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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

INFORMĒ OGRES NOVADA
VĒLĒŠANU KOMISIJA

Strauji tuvojas pašvaldību vēlēšanas – tās visās Latvijas pašvaldībās
notiks šā gada 1. jūnijā. Vēlēšanu
komisija jau agrāk ir informējusi, ka
Ogres novada vēlēšanām ir reģistrēti
8 deputātu kandidātu saraksti.
Agrāk vēlēšanu zīmes tika sakārtotas sarakstu iesniegšanas secībā,
bet tagad kārtība ir mainīta un zīmju
secība tiek noteikta izlozē. Ogres novada vēlēšanu komisija 7. maijā rīkoja
pašvaldības vēlēšanu zīmju secības
izlozi.
Izlozes rezultātā vēlēšanu zīmju
secība ir šāda:
1. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI
2. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
3. “Reformu partija”
4. Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
5. Politiskā partija “OGRES NOVADAM”
6. Partija “VIENOTĪBA”
7. Latvijas Zaļā partija
8. Kristīgi demokrātiskā savienība
Vēlēšanu iecirknī katrs vēlētājs saņems visu Ogres novada domes vēlēšanām pieteikto kandidātu sarakstu
vēlēšanu zīmes, sakārtotas izlozētajā
secībā, un īpašu vēlēšanu aploksni,
kas apzīmogota ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu. Šajā
aploksnē vēlētājam jāieliek viena no
saņemtajām vēlēšanu zīmēm – tā,
kas atbilst tam kandidātu sarakstam,
par kuru viņš balso. Svarīgi atcerēties, ka pašvaldību vēlēšanās zīmes
netiek numurētas.
Vēlēšanu komisija atgādina, ka, piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu

apliecinošs dokuments – pase vai
personas apliecība (eID karte), un
aicina savlaicīgi pārliecināties par
atbilstoša dokumenta esamību.
Vēlēšanu dienā 1. jūnijā visi vēlēšanu iecirkņi strādās no plkst.
7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt savā vēlēšanu iecirknī, var
izmantot iespēju nobalsot iepriekš.
Iepriekšējā balsošana notiks:
- trešdien, 29. maijā, no plkst. 17.00
līdz 20.00;
- ceturtdien, 30. maijā, no plkst. 9.00
līdz 12.00;
- piektdien, 31. maijā, no plkst. 10.00
līdz 16.00.
Tiem vēlētājiem, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, vēlēšanu iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai
viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, 1. jūnijā organizēs
balsošanu vēlētāja atrašanās vietā.
Iepriekšējās balsošanas dienās balsošana vēlētāja atrašanās vietā nebūs iespējama. Balsošana vēlētāja
atrašanās vietā notiek tikai tad, ja
vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa
teritorijā, kura vēlētāju sarakstā iekļautas ziņas par viņu.
Iesniegums balsošanai vēlētāja
atrašanās vietā jāiesniedz savā vēlēšanu iecirknī.
Vēlēšanu komisija atgādina, ka
visiem vēlēšanu iecirkņiem ir noteikts
vienāds darba laiks ne tikai vēlēšanu
dienā un iepriekšējās balsošanas
dienās, bet arī pirmdien, 27. maijā –
no plkst.16.00 līdz 20.00, un otrdien,
28. maijā – no plkst. 9.00 līdz 13.00,
lai vēlētāji varētu iepazīties ar informāciju par deputātu kandidātiem, kā
arī iesniegt pieteikumus balsošanai
atrašanās vietā. Iesniegumus vēlēšanu iecirknī var nogādāt jebkura persona, kurai vēlētājs uzticas.
Ar Ogres novada vēlēšanu komisiju var sazināties pa tālruni
65071164, e-pasts:
domeinfo@ogresnovads.lv
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis 67049999.
Nikolajs Sapožnikovs

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI
Nr. Deputāta kandidāta
p.k. vārds, uzvārds
1. ILGA VECZIEDIŅA
2. GAIDA GARDIEVITE
3. ANDRIS REPULIS
4. AIRITA BRENČA
5. NILS KETNERS
6. SANDRA VĪTOLIŅA
7. GUNDEGA FOKINA

Dz.
gads
1949
1955
1981
1974
1987
1957
1975

8. RAMONA ZĒNA
9. KRISTĪNE PURVIŅA

1963
1977

10.
11.
12.
13.

1980
1974
1975
1979

GATIS KARULIS
LIENE KUKĪTE
MĀRIS PILMANIS
IVETA SPRŪDE

14. SANTA ROSNE

1971

15. ANITA KRINBERGA
16. LINDA REINVALDE

1967
1975

17. MĀRTIŅŠ LIEPKALNS 1986
18. EDIJS BARNATOVIČS 1988

OGRES NOVADA PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
.

Ogres novada pensionāru biedrība 29. maijā plkst. 13 Ogres kultūtas centra
Deju zālē rīko Pavasara balli – pie galdiņiem, dziedās Viktors Lapčenoks.
Pieteikšanās līdz 23. maijam biedrībā Zinību ielā 8, Ogrē.
Valdes priekšsēdētājs J. Janiševs

INFORMĀCIJA PAR PĀRTIKAS PAKĀM

Reģistrētā
dzīvesvieta
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Lielvārdes nov.
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Izglītība
Augstākā
Vidējā
Augstākā
Augstākā
Vidējā
Augstākā
Augstākā

Ogres novada pašvaldības dome, deputāte
AS "Citadele" banka, nodaļas vadītāja
SIA "Samy", valdes loceklis
Lielvārdes novada pašvaldības administrācija
SIA "WALKET TEHNOLOGY", valdes priekšsēdētājs
Pašnodarbinātā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, vecākais
eksperts būvniecības jautājumos
Ogres novads Augstākā Apbedīšanas birojs "Atvadas", direktore
Ogres novads Augstākā Suntažu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs,
struktūrvienības vadītāja audzināšanas jomā
Ogres novads Vidējā
SIA "Jumtu Eksperts", valdes loceklis
Ogres novads Augstākā SIA "Karsta Maize", valdes priekšsēdētāja
Ogres novads Augstākā SIA "SIMOSIS", valdes priekšsēdētāja
Ogres novads Augstākā SIA “Baltic Logistic Solutions”, klientu servisa
nodaļas vadītāja
Rīga
Augstākā Tehniskās jaunrades nams "ANNAS 2", interešu
izglītības pedagogs
Ikšķiles novads Augstākā SIA "Diski-I", grāmatvede
Ogres novads Augstākā Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvā pārvalde,
Civilās un dabas aizsardzības daļas galvenā speciāliste
Ogres novads Vidējā
A/S "Telekom Baltija", mazumtirdzniecības tīkla
pārdevējs
Ogres novads Vidējā
SIA "Tilts", darba vadītāja palīgs ceļu būves iecirknī

Nr. Deputāta kandidāta
p.k. vārds, uzvārds
1. EGILS HELMANIS
2. DAINIS ŠIROVS
3. DZINTRA MOZULE
4. MĀRIS SILIŅŠ
5. EGĪLS DZELZĪTIS

Dz.
gads
1971
1962
1962
1951
1945

Reģistrētā
dzīvesvieta
Ogres novads
Lielvārdes nov.
Ogres novads
Lielvārdes nov.
Ogres novads

Izglītība

Pamatdarba vieta un ieņemamais amats

Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā

6. AINA DRIVINIECE
7. KRISTAPS ĒDOLFS
8. LINDA CAUNE

1981
1986
1973

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Augstākā
Augstākā
Augstākā

9. INGUS SONDORS
10. RENĀTE
STĀRASTNIECE
11. PĒTERIS OSTOŠOVS
12. TEIKSMA ZIEMELE
13. INGUS STIKUTS
14. BAIBA LIEPIŅA

1977

Ogres novads

Augstākā

Ogres novada pašvaldība, priekšsēdētāja vietnieks
SIA "Ogres rajona slimnīca", valdes loceklis
Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" galvenā redaktore
Ķeipenes pamatskola, direktors
Rīgas Tehniskā Universitāte, Būvniecības fakultātes
siltuma un gāzes tehnoloģijas katedras vadītājs
SIA "DS2", tirdzniecības un servisa centra vadītāja
SIA "Robo Service", valdes loceklis
Ogres Valsts tehnikums, direktores vietniece
izglītības un tālākizglītības jomā
SIA "BZW", valdes loceklis

1987
1972
1986
1982
1957

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā

15.
16.
17.
18.

1988
1961
1969
1971

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Vidējā
Augstākā
Augstākā
Augstākā

1959
1987

Ogres novads
Ogres novads

Augstākā
Augstākā

KĀRLIS SKUJIŅŠ
ANITA LAPSA
AIVARS BROKS
NORMUNDS ŠEVELS

19. IVETA HOLCMANE
20. ATIS IEVIŅŠ

PRECIZĒJUMS
.

Iepriekšējā “Ogrēnietis” numurā, informējot par domes lēmumiem, tekstā
“Piešķir finansējumu mūzikla sagatavošanai” ieviesusies neprecizitāte, atspoguļojot deputātu balsojumu par Ls 7 690 piešķiršanu mūzikla tapšanai.
Balsojumā atturējās arī deputāte Dzintra Mozule, kura konceptuāli atbalsta
ieceri par mūzikla izveidi, taču uzskata, ka sakarā ar šāgada plūdiem rezerves
fonda nauda būtu jāizlieto plūdu seku novēršanai.
Nikolajs Sapožņikovs

Ogres mūzikas skola, direktora vietniece
Hokeja klubs "Ogres Juniors", treneris
SIA "Radošā aģentūra Teixma", vadītāja
NBA Militārā policija, instruktors
Ogres Valsts tehnikums, direktores vietniece
kvalitātes un attīstības jomā
SIA "MSFS", fotogrāfs
SIA "ANTA-1", vadītāja
Pašnodarbinātais
Ogres novada pašvaldība, Madlienas komunālo
pakalpojumu iestāde "Abze", vadītājs
Ogres novada Sporta centrs, trenere
Ogres Valsts ģimnāzija, interešu izglītības pedagogs

"REFORMU PARTIJA”
Nr. Deputāta kandidāta
p.k. vārds, uzvārds
1. INESIS BABĀNS
2. INĀRA ARBIDĀNE
3. ERNESTS GREIZIS
4. OSKARS MAZULIS
5. KLĀVS MIEZIS
6. AGNESE
PIVORE-BOKTA
7. EGIJA JEVDOKIMOVA
8. ROBERTS JANOVSKIS
9. ANITA MIEZE
10. GUNTIS BELJĀNS

Dz.
gads
1961
1958
1986
1976
1973

Reģistrētā
dzīvesvieta
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Izglītība

Pamatdarba vieta un ieņemamais amats

Augstākā
Vidējā
Augstākā
Augstākā
Augstākā

V A/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka", jurists
Bezdarbniece
"LAT EG" SIA, valdes priekšsēdētājs
SIA "M 24", valdes priekšsēdētājs
Ogres Valsts tehnikums, skolotājs

1979
1983
1986
1982
1980

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Augstākā
Vidējā
Vidējā
Augstākā
Augstākā

11. INESE PIVARE

1958

Ogres novads

Augstākā

12. LIENE MĀRTIŅA
1986
13. RITA OZOLIŅA
1950
14. LAURIS JANUŠĒVIČUS1988

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Vidējā
Augstākā
Vidējā

15. ARTIS KALNEJS

Ogres novads

Vidējā

SIA "Nagla IF", arhitekte – teritorijas plānotāja
IK E.A.I. vadītāja
SIA "RJ Ārpakalpojumi", valdes loceklis
SIA "Ogres Trikotāža", lietvedības sekretāre
Valsts vides dienests, Administratīvā departamenta
saimniecības daļas vadītājs
SIA "Nagla IF", vadītāja, arhitekte – teritorijas
plānotāja
SIA "SARKA-S", tirdzniecības pārstāvis
Pensionāre
SIA "Spaineta Latvija", klientu apkalpošanas
speciālists
SIA "Havi Logistics", komplektētājs

.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Ogres komiteja informē, ka ES
finansēto pārtikas paku izdale visiem trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem Ogres novadā atsāksies no 04.06.2013., nodrošinot katram
pretendentam 1 paku mēnesī līdz 2014. gada 31. janvārim.
Mūsu birojs atrodas Ogrē, Mālkalnes pr. 30, 1. stāvā.
Darba laiks: otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10 līdz 13.
Ar mums var sazināties pa tālruni 29266059 darba dienās no plkst.10 līdz 15,
sūtot e-pastu: ogressarkanaiskrusts@inbox.lv
Mudīte Tēraudkalna,
LSK Ogres komitejas izpilddirektore

Pamatdarba vieta un ieņemamais amats

NACIONĀLĀ APVIENĪBA "VISU LATVIJAI!"-"TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK",
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

.

Pensionāru biedrības valde 19. maijā plkst. 13.30 Ogres kultūras centra
Deju zālē rīko LIELO BALLI – ar jubilāru sveikšanu sveču gaismā.
Priekšnesumos mūs priecēs tautā iemīļotais mākslinieks Žoržs Siksna ar
savu komandu. Būs arī citi pārsteigumi un laba deju mūzika.
Lai būtu vieta pie klātiem galdiem, lūdzu pieteikties Ogres kultūras centra
175. kabinetā 15. un 16. maijā no plkst. 10 līdz 14. Pensionāru biedrības
biedriem piesakoties jāuzrāda biedrības biedra grāmatiņa. Laipni aicināti arī
Ogres novada pensionāru biedrības biedri.
Tālrunis informācijai 28251168.
Valdes priekšsēdētājs J. Staudžs

Bezmaksas

1985

POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS”
Nr. Deputāta kandidāta
Dz.
p.k. vārds, uzvārds
gads
1. JURIS LAIZĀNS
1965
2. LIDIJA STRELKOVA
1951
3. JĀNIS BALODIS
1940
4. VLADIMIRS PAŠKOVIČS1980
5. JURIS JANSONS
1961
6. TATJANA OŅIŠČENKO 1955
7. TĀLIVALDIS PŪRIS
1947
8. FJODORS MAĻONKINS 1953

Reģistrētā
dzīvesvieta
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Izglītība

Pamatdarba vieta un ieņemamais amats

Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā
Vidējā
Vidējā
Vidējā
Augstākā

9. LAURIS VECZIEDIŅŠ
10. MARINA KATIŠOVA
11. AIVIS ŠIBAJEVS

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Augstākā
Augstākā
Augstākā

SIA "Comvill", valdes priekšsēdētājs
Jaunogres vidusskola, skolotāja
Pensionārs
Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola, skolotājs
SIA "Būvalts R", būvdarbu vadītājs
SIA "Vilads", galvenā grāmatvede
Pensionārs
Biedrība "Tiesības uz cienīgu dzīvi", valdes
priekšsēdētājs
SIA "Dojus Latvija", mehāniķis
SIA "MNK", valdes loceklis
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs,
kvalitātes vadības/projektu speciālists

1981
1968
1987

2

2013. gada 14. maijs

PARTIJU PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMAS OGRES NOVADA DOMES VĒLĒŠANĀM 2013. GADA 1. JŪNIJĀ

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI
Mes uznemamies saimnieciski,
atbildigi un profesionali stradat novada
laba, lai nodrošinatu mazajiem novadniekiem saulainu un drošu bernibu,
stradatu sava dzivesvieta, pilnveidotu
un sistematiski gutu jaunas nepieciešamas zinašanas, radoši augtu un
nopelnitu atbilstoši izdaritajam darbam
darbspejas vecuma, un butu aizsargati
un nodrošinati vecumdienas.
Mes esam par stabilu un pardomati
sabalansetu pašvaldibas budžetu. Kopa darbojoties, panaksim novada iedzivotaju labklajibas izaugsmi!
Budžeta grozijumos paredzesim lidzeklus iesaktajiem un šobrid neatliekamajiem darbiem pardomati izlietosim
2013. gada budžeta atlikušos lidzeklus
LVL 34 496 486.
Parvalde
•Nodrošinasim pašvaldibas parvaldes funkciju un uzdevumu tiesisku un
lietderigu izpildi, saimniecisko procesu
caurspidigumu, vispusigi pieejamu informaciju, ertu apkalpošanu katram novada iedzivotajam jebkuros jautajumos.
•Planosim novada attistibu ilgtermi-

na, nepielaujot formalu attistibas planošanas dokumentu izstradi; tai
skaita prasisim ilgtermina dokumentu
saga-tavošanu un izpildi ari novada
iesta-dem.
•Prasisim pašvaldibas administracijas darbinieku profesionalu darba
kvalitati un to darba regularu izvertejumu; nodrošinasim pašvaldibas darbinieku vakancu konkursu izsludinašanu.
Ekonomika
•Ieguldisim lidzeklus publiskas infrastrukturas attistiba – pašvaldibas
autocelos, dzivojamo maju energoefektivas siltinašanas un renovacijas
pasakumos, turisma, ražošana, jaunu
darbavietu radišana, lidzsvarota novada lauku telpas attistiba.
•Noteiksim nodoklu atlaižu politiku
novada uznemejiem, vienkaršosim
dokumentacijas kartošanu, izstradasim mužizglitibas strategiju ekonomikas attistibai, izmantosim profesionalo skolu potencialu.
•Stradasim pie efektivas investiciju piesaistes pašvaldiba.
•Uzraudzisim ipašumu atsavina-

šanas jautajumu risinašanu un rupesimies par novadam saimnieciski izdevigu darijumu slegšanu.
•Stradasim pie kvalitativu pakalpojumu nodrošinašanas dzivojamo maju
parvaldišana un apsaimniekošana, tai
skaita maju iekšpagalmu celu seguma
sakartošana, maju siltinašana, komunalo pakalpojumu uzraudziba, normativo aktu izpilde.
•Uzraudzisim izstradato tehnisko
projektu realizešanu tuvako gadu laika.
•Uzlabosim atkritumu apsaimniekošanas modeli novada.
•Nesolisim pretendentiem uzvaru
pirms to izvertešanas iepirkumos un
konkursos.
Pilsoniska sabiedriba
•Nodrošinasim nevalstisko organizaciju izaugsmi, atbalstisim novada
iedzivotaju aktivu lidzdalibu domes
sedes, forumos, sapulces, novertesim
jauniešu ieguldijumu un atbalstisim
brivpratigo darbu.
Gimene, berni
•Palielinasim otra un katra nakama
berna piedzimšanas pabalstu par Ls

50, nodrošinasim vietas bernudarza
pirmsskolas vecuma berniem.
•Pakapeniski nodrošinasim brivpusdienas pamatskolas vecuma berniem.
Izglitiba, kultura
•Gadasim par veseligu un vecuma
posmam atbilstošu uzturu un ieradumiem berniem izglitibas iestades.
•Uzlabosim macibu apstaklus berniem 1. vidusskola.
•Atbalstisim tradicijas un pasakumus kultura un maksla.
Veseliba, socialais darbs
•Nodrošinasim novada iedzivotajiem primaras veselibas aprupi un
veselibas profilaktiskos pasakumus.
•Izveidosim optimalu starpprofesionalas un starpinstitucionalas sadarbibas modeli socialo pakalpojumu
efektivai nodrošinašanai.
•Izstradasim mehanismu profilaktiska darba veikšanai emocionalas,
fiziskas un seksualas vardarbibas noveršanai gimenes.
•Pilnveidosim socialo pabalstu sanemšanas kartibu; rupesimies par arstešanas, stomatologijas pakalpoju-

mu un medikamentu iegades finansialu atbalstu maksatnespejigajiem iedzivotajiem un personam ar kustibu,
redzes, dzirdes traucejumiem.
•Attistisim vides pieejamibu vecakiem ar bernu ratiniem, personam ar
kustibu traucejumiem, veciem cilvekiem.
Sports
•Attistisim tautas sporta veidus,
veicinasim vingrošanas aprikojuma
uzstadišanu stadionos, parkos, laukumos, daudzdzivoklu maju iekšpagalmos.
•Nodrošinasim velocelinu attistibu
un gajeju ietvju sakartošanu, ierikosim
velosipedu novietnes.
Sabiedriska drošiba
•Organizesim drošu un iedzivotaju
vajadzibam atbilstošu autobusu satiksmes kustibu novada.
•Ierobežosim atkaribu izraisošu
vielu izplatibu klubos, baros, skolas.
•Atbalstisim videonoverošanas
tikla sistemas izveidi pilseta.
•Gadasim par iedzivotaju drošiem
un veselibai nekaitigiem dzives apstakliem dzivojamajas vecajas bijušo
kopmitņu majas un socialajas majas.

NACIONĀLĀ APVIENĪBA “VISU LATVIJAI!”- “TĒVZEMEI UN
BRĪVĪBAI/LNNK” UN CENTRISKĀ PARTIJA “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Nacionalisms un patriotisms ir rupes
par tautas interesem valsts meroga.
Vieteja meroga tas izpaužas ka lokalpatriotisms – rupes par savu novadu, ta
dabu un cilvekiem. Valsts un novads ar
vienojošu ideju – ta ir Ogres novada nakotne! Mes piedavajam lokalpatriotisku
pieeju uznemejdarbibas attistibai pilseta un laukos, kulturai, izglitibai un
videi.
Sabiedriba
1. Regulari tiekoties ar presi un iedzivotajiem, veidosim dialogu par sabiedribai aktualiem un butiskiem jautajumiem.
2. Par otra berna piedzimšanu gimene dubultosim pabalstu. Pakapeniski
skolas lidz 5. klasei ieviesisim brivpusdienas.
3. Uzlabosim iedzivotaju apkalpošanu pašvaldibas administracija un iestades, izveidojot efektivu parvaldes

Izglitiba
1. Paaugstinasim Ogres 1. vidusskolas energoefektivitati, rekonstruesim tas stadionu.
2. Nodrošinasim daudzveidigu
mužizglitibas programmu pieejamibu
atbilstošu regiona darba deveju pieprasijumam.
3. Izveidosim Karjeras izglitibas
centru ar merki palidzet jauniešiem
nakamas profesijas izvele, daudzpusigas un radošas personibas attistiba.
4. Izstradasim un ieviesisim uznemšanas kriterijus novada visparizglitojošajas un profesionalajas izglitibas iestades.
5. Veidosim daudzfunkcionalas
izglitibas iestades ar merki saglabat
mazas lauku skolas un nodrošinat
kvalitativas izglitibas pieejamibu ikvienam bernam.

strukturu.
4. Paaugstinasim pašvaldibas iestažu vaditaju un darbinieku konkuretspeju un izglitosim vinus sabiedrisko attiecibu dialoga veidošana.
5. Veidosim jaunas un stiprinasim
esošas sadarbibas saites ar citam
pašvaldibam un organizacijam resursu piesaistes un sadraudzibas noluka.
Ekonomika
1. Veidosim labveligu vidi laikmetigai un aktualai uznemejdarbibas
attistibai.
2. Savedisim kartiba celus, noasfaltesim Malkalnes un Kalna prospektus, turpinasim darbus Brivibas
iela, uzsaksim brauceju tunela izbuvi
zem dzelzcela. Turpinasim pašvaldibas iestažu eku siltinašanu.
3. Izveidosim energoefektivu elektromobilu uzladešanas staciju.

6. Nodrošinasim socialas garantijas un veselibas apdrošinašanu izglitibas darbiniekiem.
7. Rikosim bernu nometnes skolenu brivlaikos.
Vide, kultura un sports
1. Turpinasim darbu pie apgaismotas slepošanas trases, skatu
torna un peldvietas izbuves Zilo kalnu
dabas parka teritorija un turpinasim
attistit peldvietu izbuvi Ogres novada.
(laipu peldvietu, skatu terašu un atputas parka izveide pie Ogres upes lika
tilta).
2. Saglabasim novada visas esošas skolas, bibliotekas, kulturas namus un muzejus.
3. Turpinasim velocelinu izbuvi
Ogre, Cakstes pr., Ciemupe un citur.
4. Veicinasim sabiedribas pieveršanos garigajam un kulturas vertibam.
Atbalstisim visu vecumu iedzivotaju

izglitibas, kulturas un sporta aktivitates. Atbalstisim iedzivotaju interešu
grupu un sabiedrisku organizaciju darbibu. Aktivi popularizesim veseligu
dzivesveidu, versisimies pret atkaribu
veicinošu vielu lietošanu. Pilnveidosim
izglitibas, kulturas un sporta iestažu
materialo bazi, atbalstisim šis iestades
kvalificetu darbinieku un finanšu resursu piesaiste.
5. Turpinasim kopt latviskas kulturvesturiskas tradicijas (etnografisko
Ligo svetku svinešana Plateres pilskalna).
6. Rosinasim novada iedzivotaju,
amatpersonu un ipašnieku atbildibu
par eku un teritorijas sakoptibu.
7. Iekartosim un atbalstisim “Ielu
vingrotaju” laukumus Ogres novada.

“REFORMU PARTIJA”
Reformu partija, novertejot Ogres
novada paveikto, stradas, lai sekmigi
pabeigtu labos darbus Ogres novada
iedzivotaju intereses, ka ari ieguldis savu darbu un idejas novada labakai nakotnei.
Esam parliecinati, ka Ogres novada
jabut – partikušam gimenem, iespejai
veikt uznemejdarbibu un stradat pienacigi atalgotu darbu, kvalitativai izglitibai
muža garuma, sakartotai un drošai dzives videi, pamatotiem komunalajiem
maksajumiem, sakoptam ielam un celiem, ertam sabiedriskajam transportam, labiekartotam zalajam un atputas
zonam, daudzveidigam kulturas, sporta un briva laika aktivitatem visa novada un iedzivotaju aktivai lidzdalibai
parvalde.
Musu merkis: Ogres novada iedzivotaju gimenu labklajiba, lidzsvarota
novada teritorijas attistiba un laba parvaldiba:
Labklajiba ir garants drošibai ikviena gimene. Berni ir ne tikai gimenu, bet
ari visa novada vertiba.
Lidzsvarotai novada pagastu attistibai akcentesim un pilnveidosim katra
pagasta nozimigakos ekonomiskos resursus, to unikalitati un kulturvesturi.

Pašvaldibas uzdevums – nodrošinat iedzivotajiem kvalitativu parvaldibu, saimniecisku, merktiecigu un
ilgtspejigu pašvaldibas budžeta lidzeklu un investiciju izlietošanu, pašvaldibas parvaldes modernizaciju.
Efektivitate un profesionalisms bus
musu darba riki novada attistibai.
Pašvaldibas parvaldiba
•Efektivs pašvaldibas darba, finanšu un lietderibas audits.
•Plašaka informacijas un e-pakalpojumu pieejamiba ikvienam.
•Pakalpojumu pieejamibas uzlabošana visos novada pagastu centros.
•Lidzvertiga sabiedriska drošiba
visa novada teritorija.
•Eiropas Savieni bas li dzeklu
merktieciga piesaiste un lietderiga izmantošana.
•Sadarbiba ar kaiminu pašvaldibam, risinot novada iedzivotajiem butiskus jautajumus.
Ekonomika un tautsaimnieciba
•Atbalsts esošajiem uznemejiem,
jaunas uznemejdarbibas veicinašana
un biznesa inkubatora attistiba.
•Aktiva novada attistibas programmas istenošana.

•Investoru piesaiste, veicinot nepieciešamas informacijas pieejamibu
un infrastrukturas attistibu.
•Merktiecigs atbalsts nekustama
ipašuma nodokla atvieglojumu pieškiršana.
•Turisma nozares attistibas aktivizešana, esošo turisma objektu attistiba un jaunu izveidošana.
•Celu stavokla uzlabošana visa novada.
•Sabiedriska transporta pieejamibas uzlabošana visa novada.
•Ar kaiminu novadiem saskanota
rupnieciskas zonas attistiba.
Izglitiba, kultura un sports
•Zinatnes, tehnologiju un biznesa
centra izveidošana – skolenu interešu
izglitibas sasaistei ar karjeras jautajumiem un mužizglitibu, pilnvertigi izmantojot esošo sporta, kulturas un
izglitibas iestažu infrastrukturu.
•Jaunu pirmsskolas izglitibas iestažu izveide.
•Atbalsts bernu un jauniešu organizaciju darbibai.
•Bernu un jauniešu vasaras nodarbinatibas programmas izveidošana.
•Mužizglitibas un profesionalas iz-

glitibas programmu nodrošinašana,
atbilstoši novada ekonomiskajam profilam.
•Paaugstinatas drošibas veicinašana izglitibas iestades un to apkartne.
•Saturigas novada sporta un kulturas dzives veidošana, atbalstot aktivas atputas, sporta organizacijas un
pašdarbibas kolektivus.
Majoklis un komunala saimnieciba
•Pamatotas komunalo pakalpojumu un apsaimniekošanas izmaksas.
•Sakartotas daudzdzivoklu namu
piesaistitas teritorijas.
•Droša vides pieejamiba publiskiem objektiem un telpai.
•Bernu rotalu laukumu un sporta
aktivitašu laukumu sakartošana un izveidošana.
•Iedzivotaju apsaimniekoti un renoveti majokli.
Sociala joma
•Sociala atbalsta pasakumu integrešana citas atbalsta sistemas – mužizglitiba, uznemejdarbibas veicinašana, parkvalifikacija.
•Veselibas rehabilitacijas sistemas
izveidošana un saimnieciska uzture-

šana novada iedzivotaju un veselibas
turistu intereses.
•Atbalsts cilvekiem ar ipašam vajadzibam, veicinot to ieklaušanu darba
vide un sabiedriskaja dzive.
•Veselibas aprupes primaro un sekundaro pakalpojumu pieejamibas paplašinašana un informacijas par to
nodrošinajums.
•Veseligas, pilnvertigas un pec iespejas bezmaksas vai letakas edinašanas sekmešana skolas un bernudarzos.
•Atbalsts gimenem ar berniem.
•Alernativu socialo pakalpojumu attistiba sadarbiba ar nevalstiskam organizacijam.
Vide
•Udensmalu, pludmalu un udenu
infrastrukturas attistiba.
•Esošo velo un gajeju celinu sakartošana un jaunu izveidošana.
•Ilglaicigu pludu noveršanas pasakumu istenošana.
•Ogres novada meža teritoriju ilgtspejiga apsaimniekošana sadarbiba
ar valsts un privatajiem meža ipašniekiem.

POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA “SASKAŅAS CENTRS”
PPA “Saskanas centrs” ir socialdemokratisku partiju apvieniba un tas
uzmanibas centra ir sociala taisniguma
un solidaritates ideja, iedzivotaju vienotiba neatkarigi no vinu tautibas, pasaules uzskatiem un sociala stavokla.
Bridi, kad krize parmainas padarijusi par neizbegamam, mums ir japarveido sava valsts un jalabo kludas,
kuras pielavusi bezatbildiga saimniekošana.
Mes iestajamies par saimnieciski
patstavigu novada pašvaldibu, kas

strada novadnieku laba, ir spejiga
lemt, rikoties un atbildet par pienemtajiem lemumiem. Musu vizija ir Ogres novads – ekonomiski plaukstošs
regions Latvija, kur sakopta vide,
labklajiba un drošiba dzivo un strada
veseli un izglitoti cilveki ar bagatam
darba, kulturas un sadzives tradicijam. PPA “Saskanas centrs” šaja
ekonomiskas krizes raditaja sarežgitaja politiski ekonomiskaja situacija
ir gatava uznemties atbildibu un klut
par noteicošo speku krizes parvare-

šanai Latvija.
Mes apnemamies!
Novada dome:
izveidot klientu apkalpošanas centru;
izstradat vienotu izglitibas, veselibas un drošibas nodrošinašanas
programmu;
parskatit novada 2013. gada budžetu, lai varetu nodrošinat ricibas
programmas izpildi.
Ekonomika un uznemejdarbiba:
izveidot ilgtermina attistibas planu;

atbalstit iniciativas jaunu sadzives,
kulturas, sporta, tirdzniecibas un ražošanas objektu atveršanai;
novada udensapgades, kanalizacijas, siltumapgades un maju siltinašanas nodrošinašanai piesaistit Eiropas
Savienibas fondu un valsts investiciju
programmu lidzeklus.
Veselibas aprupe:
pensionarus un maznodrošinatos
atbrivot no pacienta iemaksas, panakt, lai pašvaldibas uznemumos stradajošiem tiktu nodrošinata veselibas

apdrošinašana.
Izglitiba:
nodrošinat bernudarzu un sakumskolu bezpartraukuma darbu, bet audzeknus ar bezmaksas macibu lidzekliem un edinašanu;
organizet skolenu nodarbes un atputu no macibam brivaja laika, tadejadi atturot jauniešus no klainošanas,
datoratkaribas un narkotikas lietošanas;
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POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA “SASKAŅAS CENTRS”
izstradat un ieviest autobusu maršrutus novada lauku teritorija dzivojošo skolenu nogadašanai uz un no
skolas.
Sociala aprupe:
nepielaut maznodrošinato un invalidu izlikšanu no dzivokla bez citas
dzivojamas platibas ieradišanas;
paredzet izmaksu kompensaciju
par zemes apstradašanu lauku teritorija dzivojošajiem, maznodrošinatajiem, invalidiem un daudzbernu gi-

menem.
Dzivoklu politika:
rupeties, lai neviens Ogres novada
iedzivotajs nepaliktu bez majokla;
veidot neprivatizejamo dzivoklu
fondu, tadejadi radot pašvaldibas ires
dzivoklus un socialos dzivoklus;
savlaicigi labot ielas, ietves, ierikot
automobilu stavvietas;
uzturet un pastavigi atjauninat ielu
un pagalmu apgaismojumu;
nodrošinat pagalmu un starpmaju

iekšejo teritoriju uzturešanu, veicot to
savlaicigu remontu un labiekartošanu;
iniciet pasakumus, kas nodrošinatu dzivoklu ipašnieku kooperativo sabiedribu izveidošanos, tadejadi sekmejot maju siltinašanu un inžienierkomunikaciju atjaunošanu.
Kultura un sports:
nodrošinat pasakumu pieejamibu
katram novadniekam;
atbalstit pašvaldibas kolektivus,

sponsoret apdavinatakos bernus un
jauniešus aktiermakslas apguvei;
aktivizet jauniešu iesaistišanos
sporta pasakumos un treninnodarbes
novada izveidotajos sporta kompleksos;
izveidot stipendiju un premiju fondu, iesaistot novada uznemejus un
interesentus jauno censonu, kas sasnieguši augstus rezultatus izglitiba,
kultura un sporta, premešanai.
Vides aizsardziba:
izstradat pasakumu planu novada

upju krastu un piegulošo teritoriju pasargašanai no pludiem;
nodrošinat un veikt upes krastu sakartošanu un labiekartošanu.
Ar PPA “Saskanas centrs” kopa
pret krizi!
Visu iedzivotaju kopigajam darbam
sava un savas pašvaldibas laba, neatkarigi no etniskas piederibas un
valodas, jaklust par pamatu krizes parvarešanai.

POLITISKĀ PARTIJA “OGRES NOVADAM”
Partijas “Ogres novadam” pamatvertibas ir – Ogres novada iedzivotaji,
darbs, izglitiba, gimene, majas.
Partijas “Ogres novadam” galvenais
uzdevums – nodrošinat lidzsvarotu Ogres novada socialekonomisko attistibu,
lai uzlabotu katra iedzivotaja dzives
kvalitati.
Partija “Ogres novadam” merktiecigi
ir istenojusi iepriekšejo velešanu programmu.
Vide un infrastruktura
Uzlabosim novada pašvaldibas celu
un ielu segumu.
Istenosim energoefektivitates paaugstinašanas pasakumus siltumapgades joma: mainisim siltumtrases, siltinasim daudzdzivoklu un sabiedriskas
ekas.
Turpinasim darbu pie udenssaimniecibas attistibas un dzerama udens
kvalitates paaugstinašanas.
Attistisim dabas parku teritorijas.
Pilnveidosim atkritumu apsaimniekošanas sistemu, attistisim dalito
atkritumu škirošanas punktu tiklu.

Piesaistisim ES Strukturfondu
finan-sejumu vides un infrastrukturas
sa-glabašanai un uzlabošanai.
Socialie jautajumi un veseliba
Izveidosim jaunus pakalpojumus –
patversmi, mobilo brigadi, dienas
centrus.
Attistisim audžugimenu kustibu.
Atbalstisim sadarbibu ar nevalstiskam organizacijam socialo pakalpojumu sniegšana.
Meklesim iespeju izvietot Ogres
pilsetas socialo centru un sociala dienesta pakalpojuma sniedzejus (iznemot krizes centru) viena eka.
Izglitiba
Nodrošinasim kvalitativu un konkuretspejigu izglitibu pirmsskolas,
pamatskolas un vidusskolas posmos,
atbilstoši izglitibas standartiem.
Nodrošinasim izglitibas pieejamibu tuvu dzivesvietai.
Izveidosim elastigu, sociali ieklaujošu izglitibas sistemu Ogres novada
skolas un pirmsskolas izglitibas iestades, kas spej reaget uz dažadam

individualam berna vajadzibam, nodrošinot atbalsta personala pieejamibu.
Saglabasim, papildinasim, rekonstruesim un pilniba izmantosim novada skolu sporta bazes.
Attistisim un uzlabosim sadarbibu
starp vietejiem uznemejiem un izglitibas iestadem Ogres novada, tuvinot
izglitibu darba tirgum, sekmejot un popularizejot vietejo uznemejdarbibu.
Kultura un sports
Nodrošinasim Dziesmu un Deju
svetku procesa nepartrauktibu un iedzivotaju jaunrades un radošas lidzdarbibas iespeju pilnveidošanu novada.
Veicinasim profesionalas makslas
pieejamibu novada.
Turpinasim novada kulturas un
tautas namu materiali tehniskas bazes uzlabošanu un eku remontu.
Attistisim novada bibliotekas ka
musdienigus informacijas un mužizglitibas centrus.
Atbalstisim novadpetniecibas ista-

bas un muzejus ka kulturvesturiskas
atminas glabatajus, novada identitates apliecinajumus un atpazistamibas veicinatajus.
Turpinasim novada sporta bazu rekonstrukciju un renovaciju.
Pilnveidosim publiskas pieejas
laukumu, veselibas taku, pludmales,
velocelinu, slepošanas trašu, ierikošanu.
Organizesim veselibas veicinošus
sporta pasakumus ar merki iesaistit
visu paaudžu iedzivotajus.
Piesaistisim jaunus sporta specialistus.
Iekartosim un atbilstoši aprikosim
ielu vingrotaju laukumus Ogres novada.
Izmantosim iespejas piesaistit Eiropas Savienibas finansejumu sporta
objektiem Ogres novada.
Parvalde, drošiba un
uznemejdarbiba
Centisimies samazinat birokratiju.
Attistisim pašvaldibas e-pakalpojumus.

Veiksim funkciju auditu pašvaldiba.
Atbalstisim iedzivotaju un nevalstisko
organizaciju iniciativas programmu
istenošana.
Attistisim videonoverošanu, tai
skaita pašvaldibas iestades.
Modernizesim pašvaldibas policijas bazi, veicinot dienesta mobilitati.
Sadarbosimies un veidosim dialogu ar Ogres novada uznemejus parstavošajam organizacijam un nozaru
asociacijam.
Attistisim industrialas un komercdarbibai paredzetas teritorijas, piesaistot investorus un ES fondus.
Sekmesim Ogres novada amatnieku apvienošanos sava organizacija un
vinu ražojumu realizaciju.
Atbalstisim uznemejiem nepieciešamas infrastrukturas izbuvi.
Attistisim un veidosim kooperaciju.
Attistisim upju un ezeru apsaimniekošanu.
Atbalstisim komerczinibu ieviešanu skolas.

PARTIJA “VIENOTĪBA”
Mes, VIENOTIBAS deputatu kandidati,
apzinamies, ka Ogres novads skaidri
iezimejis stabilu vietu Latvijas karte.
Kopa ar Ministru prezidentu, Saeimas
priekšsedetaju, ministriem, EP un Saeimas deputatiem esam gatavi ar savu
darbu dot ieguldijumu Ogres novada
attistiba, novadam klustot par regionalas nozimes attistibas centru.
NAKOTNES REDZEJUMS
Ogres novads ar sakartotu infrastrukturu, izglitibas, kulturas, sporta
pasakumiem – jebkuram vecumam ar
garantetu socialo aizsardzibu.
BUDŽETS – sabalansets novada
ilgtermina attistibai.
EKONOMISKA UN PILSETVIDES
ATTISTIBA
Ielu un pašvaldibas celu remonts.
Ielu asfaltešanas darbi budžeta lidzeklu ietvaros.
Regulars, grafika kursejošs sabiedriskais transports visa novada teritorija,
piesaistot privatos parvadatajus.
Projekti ar Eiropas Savienibas strukturfondu piesaisti.
Atbalsts uznemejiem – nodoklu atlaides, izzinas, atlaujas utt. sanems
elektroniski.
Sadarbiba ar nevalstiskajam organi-

zacijam.
TUVAKIE DARBI
Brivibas ielas rekonstrukcija Ogre.
Auto stavlaukuma “Apstajies un
brauc’’ izveide Ogre.
Novada karjeru sakartošana derigo izraktenu ieguvei pašvaldibas celu remontiem.
Bernudarzu un skolu siltinašana
visa novada.
Skolu sporta laukumu sakartošana
visa novada.
Slepošanas trases izveide Zilajos
kalnos.
Jaunu kapu buvnieciba Ogre.
Ogres gimnazijas futbola laukuma
tehnisko buvju ierikošana.
Taurupes skolas siltuma apgades
rekonstrukcija.
Ogresgala pagasta ielu elektrifikacija.
Ciemupe – gajeju ietves izveide.
Jauno attirišanas iekartu izbuve
Ogre.
Keipenes estrades atjaunošana.
Mengeles sporta zales aprikošana
ar ventilacijas sistemu.
IZGLITIBA, KULTURA, SPORTS
Saglabasim novada visas macibu
iestades, bibliotekas, sporta lauku-

mus, iespeju robežas muzejus.
Vienlidziga pieejamiba pasakumu
daudzveidigam klastam novada iedzivotajiem dzivesvietas tuvuma aktiermakslas un profesionalas makslas
piedavajuma.
Stradasim pie augstakas macibu
filiales atveršanas Ogre akademiskas
izglitibas iegušanai studentiem, darbu
zaudejošiem parkvalifikacijai, seminariem, lekcijam.
Atbalstu sniegsim visiem pašdarbibas kolektiviem darbiba un izaugsme, nodrošinot ar iespeju piedalities republikas meroga pasakumos,
konkursos.
Novada panaksim sistematisku un
visiem novada kulturas darbiniekiem
pieejamu profesionalo talakizglitibu,
kas ietver pieredzes apmainu, profesionalu lektoru un praktiku vaditu
seminaru organizešanu.
Piesaistisim Eiropas finansejumu
jaunas muzeja ekas celtniecibai Ogre.
Veidosim dialogu ar Ogres estrades ipašniekiem par estrades ilgtermina nomu vai atpirkšanu.
Uzlabosim kulturvesturiskas vietas
un piemineklus visa novada.
Iesaistisim pagasta seniorus macit

jaunatnei sentevu gudribas.
Par sporta jomas prioritati noteiksim bernu un jauniešu sportu.
Ierikosim jaunu labiekartotu peldvietu Dubkalnu karjera.
Mums japanak, lai maju iekšpagalmos butu pieejami basketbola grozi,
volejbola laukumi, sporta riki visam
vecuma kategorijam.
SOCIALA SFERA UN VESELIBAS
APRUPE
Sadarbiba ar socialo aprupes dienestu izveidosim katra pagasta socialas aprupes dzivoklus. Dalu no
socialajiem pakalpojumiem delegesim
privatajam strukturam. Novada pašvaldibas brivajas esošajas ekas izveidosim socialas aprupes centrus,
radot jaunas darba vietas.
DZIVOKLU UN KOMUNALA
SAIMNIECIBA
Sniegsim realu atbalstu dzivoklu
ipašnieku biedribu dibinašana, siltinašanas projektu izstradašana.
Pašvaldibas apmaksats energoefektivitates audits to daudzdzivoklu
maju iedzivotajiem, kuri pienems lemumu par majas siltinašanu.
Iespeja iedzivotajiem, kuriem objektivu iemeslu del ir izveidojušies

komunalo pakalpojumu paradi, tos atstradat, labiekartojot novada teritoriju.
Udensapgades sistemas rekonstrukcija Ogresgala pagasta.
Iesaistisim Ogres Valsts tehnikuma
jaunos dizainerus vides un telpu estetiskai noformešanai.
SABIEDRISKA KARTIBA UN
DROŠIBA
Pastiprinata kartibas uzraudziba
jauniešu pasakumos novada.
Regulari pašvaldibas policijas reidi
vietas, kur tiek tirgotas apreibinošas
vielas.
Atruma ierobežojošu cela zimju uzstadišana pie izglitibas iestadem.
Turpinasim video kameru uzstadišanu publiskas vietas.
Mes atbildam par novadu visi kopa,
novada nakotne ir tas cilveku vienotiba
– lugsim iedzivotajus piedalities novada ekonomiskaja darbiba, tadejadi
vienojot musu novadu, jo uzskatam, ka
tikai vienots darbs un radošas idejas
bus virzošais speks labklaji bas
nodrošinašana.
Musu speks VIENOTIBA

LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA
Par zaļu, tīru, veselīgu – laimīgu
Ogres novadu
Zaļās partijas mērķi ir mūsu Latvijas
dabas saglabāšana, tautas darba
tikumu un kultūras vērtību godāšana.
Zaļa, nepiesārņota vide, izglītota, nodrošināta sabiedrība, kurā katram tās
pilsonim būtu darbs, iespējas brīvas
personības izpausmēm, iespējas
veidot stipras, pārtikušas ģimenes.
1. Attīstība un pārvalde
Ievērosim atklātības principus novada pārvaldē, nodrošinot skaidrojumu
par pieņemtajiem lēmumiem un budžeta izlietojumu.
Veicināsim investīciju piesaisti novadam no ES struktūrfondiem, izstrādājot dažādus projektus visa novada
teritorijā, īpaši vidi saudzējošos un uzlabojošos projektus.
Atbalstīsim sabiedriskās organizācijas, iesaistīsim iedzīvotājus novada
pārvaldē, organizējot sabiedriskās diskusijas, veidojot nozaru darba komisijas.
2. Uzņēmējdarbība un
lauksaimniecība
Veicināsim jaunu uzņēmumu ienākšanu un jaunu darba vietu radīšanu
novadā.
Atbalstīsim:

-vietējos uzņēmējus;
-Ogres Biznesa inkubatora darbību,
jaunu inkubatoru darba uzsākšanu
Madlienā, Suntažos;
-pašvaldības nodokļu atlaidi, uzsākot
uzņēmējdarbību;
-bioloģisko saimniecību izveidi un
darbību novadā;
-jaunu lauksaimniecības produkcijas
un ekoloģisko veikaliņu atvēršanu
Ogrē un pagastu centros;
- lauku un aktīvo tūrismu.
3. Vide, ekonomika,
tautsaimniecība un infrastruktūra
Prioritāte – pilsētas un novada ielu
atjaunošana maksimāli piesaistot
Eiropas struktūrfondu līdzekļus.
Veicināsim:
-elektromobiļu ieviešanu pašvaldības
darbā;
-šķiroto atkritumu sistēmas ieviešanu
visā novadā, atkritumu pārstrādi;
-pilsētas zaļās zonas saglabāšanu,
jaunu peldvietu iekārtošanu novadā.
Atbalstīsim:
-pašvaldības līdzfinansējumu ēku siltināšanai;
-veloceliņu izbūvi novadā;
-esošā ielu apgaismojuma pārveidi uz
ekonomiskām spuldzēm;
-tuneļa izbūvi zem dzelzceļa Ogrē; til-

tu rekonstrukciju Suntažos, Ogresgalā.
Papildināsim sabiedriskā transporta reisus Ogrē un uz pagastiem.
Saglabāsim dabas pieminekļus.
Organizēsim talkas, lai sakoptu dabas parkus, Ogres upes ieleju, Zilos
kalnus.
Renovēsim esošos komunālās
saimniecības tīklus un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas.
4. Sociālā palīdzība un veselības
aprūpe
Atbalstīsim:
-jaunu dienas centru izveidi novadā
dažādām iedzīvotāju grupām;
-ģimenes ar bērniem – organizējot nometnes, citas sociālās palīdzības
programmas, piesaistot jauniešus un
brīvprātīgos;
-p/a “Dziednīca” darbību, paplašinot
visus rehabilitācijas pakalpojumus,
veselības veicināšanas pasākumus
dažādām iedzīvotāju grupām;
-ģimenes ārstu prakses novadā, to
pieejamību invalīdiem;
-politiski represētās personas, invalīdu biedrības, kā arī citas sabiedriskās
un nevalstiskās organizācijas.
Paplašināsim krīzes centra darbību vardarbībā cietušām sievietēm.

Organizēsim jaunus palīdzības veidus maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem – mobilās aprūpes brigādes, grupu dzīvokļus, higiēnas centrus.
Izveidosim atbalsta programmu
jauniešiem Lauberes bērnunamā.
Radīsim invalīdiem vienlīdzīgas un
neatkarīgas dzīves iespējas.
5. Izglītība
Saglabāsim:
-esošo skolu tīklu un novada izglītības
iestādes;
-bezmaksas transportu visiem novada
bērniem.
Pilnveidosim:
-izglītības iestāžu mācību materiālo un
materiāli tehnisko bāzi;
-metodisko centru pie Ogres Valsts
ģimnāzijas.
Veicināsim vecāku un izglītības iestāžu sadarbību, celsim pedagogu
kvalifikāciju un profesijas prestižu.
Finansēsim bērnu nodarbinātību
vasarā.
Organizēsim profesionālās izglītības programmas pie vispārizglītojošām skolām.
Nodrošināsim interešu ievirzes
izglītības apguvi Suntažos, Madlienā.
Atbalstīsim bērnu un jauniešu
organizācijas, to rīkotos pasākumus

novadā.
6. Kultūra un sports
Atbalstīsim:
-starptautiskos kultūras un amatieru
mākslas projektus un mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvus;
-Ogres novada baznīcu un tradicionālo konfesiju darbību;
-Ogres Vēstures un mākslas muzeja
darbību.
Saglabāsim un atjaunosim novada
kultūrvēsturiskos objektus.
Rekonstruēsim esošās sporta būves un laukumus, atbalstīsim sporta
sekciju darbību novadā.
Saglabāsim pagastu muzejus, vēstures istabas, veicināsim jauniešu iesaisti novadpētnieciskā darbā.
7. Sabiedriskā kārtība un drošība
Atbalstīsim:
-regulārus pašvaldības policijas reidus
novadā sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Ogrē un pagastos;
-videonovērošanas tīklu attīstību sabiedriskos centros un novada izglītības iestādēs;
-sadarbību starp valsts un pašvaldības
policiju sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Ogrē un pagastos.
Kopā ar pašvaldības policiju iesaistīsim vecākus un sabiedrību bērnu
drošības garantēšanai ārpus mājas.
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PARTIJU PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMAS
OGRES NOVADA DOMES VĒLĒŠANĀM 2013. GADA 1. JŪNIJĀ

Nr. Deputāta kandidāta
p.k. vārds, uzvārds
1. EDVĪNS BARTKEVIČS
2. LUDMILA SOKOLOVA
3. ANDREJS CEPLĪTIS
4. JĀNIS PETROVIČS
5. SARMĪTE KIRHNERE
6. ALDIS HANZENS
7. INETA TAMANE
8. EDIJS EISAKS
9. DZINTRA MUIŽNIECE
10. MĀRIS LEGZDIŅŠ
11. JĀNIS LATIŠS
12. RAIMONDS RITUMS
13. LIGITA ZADVINSKA

Dz.
gads
1956
1945
1958
1950
1954
1985
1962
1978
1953
1969
1973
1992
1959

Reģistrētā
dzīvesvieta
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ikšķiles novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Izglītība

Pamatdarba vieta un ieņemamais amats

KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA

Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā
Vidējā
Augstākā
Augstākā
Vidējā
Vidējā
Augstākā
Vidējā
Augstākā

14. AIGARS KUZMINS
15. VITA KRAVALE

1959
1966

Ogres novads
Ogres novads

Augstākā
Augstākā

16.
17.
18.
19.

1959
1966
1984
1965

Ogres novads Augstākā
Ogres novads Augstākā
Ogres novads Augstākā
Mārupes novads Augstākā

1942

Ogres novads

Ogres novada dome, priekšsēdētājs
Jaunogres vidusskola, direktore
SIA "Ogres Prestižs", valdes priekšsēdētājs
Ogres novada pašvaldība, izpilddirektora palīgs
Ogres novada pašvaldība, nodokļu administrators
SIA "Hanart Auto", vadītājs
Ogres 1. vidusskola, direktore
A/s "Banka Citadele" OGRES filiāle, pārvaldnieks
SIA "OT Stils", komercdirektore
SIA "Malevs", valdes priekšsēdētājs
SIA "Monitus Esset", valdes loceklis
Students
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres novada
kultūras centrs", direktore
Ogres Valsts ģimnāzija, skolotājs
Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde
"Riekstiņš"
Ogres novada sporta centrs, direktors
Ogresgala tautas nams, pasākumu organizatore
SIA "East element", direktors
SIA "Ogres Trikotāža", aģents par klientu piesaisti
Baltijā
Ogres novada pašvaldība, padomnieks

Kristīgi Demokrātiskās Savienības
vērtību sistēmas centrā ir cilvēks un viņa labklājība. Vietējo pašvaldību darbības mērķis ir kalpot iedzīvotājiem,
nodrošinot augstu dzīves kvalitāti visu
dzīvei svarīgo jomu kontekstā. Tas iespējams, veidojot modernas pašvaldības, kas balstītos uz demokrātijas,
varas decentralizācijas un subsidiaritātes principiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un labklājību visiem.
Valstij nav jāpiesavinās tās funkcijas,
kuras var labi vai pietiekami labi veikt
vietējā līmenī. Pašvaldību kompetence jānodrošina, respektējot finanšu
resursu samērojamību, pārvaldes institucionālo izglītību, administrācijas
profesionālo kapacitāti, kas vērsta uz
tās ilgtspējīgu attīstību.
ES labas pārvaldības principi radoši un novatoriski jāpiemēro Latvijas
apstākļiem. Pašvaldībām ir jānodrošina tādi apstākļi, kas ļautu tām pildīt
vissvarīgākos uzdevumus – nodrošināt ekonomisko izaugsmi, risināt aktuālās bezdarba un nabadzības problēmas. Pašvaldībām ir nepieciešama
reāla un pilnīga vara savās teritorijās,
kas būtu apvienota ar augstu vietējās
autonomijas līmeni. Steidzami jāmaina likums “Par pašvaldībām”, Valsts
pārvaldes likums u.c., kas ierobežo
pašvaldību iespējas justies saimniekiem savās teritorijās. Tikai tad ir iespējama pašvaldību attīstība un spēja
pilnvērtīgi veikt savas funkcijas. Nepieciešamas sistēmiskas pārmaiņas
pašvaldību darbībā!
Jebkuras pašvaldības nākotne ir
tās attīstībā. Tas iespējams, katrai
konkrētai teritorijai piesaistot arvien
jaunus cilvēkus un veicinot tajās uzņēmējdarbību. Šai kontekstā pašvaldību
resursi vienmēr ir un būs ierobežoti,
tāpēc nepārtraukti jācenšas atrast jaunus, radošus ceļus cilvēku un finanšu
resursu piesaistei. Tirgus ekonomikas
apstākļos pašvaldībām pašām jāļauj
veidot savu, maksimāli iespējamu patstāvīgu ekonomisko politiku. Ir skaidri

MĀRIS KURILOVIČS
DAINA ČALPA
JĀNIS LAGANOVSKIS
EINĀRS GRAUDIŅŠ

20. RAIMONDS JAVOIŠS

Vidējā

PARTIJA "VIENOTĪBA"
Nr. Deputāta kandidāta
p.k. vārds, uzvārds
1. VALDA GAILE

Dz.
gads
1951

Reģistrētā
dzīvesvieta
Ogres novads

Izglītība

Pamatdarba vieta un ieņemamais amats

Augstākā

2. ARMANDS PRALIČS
3. MĀRA RUDZĀTE

1968
1947

Ogres novads
Ogres novads

Augstākā
Augstākā

4. AINA MURĀNE
5. ARTIS GALEJS
6. DACE KRIEVĀNE

1962
1979
1948

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Augstākā
Augstākā
Augstākā

7. KINTIJA SPARĀNE
8. JURIJS IVANOVS
9. JEVGĒNIJS LIEPA
10. DZIDRA
AUSTRA LIVČĀNE
11. ALEKSANDRS
LISOVSKIS
12. LĪGA GAIGALNIECE
13. AIVARS ZUNDE
14. AIVARS VEKMANIS
15. LĪGA KOROTKEVIČA
16. IVARS AVOTS
17. GATIS HEIDINGERS
18. VALENTĪNA LEVKĀNE

1993
1985
1954

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Vidējā
Augstākā
Augstākā

P/A “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”,
projektu vadītāja
Madlienas novadpētniecības muzejs, vadītājs
Latvijas augļkopības asociācija, valdes
priekšsēdētāja
Ogres Valsts tehnikums, dienesta viesnīcu vadītāja
SIA "Sila papīrs", valdes loceklis
Daces Krievānes kardiologa, arodslimību un
ģimenes ārstu prakse, ārste
Rīgas Stradiņa Universitāte, studente
SIA "NND", jurists
Madlienas vidusskola, sporta skolotājs

1939

Ogres novads

Vidējā

Pensionāre

1946
1969
1943
1950
1973
1966
1983
1951

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Vidējā
Augstākā
Vidējā
Augstākā
Vidējā
Augstākā
Augstākā
Vidējā

Pašnodarbinātais – kamīnmeistars
Z/S "Ciņi", grāmatvede
Pašnodarbinātais – mākslinieks
Ogres novada pašvaldība, peldēšanas treneris
P/A "Mālkalne", kasiere
Skonto Zivju restorāns, bārmenis
Ogres 1. vidusskola, skolotājs
“VSL Pārtikas grupa”, valdes priekšsēdētāja

LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA
Nr. Deputāta kandidāta
p.k. vārds, uzvārds
1. VITA PŪĶE
2. INTA AUZIŅA

Dz.
gads
1962
1953

Reģistrētā
dzīvesvieta
Ogres novads
Ogres novads

Izglītība

Pamatdarba vieta un ieņemamais amats

Augstākā
Augstākā

3.
4.
5.
6.
7.

1971
1962
1957
1957
1957

Ogres novads
Lielvārdes nov.
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā

1940
1956
1954

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Vidējā
Augstākā
Augstākā

11. AGITA GRĪNBERGA
1966
12. ILONA REINHOLDE
1971
13. SANDRA SALDNIECE 1960

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Vidējā
Augstākā
Augstākā

14. GUNDA GUNTA
RUDENE
15. GAIDA BĒRZIŅA

1965

Ogres novads

Augstākā

1960

Ogres novads

Augstākā

16. ĒRIKS ČIBLIS
17. LIENE LASTOVSKA

1956
1985

Rīga
Ogres novads

Augstākā
Augstākā

18. ANNA RODDATE
19. SINTIJA JURGELĀNE
20. ANITA AUSJUKA

1970
1994
1956

Ikšķiles novads Augstākā
Ogres novads Pamata
Ogres novads Augstākā

Ogres novada dome, priekšsēdētāja vietniece
Ogres novada sociālais dienests, Ogres sociālā
centra vadītāja
Ogres mūzikas skola, direktors
Ogres Valsts ģimnāzija, direktore
Ogresgala pamatskola, direktore
Suntažu vidusskola, direktore
Ogres vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta
sietiņš", vadītāja
Biedrības "Gain" Latvijas pārstāvniecība Ogrē
Ogres sākumskola, direktore
Signes Kaktiņas ģimenes ārsta prakse, prakses
vadītāja
SIA “ORTIJA”, valdes locekle
Ogres novada sociālais dienests, vadītājas vietniece
Sandras Saldnieces ģimenes ārsta prakse, ģimenes
ārsts
Ogres novada sociālais dienests, Ģimenes atbalsta
centra vadītāja
Gaidas Bērziņas ģimenes ārsta prakse, prakses
vadītāja
SIA “Ogres rajona slimnīca”, ķirurgs-endoskopists
Ogres sociālais dienests, sociālās palīdzības
organizators
Jaunogres vidusskola, bioloģijas skolotāja
Ogres novada jauniešu dome, vadītāja
Ogres novada pašvaldība, kultūras darba
koordinatore

ARTŪRS MANGULIS
AINA BĒRCE
SKAIDRĪTE BUTĀNE
ASTRĪDA ĀRMANE
INESE ĀDMINE

8. INĀRA KLINTSONE
9. MĀRA BANKA
10. SIGNE KAKTIŅA

KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA
Nr. Deputāta kandidāta
p.k. vārds, uzvārds
1. JĀZEPS JANIŠEVS
2. ILMA ANDERSONE
3. VASĪLIJS ĻIPATOVS

Dz.
gads
1955
1952
1950

Reģistrētā
dzīvesvieta
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

4. INGA GIRUCKA
5. GUNITA BOMBĀNE
6. ANDRIS ZIEMELIS

1978
1974
1989

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

7. JĀNIS JURĢELIS
8. GAIDA LĪCĪTE
9. ANTRA OSTROVSKA
10. DAINIS LAPSA
11. RAITIS BRĪDAKS

1968
1944
1969
1950
1959

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

12. SIGNE AVENA
1969
13. RAIMONDS SILIŅŠ
1976
14. INGŪNA ANDERSONE 1970

Ogres novads
Ogres novads
Ogres novads

Izglītība
Vidējā
Augstākā
Vidējā

Pamatdarba vieta un ieņemamais amats

Latvijas Senioru Alianse, valdes priekšsēdētājs
IK Padoms I, komersants
Nacionālie bruņotie spēki, Nodrošinājuma
pavēlniecības 2 Reģionālais nodrošinājuma centrs,
civilais darbinieks darba aizsardzības un drošības jomā
Augstākā Nodarbinātības valsts aģentūra, ekonomists
Augstākā Ogres sociālais dienests, sociālā darbiniece
Augstākā Suntažu vidusskola, vispārējās vidējās izglītības
skolotājs
Augstākā SIA “FOBOSS VIENS”, izpilddirektors
Vidējā
Pensionāru kopa "Novakare”
Augstākā SIA “Amross”, valdes priekšsēdētājs
Augstākā Ogres neredzīgo biedrība, priekšsēdētāja vietnieks
Augstākā Nodibinājums "Latvijas Bībeles centrs",
padomes loceklis
Augstākā PII “Saulīte”, pirmsskolas skolotāja
Vidējā
Pašnodarbināta persona
Augstākā PII "Urdaviņa", skolotāja

saskatāma sakarība starp dažādu teritoriju atšķirīgo specifiku – ekonomiskās attīstības iespējām un cilvēku nodarbinātību tajās. Lai teritorijas kļūtu
pievilcīgas uzņēmējdarbībai, ir jāpalielina katras pašvaldības pievienotā
vērtība, sakārtojot to infrastruktūru un
nodrošinot augstu dzīves kvalitāti.
Tikai tad būs iespējams piesaistīt investīcijas un kvalificētu darbaspēku.
Starp pašvaldībām un pašvaldību iekšienē, starp publisko un privāto sektoru jāievieš sacensības gars radošā
un pozitīvā tā nozīmē. Tas nodrošinās
atklātu un godīgu konkurenci, samazinās monopolu ietekmi, uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, samazinās cenas. Visām darbībām ir jābūt vērstām uz skaidri izmērāmu rezultātu.
Visās pašvaldībās rūpēsimies par
kvalitatīvu izglītības, kultūras dzīves
un veselības pakalpojumu pieejamību. Jo īpaši rūpēsimies par dzimstības
pieaugumu. Bērni rada dzīvību un
cerības nākotnei. Sniegsim maksimāli
iespējamo atbalstu jaunajām ģimenēm, lai novērstu tālāku iedzīvotāju
izbraukšanu uz ārzemēm un motivētu
aizbraucēju atgriešanos.
Rūpēsimies par cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret vecāko paaudzi.
Gādība par mūsu senioriem nedrīkst
tikt pasniegta kā dāvana, bet gan kā
taisnīgi nopelnītais.
Veicināsim latviskā dzīves veida
tradīciju saglabāšanu novados, atbalstīsim ekonomisko patriotismu.
Rūpēsimies par sabiedrisko organizāciju tīkla attīstību novados, pilntiesīgu to iesaistīšanos novadu pašpārvaldē. Rūpēsimies par sociālo taisnīgumu ikvienā pašvaldībā. Politikas
mērķis ir miers. Bet mieru nevar sasniegt bez sociālā taisnīguma.
Svarīgi ir aizraut un iedvesmot sabiedrību, salauzt esošās robežas. Tikai plaša pašpārvalde, godīga pilsētu
un novadu konkurence nodrošinās
radošu izaugsmi un patiesu brīvību.

Saistošo noteikumu Nr. 16/2013
“Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.
6/2012 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem
Ogres novadā”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2013. gada 15. – 19. aprīļa plūdi un nepieciešamība sniegt palīdzību iedzīvotājiem plūdu rezultātā nodarīto zaudējumu novēršanai.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz grozīt noteikumu 6.1. apakšpunktu – paaugstināt
pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu
apstākļu dēļ persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, līdz Ls 250,00
(pašreiz šis pabalsts ir līdz Ls 150,00).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ņemot vērā to, ka 2012. gadā pabalsti ārkārtas situācijā tika piešķirti 20%
gadījumu no visiem saņemtajiem iesniegumiem, ka saskaņā ar Civilās aizsardzības komisijas sniegto informāciju 2013. gada 15. – 19. aprīļa plūdos
cietušie īpašumi ir 120 un ka Ogres novada sociālā dienesta budžetā pabalstiem
ārkārtas situācijā 2013. gadam ir paredzēti Ls 1500, tad projekta realizēšanai
pašvaldības budžetā 2013. gadam papildus būs nepieciešami aptuveni Ls 4500.
(Aprēķins: plūdos cietušie īpašumi – 120 x 0,2 x Ls 250 – Ls 1500 = Ls 4500).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Ogres novada sociālā dienesta
sociālajos centros Ogrē, Madlienā, Suntažos un Taurupē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Projekta izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav
notikušas.
Domes priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras, veselības un sociālo lietu jautājumos V. Pūķe

Saistošie noteikumi Nr. 16 /2013
“Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos
Nr. 6/2012 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem
Ogres novadā””
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2013. gada 30. aprīlī (protokols Nr .6;
2.§). Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.
punktu un trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta
trešo daļu un 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu un 25. panta pirmo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu.
Izdarīt pašvaldības domes 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012
“Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” (Ogres novada
pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2012, Nr. 9; 2013, Nr. 1, Nr. 5) grozījumu –
noteikumu 6.1. apakšpunktā skaitli “150,00” aizstāt ar skaitli “250,00”.
Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras,
veselības un sociālo lietu jautājumos V. Pūķe
Nākamais laikraksta numurs – šīs nedēļas beigās.
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