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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Sidrabiņa upe tek līkumiņu līkumiem…

Ledus sastrēgumi pie dzelzceļa tilta ik pavasari rada plūdu risku.
Ogres upe arī tek līkumiņu līkumiem, sagādājot cilvēkiem gan prieka
brīžus, gan arī ne mazums raižu plūdu
izskatā.
Par applūstošām un plūdu riska
teritorijām, par plūdu cēloņiem,
būvatļauju izsniegšanu un citām
lietām plūdu sakarā skaidro Ogres
būvvaldes vadītāja Maija Rinka.
Applūstošas teritorijas vai plūdu
riska teritorijas tiek noteiktas un iezīmētas teritorijas plānojumā saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.
406 “Virszemes ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, kas
izdoti, pamatojoties uz Aizsargjoslu
likuma 59. panta pirmo daļu. Applūstošas teritorijas vai plūdu riska teritorijas tiek noteiktas atbilstoši Valsts SIA
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģiskajiem datiem par noteiktajām teritoriju applūšanas augstuma atzīmēm, kā arī
izvērtējot applūšanas biežumu – vismaz reizi 10 gados (ar 10 % applūduma varbūtību).
Plūdu riska teritorijas statusā
Ogresgala pagasta dārzkopības
sabiedrības “Ogre” teritorijas zemākā
daļa, kas šogad un pagājušogad applūda, saskaņā ar Valsts SIA Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra hidroloģiskajiem datiem tiek
traktēta kā neapplūstoša teritorija ar
augstuma atzīmi 27.5 m Baltijas augstumu sistēmā. Šāda augstuma atzīme atrodas pašā upes krastā, kur nav
ēku. Pēdējos trīs gadus applūšanas
augstuma atzīme, pēc glābšanas dienestu sniegtās informācijas, sasniedz
29.0 m virs jūras līmeņa. Šobrīd pašvaldības teritorijas plānojumā šī teritorija iezīmēta kā plūdu riska teritorija.
Ogres pilsētas apbūves teritorijai
Plūsmas un Ogres ielas rajonā pēc
aizsargdambja izbūves applūstošās
teritorijas statuss tika noņemts. Visus
šos gadus dambis arī savu plūdu
aizsargfunkciju ir pildījis. Applūstošās
teritorijas robeža Ogres novada teritorijas plānojumā ir aizsargdambis. Šī
gada ārkārtas ekstremālo meteoroloģisko apstākļu radīto plūdu rezultātā
dambis tika pārrauts – tā bija avārijas
ārkārtas situācija. Šogad tiks veikti
aizsargdambja rekonstrukcijas darbi,
stiprinot tā konstrukciju. Pašreiz teritorijas plānojumā daļa šīs teritorijas
ir fiksēta kā plūdu riska teritorija, kur ir
noteikti apbūves ierobežojumi.
Jaunais teritorijas plānojums, kurā
ir precizētas applūšanas un plūdu
riska teritorijas, ņemot vērā 2010. un
2011. gadā faktiski applūdušās teritorijas, ir stājies spēkā 2012. gada
septembrī.
Mantojums no padomju laikiem
Bijušās d/s “Ogre” teritorijā apbūve
veidojusies jau padomju laikā, un teritorijas plānojumā šī teritorija nekad
nav bijusi atzīmēta kā applūstoša
teritorija, līdz ar to apbūve tika atļauta.
2002. gada decembrī, apvienojoties Ogresgala pagastam un Ogres
pilsētai, izveidojās Ogres novads.
Līdz ar novada izveidi tika izstrādāts
jaunais Ogres novada teritorijas plānojums, kurā arī šī d/s Ogre teritorija
netika iezīmēta kā applūstoša teritorija, jo Ogresgala pagasta padome

bija atļāvusi tur veikt apbūvi un pārsvarā apbūve faktiski jau bija notikusi. D/s “Ogre” iedzīvotāji lūdza šo
teritoriju iekļaut plānojumā kā dzīvojamo teritoriju. Neviens no atbildīgajiem valsts dienestiem vai iedzīvotājiem teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas un apstiprināšanas
laikā netika ierosinājis vai norādījis,
ka šī teritorija būtu jānosaka kā applūstoša teritorija, kurā aizliedzama
apbūve. Pēc teritorijas pastiprinātas
applūšanas 2011. gadā pašvaldība
atkārtoti pieprasīja Valsts Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas pārvaldei
izziņu par applūšanas augstuma atzīmēm. Saņemtā izziņa apliecināja to,
ka teritorija vēl joprojām klasificējama
kā neapplūstoša.
Nepiekrīt apbūves aizlieguma
noteikšanai
Ar d/s “Ogre” iedzīvotājiem notika
vairākas sanāksmes, kurās viņi nepiekrita apbūves aizlieguma noteikšanai, bet par applūšanas cēloni minēja Ogres HES, kura neievērojot
ekspluatācijas noteikumus un savlaicīgi neatverot dambja vārstus. Bija
secināms, ka jāveic papildu izpēte, lai
noteiktu applūšanas cēloņus. Tika
analizētas vairākas versijas – aizsargdambja būvniecība u.c., bet tas,
iespējams, radītu neparedzētas applūšanas riska iespējas citās teritorijās, kuras šobrīd vēl nav bijušas
apdraudētas. Lai veiktu aizsargdambju būvniecību, būtu jāatpērk privātās
zemes, jo pašvaldībai savas zemes
tur nav. Ogres upe un tās krasti kā
īpašums ir piekrītoša valstij, un pašvaldība saskaņā ar pašreizējo likumdošanu nav tiesīga tur veikt kādas
darbības.
Šogad pie vainas ekstremālie
laika apstākļi
Meteoroloģisko dienestu informācija liecina, ka visā Latvijā šī gada
pavasaris bija ārkārtas situācija un
applūda daudz plašākas teritorijas
nekā parasti.
Pēc 2013. gada pavasara plūdiem
atbildīgie dienesti secināja, ka situācijā, kad visi Ogres HES dambja aizsargvārsti bija atvērti, d/s “Ogre” teritorijas applūšana netika mazināta. Šī
gada aprīļa plūdos applūda Lielpeču
meteroloģiskā stacija par 0.5 m un tai
apkārt esošās apbūves teritorijas,
kas iepriekš nekad nav bijis konstatēts. Tas liecina, ka šoreiz vainojami
ekstremālie meteoroloģiskie apstākļi,
kādi nav konstatēti vairāk kā 100 un
pat vairāk gadu periodā visā Latvijā.
Valstij un pašvaldībai jādarbojas
roku rokā
Lai izanalizētu visu situāciju kopumā, ir jāizvērtē tas, ka Rīgas HES
būvniecības rezultātā izbūvētais Ogres salas aizsargdambis ir radikāli
izmainījis Ogres upes tecējuma gultni
un virzienu, pagriežot to pret Daugavas straumi, pie ietekas Daugavā apstādinot Ogres upes straumi. Tur Ogres upe ir ļoti sekla. Jāizvērtē dzelzceļa tilts, kas izbūvēts upes platākajā
vietā un kura pamatu un balstu konstrukcijas par vairāk kā trešdaļu aizšķērso upes gultni un plūdumu. Šī
gada plūdos apdraudošs ledus sastrēgums izveidojās tieši pie dzelz-

ceļa tilta.
Valstij vairāk jāiesaistās šo jautājumu risināšanā, jāveic kompleksa izpēte Daugavas un Ogres upes baseinos, jābūt vienotai, koordinētai valsts
un pašvaldības darbībai šo problēmu
risināšanā, jāsakārto arī likumdošana, ir jābūt nepieciešamajam finansējumam. Pašvaldības finanšu resursi ir nepietiekami, turklāt arī likumdošana neļauj ieguldīt pašvaldības
līdzekļus valstij piekrītošajos īpašumos.
Turpmāk pašvaldībai jāstrādā, lai
ieviestu apbūvi stingrāk reglamentējošus noteikumus šajās teritorijās – ir
jāveic grozījumi apbūves saistošajos
noteikumos, jāpastiprina būvniecības
kontrole.
D/s “Ogre” teritorijā brīvu, neapbūvētu zemes gabalu praktiski nav. Līdz
ar to aizliegums attieksies uz esošo
ēku rekonstrukciju un palīgēku un
saimniecības ēku būvniecību.
Lai aizsargātu esošo teritoriju no
applūšanas, jābūvē aizsargdambis
vai jāmeklē citi risinājumi, veicot papildu izpēti.
Būvniecības atļauja vai aizliegums
būvēt ir juridisks administratīvais
akts.
Nereti tiek jautāts, kādēļ pēdējā
laikā ir tikušas izsniegtas būvatļaujas
būvniecībai šajās teritorijās. Gribu
atgādināt, ka, izsniedzot būvniecības
atļaujas vai atsakot to izsniegšanu,
tiek izskatīta atbilstība likumdošanai,
tai skaitā teritorijas plānojumam. Būvniecības atļauja vai aizliegums būvēt
ir juridisks administratīvais akts, kurš
jāpamato.
Nekustamā īpašuma īpašnieks
iesniedz būvvaldē iesniegumu par
būvniecības ieceri, būvvalde izskata
tā atbilstību teritorijas plānojumam un
izsniedz plānošanas – arhitektūras
uzdevumu (PAU) vai sniedz atteikumu. Atteikums ir administratīvais akts,
ko var apstrīdēt tiesā, ja atteikums
neapmierina iesniedzēju un nav juridiski pamatots, bet gan balstīts tikai
uz pieņēmumiem. Gadījumos, kad
tiek izsniegts PAU, tajā tiek definēti
apbūves un projektēšanas nosacījumi. Būvatļaujas tiek izsniegtas pēc
projekta akceptēšanas vai pārreģistrētas, mainoties īpašniekam, vai pagarinātas, beidzoties tās termiņam, ja
būvētājs izsaka šādu vēlmi. Patvaļīgi
uzsāktu būvniecību būvvalde var prasīt nojaukt vai arī atļaut turpināt uzsākto, ja tā atbilst normatīvo aktu prasībām un nav pretrunā ar teritorijas
plānojumu.
Ogres būvvalde no Ogresgala pagasta padomes 2002. gadā, kad tika
izveidots Ogres novads, nesaņēma
dokumentus, plānojumu vai cita veida
informāciju, kurā d/s “Ogre” daļa būtu
norādīta kā applūstoša teritorija, toties saņēma pilnu arhīvu ar akceptētiem projektiem un nekustamo īpašumu īpašnieku sarakstus, kuri privatizējuši zemi zem ēkām un uzsākto gribēja turpināt. Šāda nekustamo īpašumu īpašnieku rīcība skaidrojama ar
to, ka neapbūvētus zemes gabalus
viņi vienkārši nevarēja privatizēt! Teritorijas plānojuma izstrādes laikā
2003. gadā novada pašvaldība saņēma iesniegumus no d/s “Ogre” nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri prasīja, lai plānojumā tiktu paredzēta
apbūve visā d/s “Ogre” teritorijā.
Informācija nevienam netiek liegta
Tiek uzdoti jautājumi, kur var iegūt
informāciju par savā īpašumā pieļaujamo būvniecību. Informāciju par
savu īpašumu iedzīvotāji vienmēr var
iegūt būvvaldē, ciktāl pašvaldības
rīcībā ir šāda informācija. Iedzīvotāji
tiek aicināti arī izteikt priekšlikumus
par sava īpašuma attīstību, kad pašvaldība izstrādā teritorijas plānojumu,
detālplānojumu vai to grozījumus, kā
arī citos gadījumos. Informācija par
šiem procesiem un attiecīgi publiskās
apspriešanas izsludināšanu vienmēr
tiek publicēta pašvaldības laikrakstā
“Ogrēnietis”, kā arī pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv. Par teritori-
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Bezmaksas

SVEICAM MAIJA JUBILĀRUS!
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
96 gadu jubilejā
Dārtu Sirsniņu
95 gadu jubilejā
Mariju Smorodinu
93 gadu jubilejā
Antoņinu
Varfolomejevu
92 gadu jubilejā
Irēnu Bēniņu
Austru Vilciņu
91 gada jubilejā
Malvīni Žukovu
90 gadu jubilejā
Dzidru Zviedri
Stepanu Tihonovu
Helēnu Protizāni
Zinaidu Serjakovu

85 gadu jubilejā
Eleonoru Viškeri
Nelliju Kondrāti
Sabīni Sudņiku
Gundegu Jakovicku
Ritu Lizinsku
Jāni Ļutinski
Ivanu Lisjuku
Olgu Kuzminu
Tamāru Dubrovsku
Valentīnu Hohločevu
Aleksandru Gruzdevu
Ivanu Kutajevu
Rasmu Baltkaulu
Ļubovu Burecu
Pēteri Guļbinski
80 gadu jubilejā
Ausmu Skaidrīti Lulli
Pjotru Ņikitinu

Varvaru Griščenko
Skaidrīti Leiškalni
Bonaventūru
Ezeriņu
Valdi Koku
Astrīdu Kalniņu
Ēvaldu Indānu
Andri Šrāderu
Margu Virsnīti
Raisu Jeremejevu
Jāni Bedikeru
Ļubovu Kožujevu
Olgu Šņitkovu
Terēzi Magreci
Daini Tensonu
Agafju Kuznecovu
Ainu Circeni
Rasmu Dauģi

Laika periodā no 5. aprīļa līdz 13. maijam
Ogres novadā reģistrēti 35 jaundzimušie,
t.sk. 18 meitenes un 17 zēni.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
jaundzimušo bērniņu vecākus!

INFORMĒ P/A “MĀLKALNE”
Pašvaldības aģentūra “Mālkalne” arī šogad veiks nepieciešamos
profilaktiskos pasākumus katlumājās, lai sagatavotos nākamajai apkures
sezonai. Darbi katlumājās notiks pēc grafika, norādītajos datumos siltumnesēja
padeve tiks pārtraukta.
Upes pr. 19: 17. – 21. jūnijs; 24. – 25. septembris.
Skolas iela 20: 10. – 13. jūnijs; 17. – 18. septembris.
Zilokalnu pr. 12a: 27. – 30. augusts; 3. – 4. septembris.
Brīvības iela 116a: 9. – 11. jūlijs; 10. – 11. septembris.
Akmeņu iela 43: 21. – 23. maijs; 12. – 13. septembris.
Celtnieku iela 2a: 16. – 18. jūlijs.
Indrānu iela 9: 6. – 8. augusts.
Liepas – 5: 2. – 4. jūlijs.
Suntažu iela 2: 20. – 22. augusts
Doles iela 2a, Indrānu iela 17, Indrānu iela 24 – profilakses darbi jau veikti.

INFORMĒ OGRES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS
Laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 31. martam Ogres novada
sociālajā dienestā sniegti šādi sociālie pabalsti un pakalpojumi:
Sociālie pabalsti
Ogres sociālajā centrā:
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
Ls 10 209
Dzīvokļa pabalsts
Ls 71 635
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
Ls 8415
Apbedīšanas pabalsts
Ls 1830
Ēdināšanas pabalsts
Ls 21 692
Pabalsts aprūpei
Ls 5778
Bērna piedzimšanas pabalsts
Ls 4400
Suntažu sociālajā centrā:
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
Ls 2295
Dzīvokļa pabalsts
Ls 3633
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
Ls 2214
Apbedīšanas pabalsts
Ls 240
Ēdināšanas pabalsts
Ls 1356
Pabalsts aprūpei
Ls 853
Braukšanas biļetes represētām personām
Ls 14,75
Pakalpojumi pansionātā
L 2459
Madlienas sociālajā centrā:
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
Ls 2159
Dzīvokļa pabalsts
Ls 1944
Pabalsts kurināmā iegādei
Ls 4080
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
Ls 1080
Apbedīšanas pabalsts
Ls 180
Ēdināšanas pabalsts
Ls 2869
Pabalsts aprūpei
Ls 274
Braukšanas biļetes represētām personām
Ls 20
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
Ls 491
Taurupes sociālajā centrā:
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts
Ls 3712
Dzīvokļa pabalsts
Ls 2897
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
Ls 1165
Apbedīšanas pabalsts
Ls 330
Ēdināšanas pabalsts
Ls 1560
Pabalsts aprūpei
Ls 4754
Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
Ls 775
Kopā 2013. gada pirmajā ceturksnī sociālajos pabalstos Ogres novadā izlietoti
Ls 165 313,75.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem
Ogres sociālā centra Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem (turpmāk - ANĢB)
turpina veikt psihosociālo darbu ar riska un augsta riska ģimenēm. Nodaļas 3
sociālie darbinieki, psihologs un sociālais aprūpētājs/ģimeņu asistents palīdz
ģimenēm ar bērniem rast risinājumus dažādās dzīves un sadzīves problēmās,
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Sidrabiņa upe tek līkumiņu līkumiem…
jas plānojumu šādas apspriešanas notikušas pēdējos divus gadus, kā arī no
2003. – 2006. gadam iepriekšējā periodā.
Informāciju par teritorijas plānojumā
noteikto un atļauto izmantošanu un apbūves iespējām katrs nekustamā īpašuma īpašnieks vai iespējamais pircējs
var iegūt pašvaldības mājas lapā, kur ir
publicēts Ogres novada teritorijas plānojums un apbūves noteikumi, kā arī
izziņas veidā pieprasīt būvvaldē.
Nereti pirms īpašuma pārdošanas
vai iegādes cilvēki nāk uz pašvaldību
konsultēties, raksta elektroniski vai citā
viņiem pieņemamā veidā noskaidro
informāciju par savu īpašumu vai par
īpašumu, kuru vēlas iegādāties. Šī informācija nevienam netiek liegta.
Māju – kalna galiņā
Izskanējuši viedokļi, ka, pērkot īpašumus, cilvēki nezina, ka īpašums at-

rodas applūstošā teritorijā. Te jāatgādina, ka apgrūtinājumus zemesgrāmatā var nostiprināt tikai pats īpašnieks vai tiesas ceļā. Nez vai kāds
īpašnieks labprātīgi pats piekristu to
darīt savam īpašumam. Aizsargjoslas varētu atzīmēt dabā, uzstādot
speciālas informatīvās zīmes, lai iedzīvotājiem tās būtu uzskatāmi redzamas dabā, un par šādu zīmju
uzstādīšanu būtu jālemj pašvaldībai.
Tomēr būtu vērts atcerēties vecu
veco patiesību, ka senos laikos saimnieks māju būvēja kalna galiņā, nevis
pie upes lejiņā, jo plūdi, lielāki vai
mazāki, pavasaros ir notikuši vienmēr. Arī tad, kad hidroelektrostaciju
nebija. Ja pats sevi nesargāsi, tad neviens tevi nepasargās! Tādēļ rūpīgi
jāizvērtē vietas izvēle mājas būvniecībai un iegādei.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
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sniedzot psiholoģisko un emocionālo atbalstu, padomus, kā arī veic psihosociālo darbu ar ģimenēm, kurās bērniem ir nepietiekams pamatvajadzību nodrošinājums, bērni cietuši no vecāku vardarbības, vecākiem ir problēmas ar bērnu
audzināšanu, bērni neapmeklē skolas, vecākiem ir atkarības problēmas u.c.
2013. gada pirmajā ceturksnī ANĢB speciālisti strādāja ar 64 ģimenēm (tajā
skaitā ar nepilngadīgajiem, kuriem ir izstrādāta sociālās korekcijas un sociālās
palīdzības programma). Psiholoģiskā palīdzība sniegta 19 ģimenēm (kopā
sniegtas 55 bezmaksas psihologa konsultācijas). Sociālā aprūpētāja/ģimeņu
asistenta pakalpojums tika sniegts12 ģimenēm.
Lai kvalitatīvi risinātu jautājumus, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību, ir
svarīgi koordinēt profesionāļu savstarpējo sadarbību, līdz ar to ir notikušas 6
starpinstitucionālās tikšanās ar Ogres un Ogresgala izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem.
Krīzes centrs “Laipas”
Krīzes centrs vardarbībā cietušiem bērniem “Laipas” 2013. gada pirmajā
ceturksnī sniedza pakalpojumu 11 nepilngadīgiem bērniem un 2 pieaugušām
personām, tai skaitā mātei ar piecgadīgu bērnu sniegts patvērums uz dažām
dienām un mātei ar jaundzimušo sniegts ilgstošs patvērums un atbalsts zīdaiņa
aprūpē atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām, kā arī turpmāk sniegs atbalstu
mātei sociālo problēmu risināšanā.
Ģimenes atbalsta dienas centrs
Šā gada pirmajā ceturksnī centra apmeklētāji katru mēnesi piedalījās Ogres
Centrālās bibliotēkas piedāvātajos konkursos, 12 bērniem bija iespēja braukt uz
hokeja spēli Rīgā, tika sarīkoti Lieldienu pasākumi, novadītas 4 drošības
programmas “Džimba” nodarbības. Ģimenes atbalsta dienas centra jaunums –
radošās nodarbības vecākiem ar bērniem.
Ģimenes atbalsta dienas centrs piedalās projektu konkursā, lai uzlabotu
telpu estētisko izskatu Meža pr. 9, Ogrē, kā arī lai iegādātos spēles, dažādojot
jauniešu nodarbes.
Dienas centrs “Saime”
Dienas centrs “Saime” 6. martā rīkoja labdarības koncertu “Iespēja 2013”.
Pasākumā uzstājās dažādi mākslinieki, kā arī dienas centra klientu un
brīvprātīgo jauniešu apvienotais ansamblis “Saime”. Koncerta laikā apmeklētāji
un klausītāji saziedoja Ls 317,56. Šos līdzekļus plānots izlietot, iegādājoties
nepieciešamās lietas sporta un veselības aktivitātēm, kā arī uzlabot dienas
centra vides drošību un estētiku.
Dienas centru “Saime” ikdienā apmeklē 39 tās pastāvīgie klienti.
Sarmīte Ozoliņa, Ogres novada sociālā dienesta vadītāja

Aizsaulē aizgājuši (05.04.2013. – 13.05.2013.)
Gaida Akmene
dz.10.07.1928.
Jānis Andriksons
dz.27.05.1935.
Jānis Avots
dz.02.11.1940.
Anna Belova
dz.17.07.1922.
Guntis Bērziņš
dz.18.01.1954.
Ļubova Binzare
dz.30.09.1923.
Juris Briedis
dz.23.04.1936.
Vanda Burkēvica
dz.07.09.1937.
Osvalds Daņilovs
dz.04.11.1952.
Jānis Dembovskis
dz.15.12.1945.
Ilmārs Dreija
dz.10.11.1964.
Voldemārs Dzimtais
dz.16.03.1934.
Marija Freija
dz.03.11.1921.
Dzintra Gobiņa
dz.11.08.1948.
Boriss Ivanovs
dz.30.12.1939.
Nadežda Jakovļeva
dz.01.12.1933.
Zenta Jurāne
dz.14.06.1923.
Elza Kalniņa
dz.15.11.1930.
Ludmila Kļimentjeva
dz.29.02.1940.
Aleksandra Koba
dz.06.11.1922.

Vilis Krivmanis
dz.31.07.1939.
Ināra Kupča
dz.16.12.1946.
Zigurds Lazdiņš
dz.28.07.1941.
Jānis Leimanis
dz.10.10.1913.
Ēvalds Leimans
dz.17.02.1941.
Anna Lisakova
dz.19.04.1925.
Vladislavs Māliņš
dz.19.02.1951.
Konstantīns Munde
dz.18.11.1920.
Anna Naidenko
dz.27.03.1921.
Roze Ozoliņa
dz.06.04.1925.
Vladislavs Peipiņš
dz.24.10.1929.
Anna Pelsa
dz.06.11.1928.
Olga Platupe
dz.12.10.1925.
Anita Sakne
dz.29.05.1940.
Uldis Skribāns
dz.26.01.1954.
Ērika Stirna
dz.16.10.1928.
Nikolajs Šeško
dz.06.12.1942.
Helēna Vrubļevska
dz.12.08.1932.
Lidija Zaķe
dz.11.07.1923.
Aina Zvirgzdiņa
dz.07.02.1934.

Ogres novada pašvaldība izsaka līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.

Saistošo noteikumu Nr. 10/2013
“Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība
energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ar grozījumu likuma “Par palīdzību
2
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.
panta otrās daļas 4. punktā spēkā stāšanos, ir mainīta līdzšinējā kārtība, kādā pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes
pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā.
2
Minētā likuma 27. panta piektajā daļā
pašvaldībām tiek deleģēts izdot saistošos noteikumus par paskaidrojuma raksta 2. punktā minēto.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kādā Ogres novada pašvaldība, nolūkā
veicināt energoresursu patēriņu samazinājumu, sniedz palīdzību dzīvokļu
īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, kā arī
pretendentiem izvirzāmās prasības,

pieteikumu iesniegšanas, lēmumu
pieņemšanas un pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību un finansējuma apmērus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai 2013. gadā plānots izmantot Ls
41 981.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes
nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas,
darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz
kuru attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā atrodošos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu

īpašnieki, kuri vēlas īstenot energoefektivitātes pasākumus savā dzīvojamā mājā, pieprasot pašvaldības palīdzību (finansējumu) attiecināmo izmaksu daļējai segšanai, kā arī dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas.
4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā sakarā ar dzīvojamo māju renovācijas darbu izpildi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Par šo noteikumu piemērošanu var
vērsties Ogres novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Projekta izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības
pārstāvjiem.
Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 10/2013 “Ogres novada pašvaldības
palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 21. martā (protokols
Nr. 3; 15.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.
punktu un likuma “Par palīdzību dzīvok2
ļa jautājumu risināšanā” 27. panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumos lietotie termini:
1.1.Pretendents – dzīvokļa īpašuma
īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kas likumīgi ieguvusi dzīvokļa
īpašumu mājā, kurā dzīvokļi pieder vairākiem īpašniekiem un atbilst šo noteikumu 2. nodaļā minētajiem kritērijiem.
1.2.Pilnvarotā persona – dzīvokļu
īpašnieku izveidota sabiedrība vai cita
persona, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši apsaimniekot un pārvaldīt attiecīgās dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un pārstāvēt dzīvokļu
īpašniekus veikt visas darbības, lai saņemtu pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā
arī līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš
darbojas, pamatojoties uz likuma “Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 50. panta septīto daļu.
1.3.Energoefektivitātes pasākumi –
ārdurvju bloku, logu atjaunošana un/vai
nomaiņa koplietošanas telpās; ārējo
sienu siltināšana; norobežojošo konstrukciju (pagraba un bēniņu vai pēdējā
stāva griestu) pārseguma siltināšana;
karstā ūdens un apkures sistēmas
cauruļvadu izolācijas ierīkošana vai
atjaunošana; citi energoaudita atskaitē
minētie pasākumi; ar iepriekš saistītajiem pasākumiem veiktā būvuzraudzība un autoruzraudzība.
2. Saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ogres
novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu novada
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk – dzīvojamās mājas) energoefektivitātes pasākumu veikšanai nolūkā
nodrošināt energoresursu patēriņa samazinājumu, pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
3. Pašvaldības līdzfinansējums
dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai tiek piešķirts Pašvaldības budžetā plānoto līdzekļu apmērā.
II. Pretendentiem izvirzāmās
prasības
4. Līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” vai likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:
4.1.dzīvojamā mājā nedzīvojamo
telpu platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības;
4.2.vienai personai pieder ne vairāk
kā 25% no mājā esošajiem dzīvokļa
īpašumiem;
4.3.dzīvojamās mājas kopīpašumā
esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā
kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par

mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai
dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma “Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 50. panta septīto daļu;
4.4.normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā vairāk nekā pusei no mājas
dzīvokļu īpašniekiem balsojot “par”, ir
pieņemts lēmums veikt mājas energoefektivitātes pasākumus, un apmaksāt ar to īstenošanu saistītos
izdevumus;
4.5.dzīvojamām mājām veikts
energoaudits un izstrādāts būvdarbu
tehniskais projekts vai saņemta vienkāršotās renovācijas apliecinājuma
karte, kura saskaņota Ogres novada
būvvaldē.
5. Pilnvarotajai personai, kura
dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz
pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā
nav ar tiesas lēmumu atzīta par
maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas
lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tā neatrodas likvidācijas procesā.
III. Energoefektivitātes pasākumu
līdzfinansējums, tā apjoms
6. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek piešķirts 50 % apmērā no projekta faktiskajām izmaksām.
IV. Pieteikumu līdzfinansējuma
saņemšanai iesniegšanas,
reģistrācijas un izskatīšanas
kārtība
7. Līdzfinansējuma piešķiršanai
nākošā gada budžeta plānā pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai
pieteikumu ar pievienotiem šādiem
dokumentiem:
7.1.pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments
(dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj,
kopija);
7.2.pārvaldnieka (juridiskas personas) reģistrācijas apliecības kopija;
7.3.dzīvokļu īpašnieku kopības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
pieņemts lēmums par dzīvojamās
mājas energoefektivitātes pasākumu
veikšanu, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu;
7.4.izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests ne agrāk kā 1 mēnesi pirms līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegšanas un kura apliecina,
ka pārvaldniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
7.5.Uzņēmuma reģistra izziņa,
kas apliecina, ka pārvaldniekam nav
pasludināts maksātnespējas process
un tas neatrodas likvidācijas stadijā
(juridiskām personām);
7.6.tāme;
7.7.energoaudita atskaite;
7.8.tehniskais projekts vai vienkāršotās renovācijas apliecinājuma

karte, kas saskaņota būvvaldē.
8. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija
un viena mēneša laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas rakstiski paziņo
pretendentiem:
8.1.par iesnieguma reģistrēšanu
Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un
tam pievienotie dokumenti atbilst šo
noteikumu prasībām;
8.2.par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti
neatbilst šo noteikumu prasībām vai
sniegtas nepatiesas ziņas.
9. Lēmumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Pašvaldības
dome, pamatojoties uz noteikumu 8.
punktā minētās komisijas ieteikumu.
10. Ja Pašvaldības domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu ir pozitīvs, tiek noslēgta rakstiska
vienošanās ar pilnvaroto personu par
līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
11. Līdzfinansējuma saņēmējs 3
mēnešu laikā pēc 10. punktā noteiktās
vienošanās stāšanās spēkā organizē
iepirkuma procedūru normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā vai veic tirgus
izpēti (ja iepirkumu procedūra nav nepieciešama) par darbu izpildi.
12. Pēc darbu izpildītāja izvēles
līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz
komisijai darbu izpildītāja iesniegtās
darbu izpildes tāmes apliecinātu kopiju un precizēto pašvaldības līdzekļu
līdzfinansējuma pieprasījumu atbilstoši darbu izpildes tāmei. Pieprasītais precizētā līdzfinansējuma apjoms
nedrīkst pārsniegt 6. punktā noteiktajā
Pašvaldības domes lēmumā apstiprināto.
13. Komisija 1 mēneša laikā pārbauda iesniegtos precizētos aprēķinus un paziņo līdzfinansējuma saņēmējam līdzfinansējuma precizēto
apjomu.
14. Līdzfinansējuma saņēmējs 1
mēneša laikā pēc paziņojuma par
līdzfinansējuma precizēto apjomu
sagatavo un iesniedz parakstīšanai
trīspusēju līgumu starp līdzfinansējuma saņēmēju (Pasūtītājs), darbu izpildītāju un Pašvaldību (Līdzfinansētājs)
par darbu izpildi un apmaksas kārtību.
15. Pašvaldības līdzfinansējums
darbu izpildītājam tiek izmaksāts 30
dienu laikā, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Avansa maksājumi netiek
paredzēti.
16. Komisijai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.
17. Ja Pašvaldības atbalstīto pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs šim mērķim pārsniedz attiecīgajam gadam paredzēto, pilnvarotā
persona pašvaldības līdzfinansējumu
var saņemt tad, kad līdzekļi budžetā
tiek iedalīti.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs
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Saistošo noteikumu Nr. 8/2013
“Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Ministru kabineta 2012. gada 2.
maija noteikumi Nr. 309 “Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” nosaka, ka līdz 2012. gada 31. decembrim
vietējās pašvaldības dome izdod noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad
rīko publisko apspriešanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka apstādījumu apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību, kārtību koku ciršanai

ārpus meža zemēm Ogres novadā,
zaudējumu atlīdzības par dabas
daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtību, kā arī publiskās apspriešanas procedūras kārtību
par koku ciršanu publiskajos apstādījumos.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
1. Izdevumi no budžeta nebūs.
2. Zaudējumu atlīdzība tiks ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā.
3. Konkrētu zaudējumu atlīdzības
summu paredzēt nav iespējams.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie
noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvo slogu jaunu saistošo noteikumu ieviešana neradīs.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Projekta izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības
pārstāvjiem.
Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs

Mūzikas novirziena programma
Ogres Valsts ģimnāzijā
No 2013. gada 1. septembra Ogres Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Ogres
mūzikas skolu piedāvā jaunu mācību programmas izvēli – mūzikas
novirzienu, kas apvieno sevī muzikālā teātra un instrumentspēles klasi.
Paralēli vispārizglītojošajiem priekšmetiem šai programmā būs iespēja
padziļināti apgūt instrumentspēli un vokālo mākslu kā specialitāti
individuālajās stundās, bet grupās – deju, aktiermeistarību un runas mākslu,
kolektīvo muzicēšanu (vokālie un instrumentālie ansambļi, šovkoris, orķestris
u.c.), dažādas mūzikas datorprogrammas, ierakstu studijas operatora un
skaņu režisora iemaņu pamatus, kā arī katra mūziķa izglītībā neiztrūkstošus
elementus – solfedžo, harmoniju, instrumentāciju, aranžēšanu un savai
specialitātei tuvu mūzikas vēsturi un literatūru.
Trīs gadu laikā būs iespēja iepazīt dažādus mūzikas stilus un izvēlēties sev
tīkamāko, lai turpinātu mācības atbilstošā augstskolā.
Skolai ir dienesta viesnīca.
Uzņemšana programmā, sākot ar 14.jūniju, pirms tam pierakstoties pa
tālruni 65044552, e-pasts: gimnazija@oic.lv

Saistošie noteikumi Nr. 8/2013 “Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi”
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 21. februārī (protokols Nr. 2; 1.§). Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 9., 13. punktu, Meža likuma
8. panta otro daļu un 02.05.2012. MK
noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža“ 22. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošajos noteikumos (turpmāk – noteikumi) ir lietoti šādi termini:
1.1.Apstādījumi – visas ar kokiem
un krūmiem dabīgā vai mākslīgā ceļā
apaugušas platības ārpus meža zemēm. Apstādījumi ietver pagalmu un
būvju apstādījumus, dārzus, skvērus,
ielu zaļo zonu, parkus, kapsētas. Ogres pilsētas un ciemu teritorijās apstādījumiem ir sabiedriska vērtība.
1.2.Arborists – speciālists, kuram
izsniegts profesionālās kvalifikācijas
apliecinošs dokuments apstādījumu
koku un krūmu stādīšanai, kopšanai,
vainagu veidošanai, formēšanai un izzāģēšanai.
1.3.Atbildīgā persona – nekustamā
īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs,
apsaimniekotājs.
1.4.Bīstams koks – koks, kas aizlūzis, nolūzis, daļēji sasvēries ar aprautu vai paceltu sakņu sistēmu, vai
pilnīgi izgāzies, kā rezultātā rada reālus draudus apkārtējo personu veselībai, dzīvībai vai īpašumam un tā
novākšana nav atliekama.
1.5.Bojāts koks – koks, kas pēc
ārēji izteiktām un labi saredzamām
pazīmēm (dobumains, iztrupējis, saplaisājis, kalstošs) nākotnē var radīt
draudus personu vai īpašuma drošībai.
1.6.Ciršana – augoša vai nokaltuša koka vai krūma atdalīšana no
augsnes jebkādiem paņēmieniem
(nozāģējot, nocērtot, nolaužot, izgāžot vai izraujot).
1.7.Ciršanas atļauja – šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā
izsniegts dokuments, kas apliecina
plānoto ārpus meža augošo koku vai
publiskajos apstādījumos augošo krūmu ciršanas un koku vainagu veidošanas likumību.
1.8.I kategorijas koks – vesels, ainaviski augstvērtīgs koks.
1.9.II kategorijas koks – ainaviski
vērtīgs, bet pilnībā neatbilst I kategorijas koka pazīmēm.
1.10. III kategorijas koks – neperspektīvs, ar skraju vainagu, bojāts vai
kalstošs, ainaviski mazvērtīgs koks.
1.11. Koka bojāšana – mehāniska,
fiziska, ķīmiska vai citāda veida iedarbošanās uz jebkuru kokauga daļu
(sakni, stumbru, zaru), kas ir saskatāma vizuāli vai nosakāma ar speciāliem paņēmieniem.
1.12. Koka celma caurmērs – koka
diametrs kokauga pārejas zonā no
pazemes sakņu struktūras uz koka
stumbra daļu.
1.13. Koka vainaga veidošana –
koka vainaga kopšanas darbu komplekss, kas ietver zaru nozāģēšanu,
apzāģēšanu vai veidotu vainagu regulāru apgriešanu.
1.14. Nokaltis koks – koks, kas pilnībā zaudējis augtspēju.
1.15. Parks – sabiedriskas vai kultūrvēsturiskas nozīmes apstādījumu
teritorija, kurā ir apstādījumu pamatelementu, būvju un mazo arhitektūras
formu daudzveidība un īpaši veidota
infrastruktūra ar mērķi nodrošināt sabiedrības atpūtu, izklaidi un izglītošanu.
1.16. Pilsētas centrs – Ogres pilsētas teritorija, ko norobežo Ogres upes

labais krasts no autoceļa A6 tilta –
Krasta iela – Brīvības iela – Kranciema
iela – Mednieku iela – Mežezera iela –
Mālkalnes prospekts – Skolas iela –
Robežu iela – Rīgas iela – Ogres upes
labais krasts.
1.17. Privātie apstādījumi – apstādījumu teritorija uz privātā īpašuma
esošas zemes, kas nav publiski pieejamas teritorijas.
1.18. Publiskie apstādījumi – sabiedrībai brīvi pieejami apstādījumi uz
valstij vai pašvaldībai piederošas vai
piekrītošas zemes. Par publiskajiem
apstādījumiem uzskatāmi arī apstādījumi uz privātā īpašumā esošas zemes izvietotajiem objektiem, kas ir
paredzēti publiskai lietošanai (veikali,
degvielas uzpildes stacijas, ielas,
pagalmi utml.).
1.19. Skvērs – neliela apstādījumu
teritorija, ko ierīko pie sabiedriskām
ēkām, dzīvojamos kvartālos, pilsētas
un ciemu laukumos un kas paredzēta
cilvēku īslaicīgai atpūtai.
2. Šie noteikumi nosaka apstādījumu apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību, kārtību koku ciršanai
ārpus meža Ogres novadā, zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu (turpmāk – zaudējumu atlīdzība) saistībā ar koku ciršanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību, kā arī publiskās apspriešanas kārtību par koku ciršanu publiskajos apstādījumos Ogres pilsētas
un ciemu administratīvajā teritorijā.
II. Apstādījumu apsaimniekošana
3. Apstādījumu apsaimniekošanu
Ogres pilsētā pārrauga Ogres novada
pašvaldības komunālā nodaļa (turpmāk – Komunālā nodaļa), pagastos –
pagastu pārvaldes.
4. Atbildīgā persona ir atbildīga
par savās zemes platībās esošo apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību.
5. Atbildīgajai personai savā teritorijā ir pienākums:
5.1.nodrošināt esošo apstādījumu
saglabāšanu, apkopšanu, atjaunošanu un jaunu stādījumu veidošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šiem noteikumiem un
citiem Ogres novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem;
5.2.nepieļaut darbības, kas izraisītu apstādījumu bojāeju;
5.3.nodrošināt bīstamu un nokaltušu koku nociršanu;
5.4.pie ietvēm un ielu braucamajām daļām nodrošināt gājējiem un
transportlīdzekļiem traucējošo zaru
apzāģēšanu.
6. Publiskajos apstādījumos atbildīgajai personai papildus noteikumu
5. punktā noteiktajam ir pienākums:
6.1.veikt koku vainagu veidošanu
atbilstoši noteikumu 16. punktā noteiktajām prasībām;
6.2.uzturēt apstādījumus atbilstoši
izstrādātajam un būvvaldē saskaņotajam apstādījumu plānam;
6.3.pēc ciršanas darbiem sakopt
ciršanas vietu.
7. Apstādījumos aizliegts:
7.1.patvaļīgi nocirst kokus, izņemot noteikumu 15. punktā noteikto gadījumu;
7.2.patvaļīgi apzāģēt koku zarus
un vainagus;
7.3.bojāt publiskos apstādījumus;
7.4.apkraut vai apbērt kokus, kā arī
atkailināt to sakņu sistēmu.
8. Publiskos apstādījumos papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem
aizliegumiem aizliegts patvaļīgi stādīt
kokus un krūmus.

III. Kokaugu ciršanas un vainagu
veidošanas kārtība
9. Koku ciršanu ārpus meža zemes Ogres novada administratīvajā
teritorijā nosaka Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 309
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” un šie noteikumi.
10. Koku ciršanu, koku zaru un vainagu apzāģēšanu, kā arī publiskajos
apstādījumos augošo krūmu ciršanu
atļauts veikt tikai pēc koku ciršanas
atļaujas saņemšanas, izņemot noteikumu 16. punktā minētajā gadījumā.
11. Lai saņemtu koku ciršanas atļauju, atbildīgā persona iesniedz iesniegumu Ogres novada pašvaldībā
vai attiecīgā pagasta pārvaldē.
12. Lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā pieņem Ogres novada
pašvaldības Komunālās nodaļas vides
speciālists (turpmāk – vides speciālists), bet pārējos pagastos attiecīgās
pārvaldes vadītājs, Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumos Nr.
309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” noteiktajā kārtībā.
13. Zaudējumu atlīdzību aprēķina
saskaņā ar Ministru kabineta 2012.
gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
3. pielikumu “Koeficienti zaudējumu
atlīdzības aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā”. Pašvaldības noteiktais koeficients, cērtot I
kategorijas kokus – 1,0; cērtot II kategorijas kokus – 0,5; cērtot III kategorijas kokus – 0.
14. Zaudējumu atlīdzība samaksājama Ogres novada pašvaldības vai
attiecīgo pagasta pārvalžu kasēs vai
pārskaitāma Ogres novada pašvaldības kontā pirms ciršanas atļaujas saņemšanas, uzrādot maksājuma uzdevumu.
15. Gadījumā, kad nepieciešams
nekavējoties nocirst bīstamu koku,
atbildīgā persona veic fotofiksāciju vismaz no trijiem skatu punktiem tā, lai
būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas (paceltas saknes,
sašķelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs)
un informē pašvaldību. Vides speciālists vai attiecīgā pagasta pārvaldes
vadītājs trīs darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas pārbauda
koka bīstamības pamatotību. Šajā laikā nav pieļaujama bīstamību raksturojošo koka daļu aizvākšana.
16. Publiskajos apstādījumos koku
vainagu veidošanu drīkst veikt tikai
sertificēts arborists.
17. Ēku un būvju skiču projektu un
būvprojektu vai apstādījumu projektu,
kā arī detālplānojumu projektu saskaņo ar vides speciālistu vai attiecīgā
pagasta pārvaldes vadītāju, ja tajos
paredzēta koku ciršana.
18. Akceptēta būvprojekta realizācijai nocērtamo koku atļauju var saņemt, uzrādot Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes vai Madlienas
būvvaldes būvinspektora izdotu būvatļauju.
19. Koku ciršanas atļauju (pielikums Nr. 1 un Nr. 2) darbībām Ogres
pilsētā un Ogresgala pagastā izsniedz
vides speciālists, bet pagastos –
pārvalžu vadītāji.
20. Koku ciršanas atļauja derīga
vienu gadu, skaitot no atļaujas saņemšanas dienas.
21. Koku ciršanas laikā ciršanas
atļaujai jābūt pieejamai darba izpildes
vietā (pie darbu izpildītāja).
22. Pirms lēmuma pieņemšanas

par koku ciršanu publiskajos apstādījumos, izņemot bīstamu, nokaltušu un
III kategorijas koku ciršanu, Ogres
pilsētā un Ogresgala pagastā vides
speciālists, bet pagastos pārvalžu vadītāji rīko publisko apspriešanu.
23. Par plānoto koku ciršanu vides
speciālists vai attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs ievieto informāciju
Ogres novada pašvaldības interneta
mājas lapā un atkarībā no plānotās
ciršanas vietas – Ogrē, Ogres novada
pašvaldībā vai attiecīgā pagasta pārvaldē. Informācijā norāda koku ciršanas ierosinātāju, ciršanas vietu (adresi), ciršanas pamatojumu, nocērtamo koku skaitu, sugu un diametru.
Publiskās apspriešanas termiņš ir ne
mazāk kā divas nedēļas no publicēšanas dienas. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas vides speciālists vai attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs
pieņem lēmumu.
24. Būvniecības ieceres vai detālplānojuma gadījumā publisko apspriešanu saskaņā ar šo noteikumu 22.
punktu nav nepieciešams rīkot, ja būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras ietvaros, kuru rīko
cita pašvaldības institūcija, paredzēta
publiskā apspriešana arī par plānoto
koku ciršanu.
25. Zaudējumus par patvaļīgas koku ciršanas radīto dabas daudzveidības samazināšanu Ogres pilsētas
un ciemu administratīvajā teritorijā papildus Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 67. panta pirmajā daļā
noteiktajam administratīvajam sodam
atlīdzina, iemaksājot Ogres novada
pašvaldības kontā pieckārtīgu nocirstā koka vērtību.
26. Ja patvaļīgi nocirstā koka
vērtības aprēķināšanai saskaņā ar
noteikumu 13. punktu nav iespējams
noteikt koka sugu un koka diametru
1,3 metru augstumā no zemes virsmas, par koka diametra koeficientu
pieņem celma caurmēru un par pašvaldības pieņemto koeficientu – 1,0.
27. Zaudējumus par īpaši aizsargājamo koku ciršanas vai bojāšanas
rezultātā radīto dabas daudzveidības
samazināšanu atlīdzina saskaņā ar
LR normatīvajos aktos noteikto
kārtību.
IV. Noteikumi būvdarbiem
28. Veicot projektēšanu un būvdarbus jāievēro šādi attālumi no būvēm
līdz kokiem un krūmiem:

29. Izvērtējot situāciju dabā, projektā var samazināt minimālo attālumu
līdz kokam, ja tas nepasliktina koka
augšanas apstākļus.
30. Būvniecības teritorijā esošo
koku stumbrus jāapliek ar vismaz 2,5
metru augstu dēļu vairogu, nebojājot
koku mizu. Koku sakņu sistēmas rajonā jāuzber 20 centimetru biezs
grants vai šķembu slānis, kas lielu slodžu gadījumā jānosedz ar metāla
plāksnēm.
31. Koka sakņu sistēmas rajonā
kabeļus un cauruļvadus iegulda, nebojājot koka saknes. Ja darbu gaitā
saknes tiek bojātas, bojāto sakņu galus nolīdzina un tranšeju piepilda ar
auglīgu augsni.
32. Ierīkojot apakšzemes komunikācijas, pieļaujama komunikāciju ierīkošana zem sakņu sistēmas ne seklāk
par 1,5 metriem zem zemes virsmas ar
caurdures metodi.
33. Ja koka apkārtējā zemes virsma tiek paaugstināta vai pazemināta
vairāk par 30 centimetriem, visapkārt
kokam jāveido atbalstsiena ne tuvāk
par 0,7 metriem.
34. Būvlaukumu pagaidu pievedceļu ierīkošana jāveic ārpus publiskajiem apstādījumiem. Ja pievedceļu ierīkošana ārpus apstādījumiem nav
iespējama, pabeidzot būvniecību, šī
teritorija rekultivējama.
35. Būvmateriālus aizliegts nokraut tuvāk par 2 metriem no augošiem kokiem. Degvielas, smērvielu un
citu ķīmisko vielu uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk par 10 metriem no
augošiem kokiem.
V. Administratīvā atbildība par
saistošo noteikumu neievērošanu
36. Par noteikumu 5. – 8., 28. – 35.
punktu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām
personām līdz 250 latiem un juridiskajām personām līdz 1000 latiem.
37. Noteikumos noteikto pienākumu pildīšanu, aizliegumu un nosacījumu ievērošanu kontrolē Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki,
vides speciālists un pagastu pārvalžu
vadītāji.
VI. Noslēguma jautājumi
38. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ogres
novada pašvaldības laikrakstā “Ogrēnietis”.
39. Ar noteikumu spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē Ogres novada pašvaldības 17.06.2010. saistošie notei-

Piezīme – ja koka vainaga projekcijas ārējā mala pārsniedz 5 metru
attālumu līdz koka stumbram, tad ēkas
un būves ārsiena jāprojektē ārpus
vainaga projekcijas.

kumi Nr. 14/2010 “Ogres novada
apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi”.
Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs
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Pilsēta ziedu rotā uzplauks arī šogad

No labās: Inese Ņeverovska, Iveta Vjakse, Ineta Lukaševica un
Ramona Čerņenoka.
Ogres pilsētā par apzaļumošanu
rūpējas pašvaldības aģentūras “Mālkalne” darbinieki – ainavu tehniķe
Iveta Vjakse, darbu rīkotāja Inese Ņeverovska, daiļdārzniece Ramona Čerņenoka un vasaras sezonā, kas ilgst
no aprīļa līdz oktobrim, strādā 7 labiekārtošanas strādnieki, kuri vasarā
stāda, ravē, laista un padara visus
dārznieku darbus, bet ziemā veic sētnieka darba pienākumus. Šo cilvēku
pārziņā ir gan pilsētas teritorijas, gan
p/a “Mālkalne” dzīvojamā fonda, kas ir
145 daudzdzīvokļu ēku pagalmi, apzaļumošana un stādījumu kopšana.
Šogad pagalmos paredzēta arī sešu
jaunu projektu stādījumu īstenošana.
Vāzes, puķu grozi un puķu kastes
Ainavu tehniķe I. Vjakse informē,
ka šogad pilsētā gan ogrēniešus, gan
pilsētas viesus joprojām priecēs ziedi
dažādās pilsētas vietās uzstādītajās
betona vāzēs, kopskaitā 41. No agra
pavasara uz garāmgājējiem raudzīsies raibās atraitnīšu acis, bet vasaras
otrajā pusē tās nomainīs dažādu vasaras puķu kompozīcijas.
Brīvības un Pļavas ielas krustojumā pie lielveikala “Elvi” arī šogad
dekoratīvajos stabos tiks iekārti 15 puķu grozi. Arī pie luterāņu baznīcas
Brīvības ielā ziedos rotāsies 5 stabos
stiprināmās vāzes. Trīs divstāvīgas
puķu vāzes atradīsies Skolas ielā pie
autoostas, 12 puķu vāzes priecēs tos,
kuri mēros ceļu cauri Ogrei – tās būs
izvietotas uz apgaismojuma stabiem
gar A6 autoceļu. “Iepriekš ar ziediem
tika papildināts galvenokārt pilsētas
centrs, bet nu ar apzaļumošanu virzāmies arī uz centram piegulošajām teritorijām. Protams, tas palielina stādu
zādzības risku, bet vēlamies, lai puķu
prieks pārņem arī tos, kuri brauc cauri
mūsu pilsētai,” uzskata I. Vjakse.
Brīvības ielā kā upes krastā
Brīvības ielas gājēju posmā tiks uzstādītas 14 puķu vāzes stabos. Nācies dzirdēt, ka iedzīvotāji nav apmierināti ar stādījumiem Brīvības ielas
esošajās “salās”. Ainavu tehniķe skaidro, ka esošo stādījumu koncepcija ir
ietverta šī ielas posma rekonstrukcijas
projektā, kuras pamatā ir Ogres upes
motīvs. Līkloču veidotais bruģis imitē
Ogres upi, bet “salas” – tās krastu,
kurā arī ir attiecīgi stādījumi, turklāt tie
ir moderni. Tā kā graudzāles ir stādītas uz kastaņu saknēm, šiem stādījumiem jābūt arī ļoti izturīgiem. Turklāt tie ir mūžzaļi un kopā veido dažādas zaļās krāsas nokrāsas, tādēļ prieku garāmgājējiem sagādā arī tad, kad
pārējie augi jau nobirdinājuši lapas.
Tāpat iedzīvotāji nereti pauduši neizpratni par to, kāpēc lietus laikā vai
neilgi pēc tā pilsētā tiek laistītas puķu
vāzes. I. Vjakse skaidro, ka tas ir tādēļ, ka puķu vāzes, kas atrodas stabos, ir blīvi apstādītas un stādījumu lapotne sedz lielu vāzes laukumu. Līstot
lietum, ūdens pa lapām notek zemē
un nemaz netiek līdz augsnei, tādēļ
šīs vāzes, neatkarīgi no laika apstākļiem, tiek regulāri laistītas un mēslotas.
Ziedēs arī gājēju tilts
Tā kā joprojām lokveida gājēju tilts
pār Ogres upi ir pazīstamākā pilsētas
identitātes zīme un viena no iecienītākajām vietām, ko savā svētku dienā
apmeklē jaunlaulātie, tad uz tilta margām tiks izvietotas 40 puķu kastes.

“Šajās kastēs stādīsim pelargonijas, jo tās ir krāšņas un izturīgas. Jāatzīst, ka diemžēl cilvēki vēl nav “izauguši” tiktāl, lai mēs šajās kastēs
varētu stādīt bagātīgas kaskādes no
surfīnijām. Šajā vietā un arī daudzviet
citur ārpus pilsētas centra pirmajos
gados stādījumi bieži tiek izraustīti un
bojāti, taču pēc pāris sezonām tie
tomēr tiek novērtēti un saudzēti. Ļoti
ceru, ka kādreiz arī uz lokveida tilta
mēs varēsim atļauties ko vairāk,”
piebilst I. Vjakse.
Stādījumi pilsētas ielās
Pilsētā daudzviet iedzīvotājus
priecē arī daudzgadīgo puķu stādījumi, kuru kopšanu veic dārznieku komanda. Tie ir Blāzmas ielā, Kranciema ielā, Tīnūžu ielas un Mālkalnes
prospekta krustojumā (dzērves), pie
pašvaldības ēkas, pie luterāņu baznīcas laukuma, Krasta ielā pretī tiltam, Bērzu alejā pie luksoforiem, pie
Mālkalnes prospekta 5. ēkas, Brīvības ielā pie universālveikala, Tirgoņu
ielā pie autoostas, Skolas ielā pie
stadiona un dzelzceļa pārbrauktuves,
Lapu ielas un Meža prospekta krustojumā pie bērnudārza.
Pašu audzēti stādi
Apsildāmā siltumnīcā jau trešo gadu pašu spēkiem tiek audzēti un pārziemināti stādi. “Mēs nevarētu izmantot tik daudz puķu, ja paši neaudzētu
stādus, tas ļauj arī vieglāk pārdzīvot
pārsteiguma pilnos mirkļus, kad atklājas, ka kaut kas no apstādījumiem
ir pazudis, un tā gadās bieži,” atzīst I.
Vjakse. Siltumnīcā jau rudenī no sēklām tiek izaudzētas vairāk kā 1500
atraitnītes, kas vēlāk pārziemo uz lauka, savukārt pavasara apritē no Holandes saņemtajiem sējeņiem izaug
vēl 1000 atraitnīšu stādi. “Cenšamies
audzēt vidējo ziedu atraitnītes, sevišķi
mīļas ir Patiola grupas atraitnītes, kuras ir karstumizturīgas, zied ļoti bagātīgi un ilgstoši,” novērojusi I. Vjakse.
Pēc atraitnīšu izstādīšanas siltumnīcā tiek izaudzētas vēl 1000 leduspuķes, kā arī samtenes, alisītes, krustaines, agerāti, bakopas, kalibrahojas, surfīnijas, scaevolas, flektranti,
hlorofiti un daudzi citi, kas tiek izmantoti gan “Mālkalnes” dzīvojamā
fonda, gan pilsētas apzaļumošanai.
Sēšanas, stādīšanas un piķēšanas
darbs sākas jau februārī, bet šobrīd
noris nu jau saziedējušo stādiņu izstādīšana.
Uzziedējis taurenis un piramīdas
Pirmās pašu audzētās oranžās atraitnītes Tīnūžu ielas un Mālkalnes
ielas krustojumā esošajās dzērvēs
šopavasar tika iestādītas jau 16. aprīlī. 18. aprīlī arī piramīdas ietērpās
pavasara ziedos, tām sekoja topiārijs
Taurenis skvērā un daudzviet pilsētā
izvietotās puķu vāzes. Dārznieki rūpīgi seko laika apstākļu prognozēm un
agros pavasara stādījumus veic pakāpeniski un pārdomāti, jo pārmēru
lielu risku (tie var nosalt) nevar atļauties.
Pie Zilajiem kalniem – jauni
stādījumi
Tā kā šogad notiks Tīnūžu ielas rekonstrukcijas 2. kārtas darbi (tiks
pārveidots Tīnūžu ielas un Mālkalnes
prospekta krustojumu par lokveida
krustojumu ar pieciem piebraucamajiem ceļiem: Tīnūžu iela, Mālkalnes prospekts, Zilokalnu prospekts,

P5 autoceļš Ulbroka – Ogre un Mežezera iela), izmaiņas piedzīvos
stādījumi Tīnūžu ielas un Mālkalnes
prospekta krustojumā. Rekonstrukcijas darbu laikā dzērvītes plānots
noņemt, bet līdz ar minētās teritorijas
apzaļumošanas darbu uzsākšanu tās
atgriezīsies. Savukārt stādījumi, kas ir
ap dzērvītēm, tiks pārvietoti uz Brīvības ielu, kur tie tiks sastādīti zaļajā
zonā gar ceļu posmā no vecās poliklīnikas ēkas līdz Norupes ielai. I.
Vjakse ar nepacietību gaida, kad tiks
pabeigti rekonstrukcijas darbi un
krustojuma apzaļumošana, jo SIA “A
Vide” ir izstrādājusi ļoti skaistu apzaļumošanas projektu. Lokveida krustojuma centrā atradīsies aplis ar krāšņiem jaunāko šķirņu Japānas spireju,
Kazaku kadiķu, zemo sudrabegļu,
sarkanziedu ehināciju un lavandu stādījumiem, kuros atgriezīsies arī pilsētnieku iemīļotās dzērvītes. Savukārt
pievedceļu stādījumos tiks dēstīti kadiķi, tūjas, priedes, bārbeles, klintenes, filadelfi, rododendri, spirejas, no
puķēm – astilbes, kazbārži, heihēras,
kaķu mētras, mirdzošās rudbekijas
krāšņās salvijas un citi brīnumskaisti
augi.
Lai Ogre ziedētu vēl vairāk
Runājot par nākotnes iecerēm, I.
Vjakse norāda, ka vislabāk par tām
stāstīt, kad idejas var apaudzēt ar
reāliem darbiem, tomēr atklāj, ka vēlētos novietot ziedu vāzes arī Turkalnes
ielā uz kapu pusi, Mālkalnes prospektā, arī Jaunogres prospektā pie
dzelzceļa pārbrauktuves, tomēr pagaidām dažādu apstākļu dēļ šos darbus vēl nevar veikt. Tā kā pilsētā nav
daudz tādu vietu, kur varētu ierīkot
dekoratīvas dobes, šai funkcijai puķu
vāzes esot lieliski izmantojamas. I.
Vjakse uzskata, ka būtu nepieciešams sakopt uzkalnīti Upes prospektā
starp dzelzceļu un Valsts tehnikuma
filiāli, lai arī tie, kuri cauri pilsētai brauc
ar vilcienu, varētu baudīt mūsu pilsētas skaistumu. Ivetai radusies doma
skaistas puķu kastes izvietot arī dzelzceļa stacijā, bet neesot iespējams
komunicēt ar cilvēkiem, kas par šo
sadarbību varētu atbildēt.
Strādājot pilsētas teritorijā, I. Vjaksei sāp sirds par to, ka ļoti gausi virzās
daudzdzīvokļu māju pagalmu attīstība, kas arī raksturo pilsētvidi kopumā,
par to visa atbildība pašreiz gulstas
tikai uz iedzīvotāju pleciem. “Ir nepieciešama saistošo noteikumu pārskatīšana, iekļaujot nosacījumu, ka vairākām mājām vienojoties un izveidojot
kopīgu savu māju kopīgā iekšpagalma attīstības projektu, piemēram,
trotuāru un stāvvietu sakārtošana, asfaltēšana, apgaismojums, spēļu laukumu izveide, apzaļumošana un citi
labiekārtošanas darbi, lielāko daļu no
izdevumiem segtu pašvaldība. Šāda
kārtība ir iespējama, to pierāda citu
pašvaldību prakse, atliek no kolēģiem
mācīties,” uzskata I. Vjakse.
Pilsēta, kurā plaukst ziedi
“Šo četru gadu laikā, kopš strādāju
pilsētas apzaļumošanā, ir krasi mainījusies attieksme pret dārznieku darbu. Mūsu veikums ir pamanīts un atzinīgi novērtēts gan no vadības, gan
iedzīvotāju un pilsētas viesu puses.
Paldies iedzīvotājiem par labajiem
vārdiem un Ogres novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājai
Valentīnai Jahimovičai, p/a “Mālkalne”
direktoram Aigaram Rozem, finanšu
direktorei Anitai Žuravkovai, kolēģiem
un iecirkņa vadītājai Mairai Rudzītei
Apkopes iecirknī par atbalstu. Kopā
mēs spējam daudz! Pilsētā, kurā
plaukst ziedi, mīt optimisms un cerība!” ir pārliecināta I. Vjakse.
Baiba Trumekalne

INFORMĒ OGRES BŪVVALDE
Šā gada aprīlī Ogres būvvalde izskatījusi 15 būvniecības iesniegumus
būvprojektu izstrādāšanai.
Ogrē tie ir: Brīvības iela 13 – aptiekas ieejas renovācija, Mednieku iela 7
– dzīvojamās mājas rekonstrukcija,
Narcišu iela 10 – dārza mājas rekonstrukcija, Druvas iela 2 – notekūdeņu
priekšattīrīšanas iekārtu būvniecība,
Rožu iela 34B – saimniecības ēkas
būvniecība, Akmeņu iela 1 – saimniecības ēkas rekonstrukcija, Baldones
iela 34 – autotransporta darbnīcas rekonstrukcija, Malvu iela 8 – būvniecības dārza mājas būvniecība, Pļaviņu iela 5 – dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Akmeņu iela 29 – dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas projekta izmaiņas, Ausekļa prospekts 23 – saimniecības
ēkas – pirts būvniecība.
Ogresgala pagastā: “Lāčplēši” –
dzīvojamās mājas būvniecība, “Lāčplēši-Jauntulki” – dzīvojamās mājas
rekonstrukcija, “Saules muiža” – dārza
mājas, saimniecības ēkas, angāra
būvniecība, “Sprēstiņi” – dzīvojamās
mājas būvprojekta projekta izmaiņas.
Būvvalde akceptējusi 9 būvprojektus: Ogrē – Mālkalnes prospekts 43
– divstāvu skolas ēkas rekonstrukcija
pirmsskolas grupu telpu izbūvei, Lībiešu iela 8 – dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Krasta iela 1A – saimniecības ēkas būvniecība, Brīvības ielas
rekonstrukcija posmā no Suntažu
ielas līdz Rūpnieku ielai (1. kārtas tehniskais projekts), Kumelīšu iela 6, Neļķu iela 24 – dārza mājas būvniecība,
Brīvības iela 50 – Ogres mūzikas skolas ēkas galvenās ieejas rekonstrukcija;
Ogresgala pagastā (Ciemupē) –
Krastmalas iela 22 – elektroapgādes
ārējie tīkli, Zvejnieku iela 61 – dzīvojamās mājas būvniecība.
Akceptētas vienkāršotas renovācijas ieceres šādiem objektiem: administratīvās ēkas Brīvības ielā 44 fasādes renovācija, slimnīcas ēkas Turkalnes ielā 15 fasādes renovācija,
Ogres mūzikas skolas Brīvības ielā 50
fasādes renovācija atbilstoši energo-

audita prasībām, jumta renovācija
Zaķu ielā 2, dzīvokļa renovācija Tīnūžu iela 15 – 47. Tika saskaņota arī
vienkāršotā inženiertīklu pievadu un
iekšējo inženiertīklu izbūves tehniskā
shēma dzīvojamās mājas Ķeguma
ielā 3 gāzes apgādes ārējo un iekšējo
tīklu izbūvei.
Izsniegtas būvatļaujas būvdarbiem
Ogrē: Daugavpils iela 24, Brīvības iela
51 – dzīvojamās mājas rekonstrukcija
un saimniecības ēka, Draudzības iela
8, Lībiešu iela 8 – dzīvojamās mājas
rekonstrukcija, Lakstīgalu iela 7– divu
dzīvokļu māja (dvīņu), saimniecības
ēkas jaunbūve un saimniecības ēkas
rekonstrukcija, Liliju iela 11, Kumelīšu
iela 6, Neļķu iela 24 – dārza māja, Brīvības iela 36 – biroju ēkas rekonstrukcija, Daugavpils iela 55 – degvielas uzpildes stacija – gāzes uzpildes nojume
ar iekārtām, Rūpnieku un Rožu iela –
vidējā spiediena sadales gāzesvadi un
pievadi, Tīnūžu ielas un Brīvības ielas
rekonstrukcija posmā no valsts 1.
šķiras autoceļa P5 Ulbroka – Ogre līdz
krustojumam ar Kranciema ielu (3.
kārta – 20kV elektroapgāde).
Pārreģistrētas būvatļaujas: Ogrē –
Atpūtas iela 6, Vīksnu iela 2, Celtnieku
iela 12, Čiekuru iela 3, Lazdu gatve 34
– dzīvojamā māja, Jāņa Čakstes prospekts 9 – dzīvojamā māja un saimniecības ēka, Parka iela 3, Ziemeļu iela
11, Akmeņu iela 29 – dzīvojamās
mājas rekonstrukcija, Malvu iela 4 –
dārza mājas rekonstrukcija, saimniecības ēka, Jaunā gatve 30 – dārza
māja, “Rieksti” – saimniecības ēka,
Strēlnieku prospekts 43 – saimniecības ēka un nojume, Lavandu iela 23
– dārza māja, pirts, lapene;
Ogresgala pagastā – Ciemupē:
“Urdziņa” 30, 49. – dārza māja, “Lauciņi” – dzīvojamā māja, Daugavas iela
19 – dzīvojamā māja un saimniecības
ēka, Vidus prospekts 2, Ogresgalā –
dzīvojamā māja.
Ekspluatācijā pieņemti 2 objekti:
dārza māja īpašumā “Jaunbēmi”,
Ciemupē, un dzīvojamā māja Vīksnu
ielā 2, Ogrē.

Noslēdzies atkritumu izgāztuves “Ķilupe”
rekultivācija projekts
Ogres novada pašvaldība šā gada maijā
pabeigusi īstenot projektu “Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošās Ogres novada
Ogresgala pagasta izgāztuves “Ķilupe” Nr.
74808/3638/PV rekultivācija” Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.2.1.
apakšaktivitātes “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”
ietvaros.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 1 923 674,46, no tām Kohēzijas
fonda finansējums veido 85% un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 15%.
Projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ogres novada Ogresgala
pagasta izgāztuves "Ķilupe" Nr. 74808/3638/PV rekultivācija” mērķis ir normatīvo
aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves “Ķilupe” rekultivācija, izgāztuves monitoringa sistēmas pilnveidošana un izgāztuves kvalitātes ietekmes uz
vides kvalitātes pasliktināšanos novēršana.
Projekta ietvaros ir izstrādāta tehniskā dokumentācija un veikta izgāztuves
rekultivācija un atkritumiem piesārņotās teritorijas sakopšana, kas ir
samazinājusi atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību. Papildus
rekultivācijai tika ierīkota infiltrāta savākšanas infrastruktūra un izveidots infiltrāta
dīķis. Līdz ar izgāztuves rekultivācijas darbiem ir veikta arī gāzes savākšanas
cauruļvadu iegulde un iegūtās gāzes caur gāzes savākšanas infrastruktūru tiks
likvidētas gāzes sadedzināšanas iekārtā. Projekta ietvaros ir veikta monitoringa
sistēmas rekonstrukcija, kas ļaus regulāri sekot līdzi vides stāvoklim rekultivētajā
izgāztuvē. Maija sākumā ir pabeigti apzaļumošanas darbi.
Tehniskā projekta, būvniecības un autoruzraudzības darbu ir veicis SIA
“Valkas meliorācija”, kas ir veikusi izgāztuves “Ķilupe" rekultivāciju un būvuzraudzību veica SIA “Geo Consultants”.
Edgars Pārpucis,
Ogres novada pašvaldības attīstības nodaļas projektu vadītājs

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
Informācija par pensionāru biedrības ekskursijām
29. maijā – Mājas vīns “Dzidris”, Kalsnavas arborētums, Jāņa Zābera muzejs.
Pieteikšanās Ogres kultūras centrā, 175. kabinetā, 23. maijā no plkst. 10 līdz 14.
26. jūnijā – Kandava, Ēdole, Alsunga, Kuldīga.
Ekskursijas plānotas vēl 24. – 25. jūlijā, 21. augustā, 25. septembrī.
Lūdzu sekot līdzi informācijai “Ogrēnietī”.
Valde

SĀKAS BRĪVDABAS KINO SEZONA
Turpinot pagājušajā gadā ieviesto tradīciju, arī šovasar katra mēneša pēdējā
piektdienā plkst. 21 Ogres pilsētas skvērā pie Centra aptiekas visi laipni aicināti
uz bezmaksas kino seansiem.
31. maijā plkst. 21 – Jāņa Norda filma MAMMU, ES TEVI MĪLU.
KINO SEANSI PAREDZĒTI LĪDZ SEPTEMBRIM.
Nākamais laikraksta numurs – maija pēdējā nedēļā.
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