gan pilsētā,
gan pagastos. Un šo resursu izmantošana attiecas uz visām pašvaldības
darbības jomām, ieskaitot ielu un ceļu
tīkla sakārtošanu, un, kā zināms, šiem
darbiem līdzekļu katastrofāli trūkst.
Kamēr pagastu pārvaldes ir mazas un
izmaksu ziņā lētas, tās var pastāvēt.
Taču arī pagastu pārvalžu darbinieki
un speciālisti grib lielāku atalgojumu,
ir jādomā, kā to paaugstināt, un viens
no risinājumiem varētu būt, apvienojot
amatus, palielinot speciālistiem amata pienākumu loku, tai pat laikā neaizmirstot par kvalitatīvu pašvaldības
sniegto pakalpojumu nodrošināšanu
atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām. Pagastu pārvaldēs veiktā audita
rezultātā izdarīts secinājums, ka esošie resursi tomēr nav izmantoti efektīvi un likumā noteiktās funkcijas netiek nodrošinātas pienācīgā kvalitātē,
tāpēc arī nepieciešams pārkārtot pagastu pārvalžu darbu.
Galīgi aplams ir uzskats, kas diemžēl nereti tiek apzināti kultivēts, ka,
apvienojot pagastu pārvaldes, tiks
apvienoti pagasti. Daudzos novados,
kā minēju, pārvaldes ir apvienotas
kopš novada izveides, bet pagasti kā
bija, tā ir patstāvīgas teritoriālās vienības. Kad veicām skolu reorganizāciju
un mazo skolu vietā izveidojām filiāles, arī tika kultivēts maldinošs viedoklis, proti – tas it kā esot solis uz mazo
skolu likvidēšanu. Vai kāda skola mūsu novadā ir likvidēta? Neviena! Toties
ir nodrošināts mūsdienu prasībām
atbilstīgs mācību process bāzes skolu
fizikas, ķīmijas un citu mācību priekšmetu kabinetos, vedot vecāko klašu
skolēnus no skolas filiālēm.
Man kā deputātam arī vienkāršāk
būtu bārstīties ar populistiskiem solījumiem neko nereorganizēt, nepārkārtot, nemainīt. Solīt jau var, bet uz
kā rēķina?
Kā vērtējat Ogres novada uzņē-

Ogres novada domes sēdē 27.
septembrī tika pieņemti grozījumi
saistošajos noteikumos Nr. 37/2010
“Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” nolikums”.
Aģentūra tika izveidota 2010. gadā
ar mērķi apsaimniekot Ogres un Ikšķiles pašvaldībām kopīgi dabas parku “Ogres Zilie kalni”, veicināt tūrismu
abu pašvaldību teritorijā. Abas pašvaldības izstrādāja uzraudzības padomes nolikumu (šiem nolikumiem
bija jābūt identiskiem abās pašvaldībās), kurā noteica, ka uzraudzības
padome ir Ogres novada pašvaldības
domes un Ikšķiles novada pašvaldības domes izveidota koleģiāla institūcija Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras “Ogres un Ikšķiles
tūrisma attīstības aģentūra” darbības
pārraudzības veikšanai.
Pēc pašvaldību vēlēšanām, sanākot uz pirmo uzraudzības padomes
sēdi, uzraudzības padomes locekļi
abu pašvaldību uzraudzības padomes nolikumā konstatēja neatbilstī-

bas, kas reglamentē uzraudzības padomes priekšsēdētāja ievēlēšanas
kārtību.
Ogres novada domes apstiprinātā
uzraudzības padomes nolikuma 4.
sadaļa nesakrīt ar Ikšķiles novada
domes apstiprinātā nolikuma 4. sadaļu. Nolikuma 4.1. punkts: Padomi
vada tās priekšsēdētājs. Padomes
priekšsēdētājs tiek izraudzīts, vadoties no principa, ka šajā amatā tiek
izvirzīts novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks, kā pēc iedzīvotāju skaita lielākās aģentūru veidojošās pašvaldības deleģētais pārstāvis. Savukārt Ikšķiles novada domes
apstiprinātā nolikuma 4.1. punkts formulēts šādi: Padomi vada tās priekšsēdētājs, kuru ievēl padome pirmajā
sēdē no padomes locekļu vidus.
Saprotams, ka šādas atšķirības
nedrīkst pastāvēt. Aģentūra ir viena,
tās uzraudzības padome ir viena, un
abu šo aģentūru veidojošo pašvaldību domju apstiprinātajiem noteikumiem ir jābūt identiskiem, darbam jānorit koleģiāli, nevis dodot priekšroku

Nikolajs Sapožņikovs

Valda Gaile,
Ogres novada domes priekšsēdētāja
vietniece tautsaimniecības, sporta
un tūrisma jautājumos

Saistošie noteikumi Nr. 23/2013 “Grozījumi
21.10.2010. Ogres novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.37/2010 “Ogres un Ikšķiles novadu
pašvaldības aģentūras “Ogres un Ikšķiles tūrisma
attīstības aģentūra” nolikums””
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 26.09.2013. (protokols Nr.15;
58.§), ar precizējumiem Ogres novada domes sēdē 21.11.2013. (protokols Nr. 18; 4. §). Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
trešo daļu, 43. panta trešo daļu, 99.,
991., 992. pantiem, Publisko aģentūru
likuma 2. panta otro daļu, 16. pantu,
29. panta otro daļu, Tūrisma likuma 8.
pantu.
1. Izdarīt Ogres novada pašvaldības 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr. 37/2010 “Ogres un Ikšķiles
novadu pašvaldības aģentūras
“Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības
aģentūra” nolikums””, turpmāk – Noteikumi, (Ogres novada pašvaldības
laikraksts “Ogrēnietis”, 2010, Nr. 23)
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: “Tūrisma, sporta
un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūras nolikums”. (Ogres
novada domes 21.11.2013. sēdes
lēmuma (protokols Nr. 18; 4. §) redakcijā)
1.2. Noteikumu 1. punktā tekstu
“Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības
aģentūra” aizstāt ar tekstu “Tūrisma,
sporta un atpūtas kompleksa “Zilie
kalni” attīstības aģentūra”.
1.3. Izteikt Noteikumu 2. punktu
šādā redakcijā:
“2. Aģentūras darbības mērķis ir
tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa
izveidošana un attīstīšana Ogres un
Ikšķiles novadu pašvaldību kopīgā
lietošanā esošajā teritorijā ar kopējo
zemes platību 438,38 ha, kas ietver
dabas parku “Ogres Zilie kalni” un tam
piegulošo teritoriju (24,04 ha Ogres
novada pašvaldības nekustamais
īpašums, kas nodots abu pašvaldību
koplietošanā, 413 ha SIA “Rīgas meži” nekustamie īpašumi, kas iznomāti
abām pašvaldībām, un 1,34 ha
INPSIA “Ikšķiles māja” nekustamais
īpašums, kas iznomāts abām pašvaldībām) un atrodas abu novadu administratīvajās teritorijās (turpmāk
saukts “komplekss”), īstenojot vienotu
tūrisma, vides aizsardzības, veselības veicināšanas un sporta attīstības
politiku abu novadu interesēs.”
1.4. Noteikumu 3. punktu izteikt
šādā redakcijā:
“3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:
3.1. veicināt un koordinēt tūrisma
un sporta attīstību kompleksa teritorijā;
3.2. nodrošināt vides aizsardzības
prasību ievērošanu dabas parkā “Ogres Zilie kalni”;
3.3. sekmēt un organizēt kompleksa infrastruktūras un labiekārtojuma
attīstību, pielāgojot kompleksa teritoriju tūrisma, sporta, veselības veicināšanas un atpūtas aktivitāšu norisēm;
3.4. nodrošināt kompleksā esošo
objektu, infrastruktūras un pakalpo-

jumu publisku pieejamību abu pašvaldību iedzīvotājiem un viesiem, nosakot pakalpojumu maksas apmēru,
ievērojot atsevišķu iedzīvotāju grupu
prioritātes saņemt pazeminātas maksas vai bezmaksas pakalpojumus
(piemēram, pašvaldību izglītības iestāžu un sporta organizāciju audzēkņiem, trūcīgām vai maznodrošinātām
personām, pensionāriem, politiski
represētām personām, daudzbērnu
ģimenēm u.tml.);
3.5. popularizēt kompleksu un tajā
pieejamos pakalpojumus;
3.6. nodrošināt sadarbību tūrisma,
sporta un vides aizsardzības jomā ar
citām iestādēm un sadarbības partneriem.
1.5. Noteikumu 4. punktu izteikt
šādā redakcijā:
“4. Izpildot šī nolikuma 3. punktā
minētās funkcijas, aģentūra veic
šādus uzdevumus:
4.1. uztur un apsaimnieko kompleksa teritoriju; (Ogres novada domes 21.11.2013. sēdes lēmuma
(protokols Nr. 18; 4. §) redakcijā)
4.2. plāno un īsteno kompleksa infrastruktūras un labiekārtojuma objektu attīstību, tostarp organizē finanšu līdzekļu piesaisti no abām pašvaldībām un citiem investoriem, rīko iepirkumus, organizē un vada būvdarbus, nodrošina būvniecības dokumentācijas apriti, kontrolē finanšu
plūsmu, nodrošina teritorijas apkopi
un uzturēšanu u.c.;
4.3. plāno un organizē tūrisma,
sporta un sabiedrības veselības veicināšanas aktivitātes kompleksā;
4.4. piesaista sadarbības partnerus īstenojamo pakalpojumu jomās;
4.5. īsteno dabas parka aizsardzības plānu;
4.6. veic mārketinga pasākumus,
tostarp, ar kompleksa popularizēšanas mērķi uztur un aktualizē aģentūras interneta mājas lapu, nodrošina
kompleksa un tajā notiekošo pasākumu reklamēšanu gan aģentūras, gan
citās interneta vietnēs un sociālajos
tīklos, gan audio un audiovizuālajos
un rakstītajos masu medijos (radio,
televīzijā, laikrakstos, žurnālos u.c.),
gan ar vides reklāmas starpniecību;
4.7. nodrošina iespēju izmantot
kompleksa objektus bez maksas jebkuras no abām pašvaldībām licencētu
interešu izglītības programmu īstenošanai;
4.8. nodrošina kompleksa bezmaksas izmantošanas iespējas jebkuras no abām pašvaldībām iniciētu
vai organizētu kultūras, sporta, veselības veicināšanas, izglītības vai vides
aizsardzības pasākumu norisei.”
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs

Plūdu riska samazināšanai atsavinās
nekustamos īpašumus
Domes sēdē 21. novembrī deputāti lēma par nekustamo īpašumu
atsavināšanu plūdu riska teritorijā bijušās dārzkopības sabiedrības “Ogre”
teritorijas daļā Ogresgala pagastā. Lai varētu veikt pretplūdu pasākumus šajā
teritorijas daļā, kas saskaņā ar Ogres novada teritorijas plānojumu atrodas plūdu
riska teritorijā, deputāti nolēma uzsākt likumīgi apbūvētu zemesgabalu, kuri ir
nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa ģimenes) deklarētā, faktiskā un vienīgā
dzīvesvieta, labprātīgu atsavināšanu, vienojoties par to ar nekustamo īpašumu
īpašniekiem.
Atlīdzības noteikšanas komisijai uzdots apzināt atsavināmos īpašumus un
noteikt atlīdzību par atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem. Bijušās
dārzkopības sabiedrības “Ogre” teritorijas daļa, kas atrodas gar Ogres upes
palieni, pēdējo gadu laikā applūst ziemas - pavasara plūdos, nodarot materiālos
zaudējumus šajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem. Šī gada
janvāra plūdos tika applūdināti 77 īpašumi. Apbūve šajā teritorijā izveidojusies
pagājušā gadsimta 70.- 80. gados sākotnēji kā vasaras (dārza) mājas, vēlāk daļa
pārbūvētas, pielāgotas un tiek izmantotas patstāvīgai dzīvošanai. Nekustamie
īpašumi privatizēti, dažos no tiem deklarētas dzīvesvietas.
Saskaņā ar Ogres novada teritorijas plānojumu bijušās dārzkopības
sabiedrības teritorijā paredzēta blīva savrupmāju apbūves teritorija, zaļā
teritorija, kā arī satiksmes infrastruktūras teritorija. Daļa no esošās apbūves
teritorijas atrodas plūdu riska teritorijā.
Saskaņā ar 18.07.2013. Ogres novada domes lēmumu “Par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu Ogresgala ciema teritorijas daļā, bijušās d/s “Ogre” teritorijā,
Ogresgala pagastā, Ogres novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde, t. sk.
izmantošanas nosacījumu noteikšanai faktiski applūstošajā teritorijā. Izpētes un
plūdu novēršanas pasākumiem (pretplūdu būvju projektēšana, būvniecība u.c.)
nepieciešami ievērojami kapitālieguldījumi, kā arī to realizācija ir laikietilpīgs
process. Ar mērķi novērst ledus sastrēgumu veidošanos, kas izraisa plūdus,
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Ogres novada domes sēdē 21. novembrī
Piedalās: Edvīns Bartkevičs, Vita Pūķe, Valda Gaile, Māris Legzdiņš, Ineta Tamane, Sarmīte Kirhnere, Juris Laizāns,
Lidija Strelkova, Raimonds Javoišs, Artūrs Mangulis, Māris Siliņš, Dzintra Mozule, Egīls Dzelzītis, Dainis Širovs, Ilga
Vecziediņa. Nepiedalās: Andrejs Ceplītis, Egils Helmanis.

Būs kopīga pārvalde diviem pagastiem
Domes sēdē pieņemts lēmums izveidot apvienotu Taurupes un Mazozolu pagasta pārvaldi.
Par vienotas divu pagastu pārvaldes izveidi domes deputāti sprieda
oktobrī. Ņemot vērā Mazozolu pagasta iedzīvotāju iebildumus, līdz izskatīšanai domes sēdē un lēmuma
pieņemšanai šis jautājums toreiz nenokļuva. Ar domes priekšsēdētāja
Edvīna Bartkeviča 25.10.2013. rīkojumu tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija izstrādāt Mazozolu
un Taurupes pagasta pārvalžu darbības optimizācijas ekonomisko, saimnieciskos un juridisko pamatojumu,
kā arī pagastu pārvalžu darbības modeli apvienošanas gadījumā.
Izanalizējot darba grupas locekļu
sagatavoto informāciju par pagastu
pārvalžu optimizēšanas pamatojumu,
tās atbilstību Ogres novada pašvaldības plānošanas dokumentiem, kā
arī detalizēti iepazīstoties ar Ogres
novada pašvaldības iekšējā auditora
Jura Vēvera ziņojumiem par audita
rezultātiem Mazozolu un Taurupes
pagasta pārvaldēs un auditora viedokli par abu pagasta pārvalžu darba
optimizāciju, darba grupa nonāca pie
secinājuma, ka likumā “Par pašvaldībām” pašvaldībām noteikto funkciju
un uzdevumu izpildes nodrošināšanai pienācīgā apjomā un normatīvo
aktu prasībām atbilstošā kvalitātē ir
nepieciešams ieviest iekšējos auditos sniegtos ieteikumus, kā arī veikt
izmaiņas pagasta pārvalžu struktūrā.
Darba grupa ierosināja:
• optimizēt Mazozolu un Taurupes
pagastu pārvalžu darbu, izveidojot
vienotu Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldi, tādējādi nodrošinot
racionālu un efektīvu abu pagastu resursu izmantošanu un speciālstu kapacitātes palielināšanu pašvaldības
funkciju izpildei pagastos;
• Mazozolu pagastā izveidot klientu
apkalpošanas centru, tādējādi nodrošinot pašvaldības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem viņu dzīvesvietas tuvumā un saikni ar pagasta
iedzīvotājiem un iestādēm.
Darba grupa, izpildot rīkojumā norādītos uzdevumus, izstrādāja un iesniedza domei Taurupes un Mazo-

zolu pagasta pārvalžu darbības optimizācijas pamatojumu un apvienotās
pagastu pārvaldes struktūru, kā arī
apvienotās Taurupes un Mazozolu
pagasta pārvaldes nolikuma projektu.
Darba grupas sēdēs bez darba
grupas locekļiem piedalījās pašvaldības iekšējais auditors Juris Vēveris,
domes priekšsēdētāja vietniece Valda
Gaile un domes deputāte Ilga Vecziediņa.
Darba grupas un novada domes
pārstāvji 13. novembrī tikās ar Taurupes un Mazozolu pagasta iedzīvotājiem, lai izskaidrotu pagastu pārvalžu
darbības optimizācijas nepieciešamību un iepazīstinātu ar vienotās pārvaldes struktūru un darbības principiem.
Tiekoties ar iedzīvotājiem Taurupē,
saruna noritēja mierīgā gaisotnē, taurupiešiem nebija iebildumu pret pagastu pārvalžu reorganizāciju.
Mazozolos dialogs starp novada
pašvaldības pārstāvjiem un iedzīvotājiem neizveidojās. Domes priekšsēdētāja padomnieks un darba grupas
vadītājs Jānis Latišs iepazīstināja iedzīvotājus ar darba grupas secinājumiem, pārvalžu reorganizācijas būtību un nepieciešamību pilnveidot darbu centās skaidrot Finanšu-ekonomikas nodaļas vadītāja Silvija Velberga un Attīstības nodaļas projektu
vadītāja Rita Grāvīte, uzsverot, ka,
reorganizējot pārvaldi, Mazozolu pagasts kā bijis, tā arī paliks un citam
pagastam netiks pievienots, ka iedzīvotājiem pagastā visi pakalpojumi
būs pieejami kā līdz šim. Uz tikšanos
bija atnākuši ap četrdesmit mazozoliešu. Dažas aktīvas kundzes zālē
uzstājīgi pauda nevēlēšanos uzklausīt nedz šos, nedz kādus citus skaidrojumus.
Novada domes Tautsaimniecības
komitejas sēdē 14. novembrī, izskatot
jautājumu par Mazozolu un Taurupes
pagastu pārvalžu reorganizāciju, tautsaimniecības komitejas locekļi, diviem deputātiem atturoties, akceptēja
sagatavotā lēmumprojekta virzīšanu
tālākai izskatīšanai domes sēdē. Savukārt domes sēdē lēmums par Taurupes un Mazozolu pagastu pārvalžu
reorganizāciju pieņemts, 12 deputā-

tiem (E. Bartkevičs, V. Pūķe, V. Gaile,
M. Legzdiņš, I. Tamane, J. Laizāns, R.
Javoišs, L. Strelkova, E. Dzelzītis, A.
Mangulis, S. Kirhnere, D. Širovs)
balsojot par. Dz. Mozule un I.
Vecziediņa balsoja pret, M. Siliņš
balsojumā atturējās.
Saskaņā ar domes lēmumu ar
2014. gada 1. janvāri tiek reorganizēta
Mazozolu pagasta pārvalde un Taurupes pagasta pārvalde, tās apvienojot
un rezultātā izveidojot Ogres novada
pašvaldības apvienoto Taurupes un
Mazozolu pagastu pārvaldi. Publisko
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Mazozolu pagasta iedzīvotājiem, apvienotās Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes sastāvā darbosies klientu apkalpošanas centru
Mazozolu pagasta “Līčupē”.
Domes sēdē tika apstiprināts Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes
nolikums, kā arī pārvaldes personāla
amatu un amatalgu likmju saraksts.
Domes lēmums par abu pagastu
pārvalžu reorganizāciju ir nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, lai saņemtu atļauju
kopīgas pagastu pārvaldes izveidošanai.
Apvienotajā pagastu pārvaldē plānota šāda struktūra: pārvaldes administrācija, centralizētā grāmatvedība,
komunālā saimniecība, Taurupes pagasta tautas nams, Mazozolu pagasta
kultūras nams, Taurupes pagasta bibliotēka, Mazozolu pagasta bibliotēka,
speciālisti un apkalpojošais personāls.
Pārvaldes padotībā darbosies Taurupes pamatskola (tāpat kā pašlaik –
ar filiālēm Mazozolos un Meņģelē) un
Taurupes bāriņtiesa (darbības teritorija – Taurupes, Mazozolu un Meņģeles pagasts).
Pārvaldes darbu organizēs un vadīs pārvaldes vadītājs, Mazozolu pagasta klientu apkalpošanas centru vadīs šī centra administrators. Apvienotajā pārvaldē darbosies centralizētā grāmatvedība četru cilvēku sastāvā, komunālā saimniecība ar šī
dienesta vadītāju, vietnieku, autobusa
vadītāju, kurinātājiem, sargu, apkopēju un strādniekiem abos pagastos.

Likvidē uzņēmējdarbības komisiju un izveido attīstības komisiju
Domes sēdē pieņemts lēmums likvidēt Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības komisiju un aktuālu novada attīstības jautājumu risināšanai
izveidot Ogres novada attīstības
komisiju.
Par uzņēmējdarbības komisiju un
uzņēmēju biedrību
Uzņēmējdarbības attīstības komisija tika izveidota 2005. gada 1. decembrī. Kopš 2009. gada 3. decembra to vada Egīls Dzelzītis.
Šā gada 15. oktobrī novada pašvaldība saņēma E. Dzelzīša iesniegumu ar ierosinājumu izbeigt uzņēmējdarbības komisijas darbību un tai
uzticētās funkcijas nodot Ogres novada uzņēmēju biedrībai.
Uzņēmējdarbības attīstības komisija tika izveidota ar mērķi veicināt
uzņēmējdarbības attīstību. Dome,
pieņemot lēmumu par šīs komisijas
izveidi, bija formulējusi tās pienākumus, piemēram, nodrošināt informatīvo saiti starp uzņēmējiem un domi;
palīdzēt Ogres novada uzņēmējiem
radīt jaunas darba vietas; piesaistīt
Ogres novadam uzņēmējus, kuru
darbības rezultātā tiktu radītas
papildu darba vietas; regulāri izvērtēt
Ogres novada attīstības programmas
izpildes gaitu, sagatavot priekšlikumus papildinājumiem un izmaiņām un
piedalīties programmas izstrādē, īpašu uzmanību pievēršot ekonomikas
attīstības un uzņēmējdarbības sadaļai, tās prioritāšu noteikšanai un
mērķu izpildei; iesniegt domei priekšlikumus darba tirgus attīstības veicināšanai un ierosinājumus profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmēju
interešu sabalansēšanai; sagatavot
priekšlikumus un piedalīties Ogres
novada popularizēšanas pasākumos
(piem., Uzņēmēju dienas) investoru

un intelektuālā potenciāla (speciālistu) piesaistei Ogres novadam;
līdzdarboties domes investīciju projektu izstrādē; sekmēt labvēlīgas vides izmantošanu publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai
un veicināt publiskās un privātās partnerības instrumentu izmantošanu,
piesaistot privāto kapitālu publiskās
infrastruktūras izbūvei un publiskajiem pakalpojumiem.
E. Dzelzītis savā iesniegumā kā
būtiskāko uzņēmējdarbības komisijas
rezultātu min Ogres novada uzņēmēju biedrības izveidi.
Ogres novada uzņēmēju biedrība
nodibināta pagājušā gada decembrī,
tā ir reģistrēta Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā. Biedrības valdes
locekle Edīte Strazdiņa domei adresētajā iesniegumā informē, ka biedrība vēlas sadarboties ar novada pašvaldību, lai kopīgi veicinātu novada
attīstību. Biedrība ir uzsākusi sarunas
par iestāšanos Latvijas Darba devēju
konfederācijā un plāno savā darbībā
pārstāvēt Ogres novada darba devēju
intereses sarunās ar novada pašvaldību. Biedrības plānos ietilpst arī pievienošanās Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamerai. Ogres novada
uzņēmēju biedrība vērsusies novada
domē ar lūgumu izskatīt iespēju noslēgt sadarbības līgumu starp pašvaldību un biedrību, kā arī ar vairākiem
ierosinājumiem: pašvaldībā izveidot
uzņēmējdarbības speciālista amatu,
lai nodrošinātu tiešu sadarbību ar
uzņēmējiem uzņēmējdarbības atbalsta funkcijas īstenošanai; uzņēmējdarbības jautājumus skatīt kompleksi
ar novada attīstību, pieaicinot uzņēmējus pārstāvošās organizācijas; informēt uzņēmēju biedrību par pašvaldībā risināmajiem jautājumiem saistī-

bā ar uzņēmējdarbības jomu, lai uzņēmēju biedrība varētu paust savu
viedokli.
Kā liecina biedrības statūti, viens
no biedrības mērķiem ir pārstāvēt
Ogres novada uzņēmēju intereses un
veidot dialogu ar valsts un pašvaldību
iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Ogres novada attīstību. Biedrības mērķos ietilpst arī potenciālo uzņēmēju
izglītošana un citas uz uzņēmējdarbības attīstību vērstas darbības. Ne
mazāk būtisks ir biedrības izvirzītais
mērķis veicināt uzņēmēju savstarpējo
sadarbību, veicināt informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp uzņēmējiem. Arī Ogres
novada uzņēmēju un uzņēmējdarbības atpazīstamības veicināšanu
Latvijā un aiz tās robežām un mūsu
novada uzņēmēju piedāvāto produktu
un pakalpojumu veicināšanu uzņēmēju biedrība ir izvirzījusi savas darbības mērķos.
Ogres novada uzņēmēju biedrībā
var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona, ja tas ir uzņēmējs un
atbalsta biedrības mērķus.
Saskaņā ar statūtiem biedrību vada kopsapulcē ievēlēta valde. Pašlaik
valdes sastāvs ir šāds: Māris Legzdiņš, Māris Kapusts, Inga Latkovska,
Pēteris Dimants un Edīte Strazdiņa.
Par attīstības komisiju
Lai risinātu aktuālus novada attīstības jautājumus, ar domes sēdes lēmumu ir izveidota attīstības komisija
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Edvīns Bartkevičs, Ogres novada domes priekšsēdētājs; komisijas locekļi: Valda Gaile, Ogres novada
domes priekšsēdētāja vietniece taut-

Aktualizēs Ogres novada attīstības programmu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 23.10.2009.
Ministru kabineta noteikumu “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un
ietekmes izvērtēšanas kārtību” 15. punktu, Ogres novada dome ir pieņēmusi
lēmumu uzsākt Ogres novada Attīstības programmas 2011.- 2017. gadam stratēģijas daļas aktualizēšanu un Rīcības plāna 2014.-2016. gadam izstrādi. Attīstības
programmas aktualizēšanai ar domes lēmumu ir izveidota vadības grupu šādā
sastāvā: Vita Pūķe, Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece; Jānis
Latišs, Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja padomnieks; Dace Grīsle,
Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja.

Neizsniedz atļauju spēļu zāles atvēršanai
Deputāti, izskatot SIA “NB” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu spēļu
zāles atvēršanai Ogrē, vienbalsīgi nolēma šādu atļauju neizsniegt.
Kā jau vēstīts, SIA “NB” iecerējusi
atvērt spēļu zāli Skolas ielā 4, Ogrē.
Starp ēkas īpašnieku SIA “Labības
elevators” un SIA “NB” ir noslēgts telpu nomas līgums, saskaņā ar kuru uz
5 gadiem tiek iznomātas telpas SIA
“NB” azartspēļu organizēšanas vietas
ierīkošanai – spēļu zāles un bāra iekārtošanai. Telpas atrodas tirdzniecības centra ēkā, ir atsevišķa ieeja.
Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 2009. gada 26. martā
SIA “NB” uz nenoteiktu laiku ir izsniegusi licenci azartspēļu organizēšanai
un uzturēšanai. Uzņēmums pašvaldībā līdz ar iesniegumu ir iesniedzis
visus Azartspēļu un izložu likumā
noteiktos dokumentus.
Gatavojoties SIA “NB” iesnieguma
izskatīšanai domē, tika rīkota novada
iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu,
vai spēļu zāles atvēršana konkrētajā
vietā neradīs būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu. Informācija par aptaujas rezultātiem bija publicēta “Ogrēnietis” iepriekšējā numurā.
Atgādināšu, ka savu viedokli izteica
464 iedzīvotāji, no tiem 77 % uzskata,
ka azartspēļu organizēšana Skolas
ielā 4, Ogrē, radīs būtisku iedzīvotāju
interešu aizskārumu.
Izvērtējot aptaujā izteiktos viedokļus, dome secinājusi, ka azartspēļu
organizēšana Skolas ielā 4, Ogrē
radīs būtisku Ogres novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu
aizskārumu, jo:
• spēļu zāli paredzēts atvērt Ogres
pilsētas centrā; blakus atrodas tirdzniecības centrs, dzelzceļa stacija, pilsētas tirgus, ko apmeklē liels skaits
pilsētas iedzīvotāju un ciemiņu, tai
skaitā bērni; pāri ielai atrodas Skolas
ielas un Grīvas prospekta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajons,
kur iekšpagalmos un tajā izvietotajā

bērnu rotaļu laukumā regulāri uzturas
šo māju iedzīvotāju bērni; netālu atrodas izglītības iestādes: bērnudārzs
“Zelta sietiņš” un Ogres novada sporta
centrs;
• tirdzniecības centra Skolas ielā 4
teritoriju gar plānoto spēļu zāli neizbēgami ir jāšķērso, lai pilsētas iedzīvotāji, tai skaitā bērni, nokļūtu tirdzniecības centrā (veikalos “Iki” un “Mājai un dārzam”), dzelzceļa stacijā un
no tās – savās dzīvesvietās; šo teritoriju kā īsāko ceļu izmanto arī bērni,
kas mācās Ogres 1.vidusskolā, Ogres
Valsts ģimnāzijā, Jaunogres vidusskolā, Ogres mākslas skolā un Ogres
mūzikas skolā, kas atrodas dzelzceļa
otrā pusē, kā arī vecāki ar bērniem,
kuriem no savas dzīvesvietas dzelzceļa otrā pusē jānokļūst bērnudārzā
“Zelta sietiņš”, un nepilngadīgie, kas
apmeklē nodarbības Ogres novada
sporta centrā;
• ir vispāratzīts, ka azartspēles rada
atkarību no tām, kas gan ietekmē ģimeņu budžetu, gan veicina ģimeņu iziršanu, gan var novest pat līdz noziegumiem;
• blakus plānotajai spēļu zāles atvēršanas vietai Skolas ielā 4 (turpat
tirdzniecības centra ēkā) atrodas lombards, kas šo azartspēļu negatīvo ietekmi vēl pastiprinās – zaudējot azartspēlēs, būs iespējams turpat blakus
ieķīlāt mantas, lai varētu turpināt spēli;
• Skolas ielā 6, blakus plānotajai
spēļu zālei, jau atrodas viena spēļu
zāle, un vairāku spēļu zāļu atrašanās
minētajā vietā pasliktinās šī mikrorajona sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību;
• līdz ar to spēļu zāles atvēršana
konkrētajā vietā radīs iedzīvotājos
“vieglas peļņas” iegūšanas vilinājumu, tam būs degradējoša ietekme uz
bērniem, jaunatni un pārējiem novada
iedzīvotājiem, negatīvi ietekmēs jaunatnes audzināšanas darbu, palielinās noziedzības līmeni un pasliktinās
sabiedrisko kārtību un drošību novadā.

saimniecības jautājumos; Māris Legzdiņš, Sarmīte Kirhnere, Egīls Dzelzītis, Juris Laizāns, Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas
pārstāvji; Pēteris Špakovskis, Ogres
novada pašvaldības izpilddirektors;
Dace Grīsle, Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja; Maija Rinka, Ogres būvvaldes vadītāja; Pēteris
Preiss, Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītājs;
Uģis Amons, Ogres Biznesa un inovāciju centra vadītājs; Ogres novada
Uzņēmēju biedrības deleģēts pārstāvis; Lauksaimniecības atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes
deleģēts pārstāvis; biedrības “Ogres
Rotarakta klubs” deleģēts pārstāvis.
Saskaņā ar nolikumu attīstības komisijas darbības mērķis ir sagatavot
un paust viedokli par aktuāliem novada attīstības jautājumiem, analizēt un
sniegt neatkarīgu vērtējumu par tautsaimniecības procesu norisēm novadā, nodrošināt sadarbību un sabiedrības līdzdalību diskusijā par
šiem jautājumiem, nodrošinot novada
pašvaldības attīstības īstenošanu
iedzīvotāju interesēs.
Savukārt komisijas uzdevumi Ogres novada pašvaldības attīstības veicināšanā ir: pārraudzīt Ogres novada
pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi, Attīstības programmas Rīcības plāna izpildes gaitu,
ierosināt izmaiņas attīstības plānošanas dokumentos; kopīgi ar citām Ogres novada domes komitejām, komisijām un pašvaldības struktūrvienībām īstenot vienotu pašvaldības attīstības, vides aizsardzības un būvniecības politiku; sniegt priekšlikumus
teritorijas plānojuma un detālplānojuma izstrādes izmaiņu ierosināšanai;
sekot aktuālai informācijai novada
attīstībā, izvēloties un ierosinot kon-

krētus risinājumus, attīstības projektus, izvērtējot šo projektu īstenošanas
iespējamos resursus un alternatīvas;
sniegt atzinumus par pašvaldības dalību Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu projektu konkursos;
paust viedokli par jaunu būvju projektēšanu un būvniecību, kā arī esošo
renovāciju vai rekonstrukciju; izskatīt
ar uzņēmējdarbības attīstību saistītos
iesniegumus un priekšlikumus un
sniegt atzinumus par tiem; sniegt rekomendācijas par izstrādātajiem
Ogres novada domes lēmumu projektiem, kas saistīti ar novada attīstības jautājumiem; piedalīties novada
domes Tautsaimniecības komitejas un
domes sēdēs komisijas sagatavoto
lēmuma projektu izskatīšanas laikā,
aizstāvēt komisijas viedokli lēmuma
projektu apspriešanā; izskatīt ierosinājumus un sniegt atzinumus par pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu, to tālāku attīstību, atsavināšanu, īres līgumu slēgšanu un citiem
saistītiem jautājumiem; nodrošināt
komunikāciju un saskaņotu rīcību
starp pašvaldību, komersantiem un
sabiedrību; sniegt priekšlikumus investīciju piedāvājumu sagatavošanā;
izstrādāt priekšlikumus pašvaldības
mārketinga, pilsētas un novada tēla
veidošanas aktivitātēm; sadarboties
ar kaimiņos esošajām pašvaldībām
kopīgu teritorijas plānošanas un attīstības jautājumu risināšanā; savas
kompetences ietvaros sadarboties ar
pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un novada sabiedriskajām organizācijām; sniegt ierosinājumus konkursu organizēšanai dažādām sabiedrības grupām.
Samaksu par darbu attīstības komisijā domes noteiktajā kārtībā saņems tikai komisijas sekretārs.
Nikolajs Sapožņikovs
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Ogrēnieši labdarības akcijā “Eņģeļi pār Latviju”
saziedo 1179,25 latus

9. novembrī Ogrē viesojās “Eņģeļu
ekspresis”, lai īpašā pasākumā atbalstītu labdarības akciju “Eņģeļi pār
Latviju” un aicinātu iedzīvotājus ziedot smagi slimo bērnu ārstēšanai.
Ogrēnieši šim mērķim saziedoja
1179,25 latus. Trīs nedēļu laikā, “Eņģeļu ekspresim” viesojoties trīspadsmit Latvijas pilsētās, iedzīvotāji
saziedojuši jau 14 693 latus.
Uz labiem darbiem ogrēniešus pasākuma laikā aicināja tā vadītājs,
dziedātājs Jānis Auzāns, priekšnesumus sniedza bērnu vokālā studija
“Svilpastes”, vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Aija”, Laima un Emīls Manguļi. Par svētku noskaņu rūpējās
Swedbank un Rimi darbinieki, labda-

rības biedrības “Otrās mājas“ vadītāja
Lilija Paegle aicināja piedalīties radošajā darbnīcā.
Lai arī laika apstākļi nelutināja un
lija lietus, tas ziedot gribētājus neatturēja piedalīties šajā pasākumā. Gan
lieli, gan mazi ar prieku steidzās pie
ziedojumu kastītēm, lai tur atstātu savus iekrātos santīmus un latus.
Visiem akcijas atbalstītājiem sirsnīgus pateicības vārdus veltīja arī
Ogres novada domes priekšsēdētājs
Edvīns Bartkevičs. “Ļoti priecājos par
skaisto Eņģeļu autobusu! Jaukākais,
ka šis autobuss atvedis eņģeļus, un
tas eņģelis, kas jūs aicinājis atnākt un
ziedot tiem, kuriem visvairāk pietrūkst, tas ir tuvākā mīlestības eņģe-

lis, kas pieskarsies katrai sirdij un
dvēselei. Man prieks, ka akcijā piedalās bērni ar vecākiem. Turklāt mēs
visi kopā ne tikai ziedojam tiem, kuriem mūsu palīdzība visvairāk ir nepieciešama, bet mēs arī dāvinām
viņiem ticības, cerības un mīlestības
eņģeli – lai caur ziedojumiem tas pieskaras cilvēkiem un bērniem, kuriem
šī palīdzība ir nepieciešama. Lai tuvākā mīlestības eņģelis mūs visus iepriecina!” vēlēja E. Bartkevičs.
Akcijas koordinatore Dace Menca
pastāstīja, ka šis ir pirmais “Eņģeļu
ekspresis”, kas dodas pie Latvijas iedzīvotājiem dažādās pilsētās, aicinot
ziedot naudu slimajiem bērniem, kuru
ārstēšana netiek apmaksāta no valsts
puses. Kopumā “Eņģeļu ekspresis”
līdz 15. decembrim plāno piestāt 26
lielākajās Latvijas pilsētās. Par pieturvietām informācija
www.engeluekspresis.lv.
Pēc katra pasākuma ziedotā nauda tiek inkasēta un primāri tiks novirzīta tiem bērniem, kuri dzīvo šajā pilsētā
vai tuvākajā apkaimē.
Kā pastāstīja pasākuma vadītājs
Jānis Auzāns, piecu gadu laikā, kopš
Latvijā tiek organizēta labdarības akcija “Eņģeli pār Latviju”, iedzīvotāji ir
ziedojuši 1 922 584 latus, kas devis
iespēju palīdzēt 630 bērniem. Viņš
atgādināja, ka iedzīvotāji naudu slimo
bērnu ārstēšanai var ziedot www.
ziedot.lv un Swedbank i-bankā un
filiālēs, Rimi un Super Netto lielveikalos, kā arī zvanot pa maksas tālruni
90006383.
Baiba Trumekalne

Bērnos ierauga spēka avotu

Ogres Centrālajā bibliotēkā 20. novembrī tika atklāta krīzes centrā “Laipas” nonākušo bērnu radošo darbu
izstāde.
Krīzes centrs savu darbību uzsāka
pirms deviņiem gadiem un ar šo izstādi vēlas vērst sabiedrības uzmanību uz pieaugušo vardarbību pret
bērniem, kā arī uz pašu bērnu talantiem.
Krīzes centra vadītāja Mirdza Vaivare stāsta, ka kopā ar krīzes centrā
nonākušajiem bērniem “Laipu” dzimšanas diena nosvinēta 15. novembrī.
Ievērojot klientu konfidencialitāti,
izstādes atklāšanas svētkos centra
klienti nevarēja piedalīties. Šobrīd
centrā atrodas 6 bērni un viena māmiņa ar 3 mēnešus vecu zīdaini, kurai
“Laipās” sniegts patvērums. Par krīzes centra klientiem rūpējas četras
sociālās audzinātājas, sociālā darbiniece, psihologs, auklīte un apkopēja,
kā arī pēc vajadzības tiek piesaistīts
ārsts, un, protams, vadītāja.
“Šo bērnu darbu izstādi rīkojam
divu mērķu dēļ – viens ir vērst uzmanību uz to, ka mūsu sabiedrībā bērni
cieš no vardarbības, un jādara viss
iespējamais, lai tādu bērnu skaits samazinātos. Otrs mērķis ir tāds, ka vēlējāmies pašos mūsu bērnos atrast to
spēka avotu, ko viņi var virzīt tālāk –
savas radošās izpausmes. Radoši
darbojoties centrā, bieži vien redzam,
ka bērnam ir talants – talanta izkopšanai viņu vajadzētu vest uz mākslas vai mūzikas skolu, bet bērns savā
ģimenē ir atstāts novārtā. Caur šiem
radošajiem darbiem ļaujam viņiem
izpausties,” skaidro M. Vaivare un
piebilst, ka bērniem, kuri nonāk krīzes
centrā, ir ļoti dažādas problēmas – uzmanības traucējumi, mācīšanās grūtības, pašaprūpes iemaņu trūkums,

viena daļa bērnu par dažādiem pārkāpumiem nonākuši policijas uzskaitē,
un, lai šīs problēmas palīdzētu novērst, krīzes centra darbiniekiem ir jāpielieto dažādas disciplinēšanas metodes. Lai šajā procesā nezustu uzslavas un pamudinājumi, bērniem ir
iespēja savām rokām radīt skaistus
darbus, ko nu var apskatīt un novērtēt
arī līdzcilvēki. Izstādes apmeklētājiem ir ierīkota īpaša atsauksmju
grāmata.
Krīzes centra vadītāja iepazīstināja arī ar veiktā pētījuma “Iedzīvotāju attieksme pret vardarbību pret
bērnu” rezultātiem, kas nesen prezentēti ikgadējā starptautiskā konferencē vardarbības pret bērnu novēršanai. Pētījuma mērķis bija noskaidrot sabiedrības attieksmi pret
vardarbību pret bērnu. “Kā pozitīvs
minēts fakts, ka ir samazinājies to
respondentu skaits, kuri uzskata pēršanu kā vienu no efektīviem audzināšanas līdzekļiem. Tātad sabiedrības doma ir ietekmēta un vecāki,
pirms pacels roku pret bērnu – padomās. Tomēr priekšplānā izvirzās
secinājums, ka ļoti daudzi bērni Latvijā vēl aizvien cieš no tāda vardarbības
veida kā bērna pamešana novārtā,
kas nozīmē, ka viņam netiek nodrošinātas pamatvajadzības – ēdiens,
dzēriens, apģērbs vai apavi, mājoklis,
medicīniskā aprūpe vai valstī noteiktā
obligātā izglītība. Pētījumā arī atklāts,
ka iestādēm un institūcijām vajadzētu
būt atvērtākām pret sabiedrību un
vairāk sniegt palīdzību bērniem un
ģimenēm, kas cieš no vardarbības,”
stāsta M. Vaivare. Pēc pētījuma veikšanas radies secinājums, ka, salīdzinot ar situāciju iepriekš, tomēr ir paveikts liels darbs vardarbības mazināšanai, taču tas nav pietiekams un sabiedrība ir vairāk jāizglīto un jāinformē, lai vardarbība ģimenēs mazinātos.
Centra vadītāja pateicas Ogres
novada pašvaldībai par krīzes centra
dibināšanu, tā uzturēšanu un pilnvērtīgas darbības nodrošināšanu un
uzturēšanu. “Ogres novads rūpējas
par saviem bērniem, ir devis savu
artavu, lai samazinātos fiziskā vardarbība ne tikai novadā, bet valstī
kopumā,” ir pārliecināta M. Vaivare,
par šī nozīmīgā darba veikšanu viņa ir
pateicīga arī savam profesionālajam
kolektīvam.
Sociālā darbiniece Ilona Bērtule

izstādes atklāšanā iepazīstināja ar
bērnu darbiem, kas ir šo bērnu dvēseles daļiņa. “Emocijas un noskaņas
bērnu darbos ir gan pozitīvas, gan
skumjas, un katru izstādes apmeklētāju es aicinu no tiem paņemt kaut ko,
kas liks aizdomāties un neatstās
vienaldzīgus,” aicina I. Bērtule. Izstādē aplūkojami gan zīmējumi, gan figūras, kas veidotas no papīra un citiem
materiāliem, vēlējumi, Valsts svētku
dekori. Ir arī bērnu veidota krīzes
centra “Laipas” ēka – liela un skaista,
veidota gaišās krāsās. Netālu no šīs
ēkas apskatāma arī “ceļasoma”, kurā
ielikts viss tas, ko krīzes centra darbinieki vēlas nodot katram savam klientam – āboli ar laba vēlējumu lapiņām.
“Bērni šai izstādei ļoti gatavojās un
strādāja. Tā kā viņu pašu šeit nav, tad
viņi katram no jums sūta sveicienu –
papīra ziedu,” atklāja I. Bērtule un
katram no izstādes apmeklētājiem
pasniedza šādu ziedu.
Dienu pirms izstādes atklāšanas
kāds krīzes centrā nonācis zēns uzrakstījis vārdus, kurus audzinātājām
atļāvis nolasīt arī izstādes atklāšanā.
Zēns raksta: “Pat tad, kad mēs jums
iesistu, jūs mūs kā vienmēr saprastu.
Paldies par jaukajām atmiņām. Dēļ
tām mēs jūs apbērtu ar zelta mantiņām. Jūs mums bijāt mātes vietā, mēs
to neredzējām, kā ieskrējuši mietā. Es
jums saku paldies, dziedu jums par to
paldies.”
Pateicības vārdus par veikto darbu
centra kolektīvam veltīja arī Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece
Vita Pūķe. “Atceros to laiku pirms
deviņiem gadiem, kad mēs sapratām,
ka šāda institūcija mums ir vajadzīga,
pati dzīve uz to norādīja. Un ir jauki, ka
mums šāda iestāde ir, taču tai pat
laikā ir skumji, ka mūsu sabiedrībā
šāda iestāde ir nepieciešama,” atzina
V. Pūķe. Priekšsēdētāja vietniece
pateicās centra darbiniekiem par
veikto darbu, profesionalitāti, mīlestību un gādību, bieži vien smagās situācijās nonākušajiem bērniem spējot
sniegt atbalstu un mājas izjūtu, kādu
patiesībā būtu jāsniedz ģimenei. V.
Pūķe pauda cerību, ka bērnu skaits,
kuriem nepieciešama krīzes centra
palīdzība, nākotnē noteikti mazināsies, un tie, kuri atstājuši krīzes centru, atgriezīsies mīlošās un labās
ģimenēs. “Paldies, ka katrā bērnā
spējat saskatīt gaišumu, talantu, tā ir
māksla – sirds siltuma, sirds gudrības

Ir uzsākta notekūdeņu attīrīšanas
ietaišu
būvniecība Ogrē
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Mālkalne” informē, ka ir saņemta
būvatļauja Ogres notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI) rekonstrukcijai un ir
uzsākti būvlaukuma sagatavošanas darbi.
2015. gada pirmajā pusē būvniecības firma AS “Per AArsleff” izbūvēs jaunas
notekūdeņu attīrīšanas ietaises esošo vietā. Jaunās NAI nodrošinās kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši visām normatīvajām prasībām.
Būvdarbu kopējā vērtība ir Ls 3 668 042 bez PVN. Līdz ar šī projekta pabeigšanu praktiski visa Ogres komunālā saimniecība būs sakārtota, pateicoties ES
Kohēzijas fonda, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un
Ogres novada domes atbalstam un finansējumam, jo jauna ūdens atdzelžošanas stacija un artēziskie urbumi jau darbojas dažus gadus, kā pēdējais
objekts ir atlikusi Ogres NAI rekonstrukcija.
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvās, finanšu
un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.
Gundega Deģe,
Ogres novada p/a “Mālkalne” SA speciāliste
Izcilajam Latviešu aktierim – ākstam, traģiķim, komiķim!!!!!
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PASMAIDI, SIRDS GAIŠA KĻŪS!
Koncertā piedalās:
Maestro RAIMONDS PAULS
Dziedātājas LIENE ŠOMASE, ANTRA STAFECKA
Dziedātāji DAINIS SKUTELIS, NIKS MATVEJEVS
Aktieri EDGARS PUJĀTS, ARTIS ROBEŽNIEKS, GUNTIS SKRASTIŅŠ
Edgara Liepiņa balvas laureāti – aktieri JĀNIS JARĀNS, DAINIS
PORGANTS, VOLDEMĀRS ŠORIŅŠ, ZIGURDS NEIMANIS
Mūziķi JURIS KRISTONS, IVARS JERCUMS, IVARS KALNIŅŠ,
MODRIS LAIZĀNS
Biļetes: Ls 6; 7; 8; 9; 10; 12

Turpinājums no 2. lpp.

Plūdu riska samazināšanai atsavinās nekustamos īpašumus
šogad tika veikti Ogres upes tīrīšanas darbi, par kuru ietekmi uz teritoriju
applūšanu bijušās d/s “Ogre” teritorijā šobrīd nav iespējams spriest.
Lai izbūvētu aizsargdambi gar Ogres upes krastiem bijušās d/s “Ogre”
teritorijā, nepieciešams atsavināt virkni nekustamo īpašumu un veikt būvdarbus,
kuru aptuvenās izmaksas daudzkārt pārsniegtu alternatīvu brīvprātīgi atsavināt
nekustamos īpašumus plūdu riska teritorijā. Šobrīd nav arī datu par to, vai
aizsargdambja būvniecība iespējami labākajā veidā sasniegtu iecerēto mērķi
pasargāt nekustamos īpašumus no applūšanas.
Par vienu no pašvaldības plānotajiem pretplūdu pasākumiem visu
pašvaldības iedzīvotāju interesēs, lai samazinātu zaudējumus un risku, ko
nodara plūdi, tādējādi ierobežojot kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un
īpašumam, varētu būt nekustamo īpašumu atsavināšana bijušās dārzkopības
sabiedrības “Ogre” teritorijas daļā – plūdu riska teritorijā.
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Sabiedrības vajadzībām
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu pašvaldības ir tiesīgas
ierosināt un veikt nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām un
lemt par nekustamā īpašuma iegādes nepieciešamību.
Līdz šim pašvaldība ir saņēmusi tikai viena nekustamā īpašuma īpašnieku
iesniegumu par īpašuma atsavināšanu pašvaldības vajadzībām.
Nikolajs Sapožņikovs

piepildīta māksla. Lai jums spēks, lai
pietiek enerģijas un saules siltuma,”
vēlēja V. Pūķe, pasniedzot centra
kolektīvam piemiņas veltes no pašvaldības.
Ogres novada Sociālā dienesta
vadītāja Sarmīte Ozoliņa atminējās,
kā pirms deviņiem gadiem tika meklēta īstā vieta krīzes centram, pašā
centra izveidē aktīvi iesaistījusies
Ilona Reinholde, kura šobrīd ir Sociālā
dienesta vadītājas vietniece. “Krīzes
centrs mums visiem ir kā mīļš, izauklēts bērns,” sacīja S. Ozoliņa, pateicoties centra kolektīvam par darbu
un par atbalstu, ko sniedz kolēģiem
citās institūcijās. “Paldies par jūsu
darbu un to, ka jūs esat. Lai jums
spēks, izturība un sirds siltums arī
turpmāk,” vēlēja S. Ozoliņa. Laba vēlējumiem pievienojās arī I. Reinholde.
Viņa atklāja, ka nereti, kad Ogrē
ierodas kolēģi no ārzemēm, viņi tiek
iepazīstināti ar krīzes centru, un visi ir
pārsteigti, ka Ogres novada iedzīvotājiem ir pieejams šis tik nepieciešamais pakalpojums, turklāt augstā
kvalitātē un bez maksas, ka pašvaldība ir uzņēmusies rūpes un gādību
par smagās situācijās nonākušajiem
bērniem un ģimenēm. I. Reinholde atgādināja, ka ne par velti centram ir
nosaukums “Laipas”, jo centrs ir kā
laipa starp bijušo un nākamo ceļa
posmu, kas, cerams, visbiežāk būs labāks, drošāks, ar mīlestību piepildīts.
Krīzes centra darbiniekus sveica
kolēģi no novada sociālajiem centriem, Ogres bāriņtiesas, Ģimenes at-

balsta dienas centra un Profilakses
punkta.
Krīzes centra kolektīvs un bērni ir
pateicīgi par izstādes atklāšanas viesu sarūpētajiem ziediem un dāvaniņām, kā arī Ogres Centrālajai bibliotēkai un tās vadītājai Marutai Jēkabsonei par viesmīlību, atsaucību un
atbalstu, palīdzot sagatavoties izstādei.
Krīzes centra “Laipas” bērnu darbu
izstāde Ogres Centrālajā bibliotēkā,
2. stāva lasītavā būs apskatāma līdz
30. novembrim bibliotēkas darba
laikā. Visi laipni aicināti!
Informācijai
Krīzes centrs vardarbībā cietušiem
bērniem “Laipas” Ogrē durvis vēra
2004. gada 15. novembrī. Krīzes centrā nonāk bērni, kuri cietuši no emocionālas un fiziskas vardarbības. “Laipās” dara visu iespējamo, lai bērns
varētu atgriezties drošā vidē. Krīzes
centrā ik dienas ar bērniem strādā
sociālie darbinieki un sociālie
audzinātāji, un laiks, ko šeit pavada
bērns, vidēji ir 3-4 nedēļas, taču gadās
pavadīt arī ilgāku laiku. “Laipas” spēj
vienlaicīgi uzņemt 10 bērnus, ja nepieciešams, iespējams ierīkot papildu
guļvietas. Šeit bērni atkopjas no traumām (gan fiziskām, gan emocionālām), mācās, spēlējas, atpūšas, iet
pastaigās, radoši strādā un, pats
galvenais, bērni centrā jūtas drošībā,
viņiem tiek nodrošinātas visas dzīves
pamatvajadzības – ēdiens, guļvieta
un rūpes.
Baiba Trumekalne

Nākamais laikraksta numurs – decembra trešajā nedēļā.
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