OGRĒNIETIS
Nr. 7 (429)

2013. gada 27. aprīlis

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS – 1. JŪNIJĀ
Domes vēlēšanām reģistrēti astoņi saraksti

Šā gada 1. jūnijā Latvijā notiks
pašvaldību vēlēšanas, tiks vēlēta arī
Ogres novada dome.
Ir beigusies deputātu kandidātu
sarakstu iesniegšana.
Ogres novada domes vēlēšanām
novada vēlēšanu komisija ir reģistrējusi 8 deputātu kandidātu sarakstus.
Sarakstu ir iesniegušas šādas politiskās partijas (saraksts publicēts iesniegšanas secībā):
• Partija “VIENOTĪBA” (Valda Gaile, Armands Praličs, Māra Rudzāte,
Aina Murāne, Artis Galejs, Dace Krievāne, Kintija Sparāne, Jurijs Ivanovs,
Jevgēnijs Liepa, Dzidra Austra
Livčāne, Aleksandrs Lisovskis, Līga
Gaigalniece, Aivars Zunde, Aivars
Vekmanis, Līga Korotkeviča, Ivars
Avots, Gatis Heidingers, Valentīna
Levkāne);
• Latvijas Zaļā partija (Vita Pūķe,
Inta Auziņa, Artūrs Mangulis, Aina
Bērce, Skaidrīte Butāne, Astrīda Ārmane, Inese Ādmine, Ināra Klintsone,
Māra Banka, Signe Kaktiņa, Agita
Grīnberga, Ilona Reinholde, Sandra
Saldniece, Gunda Gunta Rudene,
Gaida Bērziņa, Ēriks Čiblis, Liene
Lastovska, Anna Roddate, Sintija Jurgelāne, Anita Ausjuka);
• Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”, “Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” (Egils
Helmanis, Dainis Širovs, Dzintra Mozule, Māris Siliņš, Egīls Dzelzītis, Aina
Driviniece, Kristaps Ēdolfs, Linda

Caune, Ingus Sondors, Renāte Stārastniece, Pēteris Ostošovs, Teiksma
Ziemele, Ingus Stikuts, Baiba
Liepiņa, Kārlis Skujiņš, Anita Lapsa,
Aivars Broks, Normunds Ševels,
Iveta Holcmane, Atis Ieviņš);
• Kristīgi demokrātiskā savienība
(Jāzeps Janiševs, Ilma Andersone,
Vasīlijs Ļipatovs, Inga Girucka, Gunita Bombāne, Andris Ziemelis, Jānis
Jurģelis, Gaida Līcīte, Antra Ostrovska, Dainis Lapsa, Raitis Brīdaks,
Signe Avena, Raimonds Siliņš, Ingūna Andersone);
• “Reformu partija” (Inesis Babāns, Ināra Arbidāne, Ernests Greizis, Oskars Mazulis, Klāvs Miezis,
Agnese Pivore-Bokta, Egija Jevdokimova, Roberts Janovskis, Anita
Mieze, Guntis Beljāns, Inese Pivare,
Liene Mārtiņa, Rita Ozoliņa, Lauris
Janušēvičus, Artis Kalnejs);
• Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” (Juris Laizāns, Lidija Strelkova, Jānis Balodis, Vladimirs
Paškovičs, Juris Jansons,Tatjana
Oņiščenko, Tālivaldis Pūris, Fjodors
Maļonkins, Lauris Vecziediņš, Marina
Katišova, Aivis Šibajevs);
• APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI (Ilga
Vecziediņa, Gaida Gardievite, Andris
Repulis, Airita Brenča, Nils Ketners,
Sandra Vītoliņa, Gundega Fokina,
Ramona Zēna, Kristīne Purviņa,
Gatis Karulis, Liene Kukīte, Māris Pilmanis, Iveta Sprūde, Santa Rosne,
Anita Krinberga, Linda Reinvalde,
Mārtiņš Liepkalns, Edijs Barnatovičs);
• Politiskā partija “OGRES NOVADAM” (Edvīns Bartkevičs, Ludmila Sokolova, Andrejs Ceplītis, Jānis
Petrovičs, Sarmīte Kirhnere, Aldis

Hanzens, Ineta Tamane, Edijs Eisaks, Dzintra Muižniece, Māris
Legzdiņš, Jānis Latišs, Raimonds
Ritums, Ligita Zadvinska, Aigars Kuzmins, Vita Kravale, Māris Kurilovičs,
Daina Čalpa, Jānis Laganovskis, Einārs Graudiņš, Raimonds Javoišs).
Šobrīd vēlēšanām pieteikti 136
deputātu kandidāti. Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likumu Ogres novada domē jāievēl 17 deputāti.
Domes deputātu kandidātiem pieteikti 65 vīrieši un 71 sieviete.
Vidējais vecums – 45,8 gadi. Pēc
vecuma (kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu – 2013. gada 1. jūniju) deputātu kandidāti sadalās šādi: 19 gadi – 1; 21-30 gadi – 22;
31-40 gadi – 28; 41-50 gadi – 28, 5160 gadi – 33; 61-70 gadi – 19; 71-80
gadi – 4.
Vecākais kandidāts – 74 gadi, jaunākais – 18 gadi.
Tautību latvietis norādījis 71 kandidāts, savukārt 65 kandidāti tautību
nav norādījuši.
Deklarētā dzīvesvieta Ogres novadā ir 119 kandidātiem, viens kandidāts Ogres novadu norādījis gan kā
savu dzīves, gan darba vietu, 5 kandidātiem Ogres novadā ir tikai īpašums, savukārt 13 kandidāti Ogres
novadā strādā.
Pēc sarakstu reģistrēšanas novada vēlēšanu komisijā tiek pārbaudīta
deputātu kandidātu atbilstība Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma prasībām.
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde Vēlētāju reģistrā pārbauda:

Turpinājums 2. lpp.

Valdība sola palīdzēt plūdos cietušajiem

Valdība sola palīdzēt plūdu skarto
teritoriju iedzīvotājiem sakārtot izpostītos mājokļus.
Latvijas Republikas ministru kabineta sēdē 23. aprīlī valdība nolēma
atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
priekšlikumu finansiāli palīdzēt plūdos skartajām pašvaldībām ne tikai
dabas stihijas seku novēršanai to
īpašumā esošajiem objektiem, bet arī
palīdzot iedzīvotājiem sakārtot izpostītos mājokļus.
Finansējumu iecerēts piešķirt no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” un tas
būs 50% apmērā no summas, kuru
pašvaldība būs izmaksājusi iedzīvotājiem mājokļa atjaunošanai.
VARAM informē, ka iedzīvotājiem
par palīdzības saņemšanu, kas saistīta ar plūdu nodarītajiem zaudējumiem viņu mājoklim, jāvēršas ar iesniegumu savā pašvaldībā.
Pēc tam, kad VARAM būs detalizēti izvērtējusi pašvaldību iesniegto
informāciju par 2013. gada pavasara
plūdu laikā cietušajiem privātajiem
mājokļiem un pašvaldību sniegto atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijā, saņemtie pieprasījumi tiks virzīti
izskatīšanai Ministru kabinetā.
Pašvaldība šobrīd ir tiesīga sniegt

palīdzību, kas noteikta pašvaldības
normatīvajos aktos.
Pamatojoties uz Ogres novada
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2012
“Par sociālās palīdzības un citiem
pabalstiem Ogres novadā”, ārkārtas
situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ)
Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētās un faktiski dzīvojošās
ģimenes (personas) var saņemt pabalstu līdz Ls 150 viena kalendārā
gada laikā vienai ģimenei (personai).
Šo pabalstu piešķir bez ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanas, ņemot vērā zaudējumu sekas, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu rezultātā ir cietis
ģimenes (personas) mājoklis. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Civilās
aizsardzības komisijas atbildīgo dienestu ziņojumu, ja cietušais mājoklis
ir ģimenes (personas) faktiskā un
vienīgā iespējamā dzīvesvieta.
Šo pabalstu var pieprasīt ne vēlāk
kā trīs mēnešu laikā no stihiskas
nelaimes vai iepriekš neparedzamu
apstākļu iestāšanās brīža.
Savukārt saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem Nr. 17/2010 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres
novada pašvaldībā” personām, kuru

ēkas un būves ir cietušas plūdu rezultātā, atvieglojumu var piešķirt 90%
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa.
Par pabalsta un nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu ar rakstveida iesniegumu jāvēršas Ogres
novada pašvaldībā.
Pēc satraukuma pilnā laika turpinās postījumu apmēru apzināšana un
plūdu seku novēršanas darbi plūdu
skartajās teritorijās. Novadā kopumā
applūda ap 120 ēku. Glābēji evakuēja
23 cilvēkus, 5 no tiem ievietoti Ogres
rajona pansionāta telpās. Diemžēl
viens cilvēks gāja bojā – glābējiem
atkārtoti ierodoties applūdušajā mājā,
tur mītošā sirmgalve tika atrasta
mirusi.
Pēc provizoriskām aplēsēm, Ogrē
plūdos cietušo ceļu un ielu atjaunošanai pašvaldībai būs vajadzīgi ap Ls
32 000, dambja nostiprināšanai ar
speciālu segumu izmaksas varētu
sasniegt Ls 320 000, komunikāciju
tilta balstu remontam nepieciešami Ls
86 000. Ogres upes gultnes tīrīšana
virs Ogres HES izmaksās Ls 96000.
Ūdens plūsmas nodrošināšanai
Daugavā virs Ogres ieteces nepieciešams izbūvēt molu, ir arī jālikvidē
smilšu sēres, tā padziļinot Ogres upes
ieteci Daugavā. Par to gan būtu jāgādā Latvenergo, jo Rīgas HES ūdenskrātuve, kuras izveidošanas rezultātā
tika mainīta Ogres upes gultne, ir šī
uzņēmuma pārziņā.
Līdzko nokritās ūdens līmenis, no
ledus sanesumiem tika atbrīvotas ielas dārzkopības sabiedrības “Ogre”
un Ogres pilsētas teritorijā. Applūdušajā ielās pie pārrautā dambja pašvaldība organizēja ūdens sūknēšanu
no dzīvojamo māju pagrabiem un pagalmiem, dzeramā ūdens akām, kanalizācijas akām un bedrēm, kā arī
atkritumu izvešanu. Dzeramo ūdeni
šo ielu iedzīvotājiem piegādā pašvaldības aģentūra “Mālkalne”, jo no pašu akām ūdens vēl arvien nav lietojams. Plūdu postījumu novēršanā iesaistījās arī zemessargi.
Nikolajs Sapožņikovs

Bezmaksas

INFORMĒ REPRESĒTO KLUBS
Šā gada 8. maijā Ogres Nacionālo karavīru biedrība organizē braucienu uz
Lesteni.
Pieteikties Ogres politiski represēto klubā Ogres kultūras centrā, 246.
kabinetā.
Izbraukšana plkst. 12.00 no laukuma pie Ogres kultūras centra.
* * *
Ogres politiski represēto kluba valde organizē ekskursiju uz Stokholmu
(izbraukšana 9. jūnijā).
Papildu informācija represēto klubā pirmdienās no plkst. 14 līdz 17, tālrunis
65046838.

PATEICĪBA
No sirds pateicos Ogres slimnīcas ķirurgam Uldim Zītaram par uzmanību
un teicami veikto operāciju. Mīļš paldies arī visam ķirurģijas personālam par
laipno attieksmi un manis aprūpēšanu.
Ilma Kleise, Ogrē

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
19. maijā plkst. 13.30 Ogres kultūras centru Deju zālē Ogres pensionāru
biedrība 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 centrā,
175. kabinetā 15. un 16. maijā no plkst. 10 līdz 14. Pensionāru biedrības
biedriem piesakoties jāuzrāda biedrības biedra grāmatiņa.
Tālrunis informācijai 28251168.
* * *

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”.
Jānis Staudžs, Ogres pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs

INFORMĒ SIA “OGRES AUTOBUSS”
SIA “OGRES AUTOBUSS” maršruta autobusi kursēs:
• 1. maijā – pēc svētdienas kustības sarakstiem,
• 4. un 6. maijā – pēc sestdienas kustības sarakstiem,
izņemot:
• maršrutā Nr. 14 Pārogres gatve – Mālkalnes pr. autobuss līdz Ogres kapiem
nekursēs 1. un 6. maijā;
• maršrutā Nr. 5415 Pāvulēni – Madliena – Krape – Ogre autobuss kursēs 5.
maijā;
• maršrutā Nr. 6117 Ogre – Birzgale reisā plkst. 11.40 no Ogres autobuss līdz
st. Lāčplēsis kursēs 2. un 5. maijā.

PAZIŅOJUMS
GĪKS “Garāžu Komplekss Jauda” aicina savus biedrus piedalīties teritorijas
sakopšanas talkā 2013. gada 11. maijā no plkst. 9 līdz 13 Ogrē, Jaudas ielā 1.
Pēc talkas notiks GĪKS “Garāžu Komplekss Jauda” biedru kopsapulce.
Valde

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Ogres novada pašvaldība paziņo, ka tiks rīkota Ogres novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala “Minerālmēslu šķūnis”,
Lauberes pag., Ogres nov., izsole.
Izsoles komisijas adrese: Brīvības iela 33, Ogre, 303. kab., tālrunis
65071181, darba laiks: no plkst, 9.00 līdz 16.00.
Izsoles vieta – Ogres novada pašvaldības Mazā sēžu zāle, Brīvības iela 33,
Ogre.
Izsoles datums – 24.05.2013., plkst. 11. 00.
Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti līdz 23.05.2013, līdz plkst. 14.00, Ogres
novada pašvaldībā, 303. kab., Brīvības ielā 33, Ogrē, (tālr. 650 71181).
Īpašuma pārdošanas sākumcena – Ls 700. Izsoles solis – Ls 100.

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
Šā gada 21. maijā organizējam ekskursiju uz Alūksnes novadu. Aicināti
invalīdu biedrības biedri. Pieteikties biedrībā.
Valde

INFORMĒ LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS
Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Ogres komiteja informē, ka Ogres
novada trūcīgajām personām ir iespēja saņemt ziedojumā dažādas puķu sēklas.
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

VAR ZIEDOT PLŪDOS CIETUŠAJIEM
Pēc plūdiem Ogrē vairāki uzņēmēji, organizācijas un privātpersonas
interesējas par iespēju ziedot plūdos cietušajiem.
Biedrība “Mazais dambītis”, kas reģistrēta Ogres ielā 2, Ogrē, ziedojumu
ieskaitīšanai piedāvā biedrības kontu.
Biedrības rekvizīti:
Biedrība “Mazais dambītis”
Reģ. Nr. 40008207136
Ogres iela 2, Ogre, LV-5001
AS Swedbank
Konta Nr. LV80HABA0551036440992
Biedrība “Mazais dambītis” izveidota ar mērķi uzlabot dzīves un vides kvalitāti
cilvēkiem, kas dzīvo ūdenstilpju tuvumā.
Biedrības valde: Valts Bērziņš (valdes priekšsēdētājs), Antra Purviņa, Inese
Platpīre, Gunārs Platpīrs.
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Notiks akcija
“Ielaidīsim pavasari tavās
mājās!”
Akcija “Ielaidīsim pavasari tavās mājās!” ir
Ogres jauniešu kluba “Projektu darbnīca”
aktivitāte, kuras laikā jaunieši bez atlīdzības,
brīvprātīgi mazgā logus Ogres pilsētas
vientuļajiem pensionāriem un cilvēkiem ar
invaliditāti. Šogad akcija notiek jau sesto gadu un tai pievienojas arī citas Ogres
jauniešu organizācijas (Ogres Jauniešu dome, Ogres Rotarakta klubs un Ogres
Interakta klubs).
Aicinām pieteikties akcijai cilvēkus (vientuļie pensionāri, cilvēki ar
invaliditāti), kuri paši nespēj nomazgāt savu mājokļu logus un kuriem nav, kas
tos nomazgā
Ogres Jauniešu klubs “Projektu darbnīca” ir dibināts 2005. gada janvārī.
Ogres Jauniešu klubs “Projekta darbnīca” ir piedalījies un realizējis vairākus
projektus jauniešu neformālās izglītības un interešu aizstāvības jomās.
Akcija norisināsies 1. maijā. Aicinām pieteikties līdz 29. aprīlim (ieskaitot),
tālrunis 29149533 ( Evija).
Uz tikšanos 1. maijā!

AICINA DARBĀ
Ogres novada bērnunams “Laubere” aicina darbā
SOCIĀLO AUDZINĀTĀJU
Prasības pretendentam: augstākā (pedagoģiskā, sociālā darbinieka, sociālā
pedagoga) izglītība; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar bērniem
un jauniešiem (skolā, internātskolā, ārpusģimenes aprūpes institūcijā u.tml);
labas saskarsmes, komunikācijas, konfliktu risināšanas, klausīšanās spējas;
spēt ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, strādāt radoši;
strādāt komandā; teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.
Pieteikumu (pievienojot motivācijas vēstuli, CV, izglītību, profesionālo
darbību apliecinošo dokumentu kopija), sūtīt Lauberes pagasta bērnunamam
“Laubere”, Lauberes pagastā, Ogres novadā, LV-5044, līdz 2013. gada 31.
maijam vai uz e-pastu: direktore@bnlaubere.lv.
Papildu informācija pa tālr.: 65037346; 29434221.

Ogres novada domes sēdē 18. aprīlī
Piešķir finansējumu plūdu seku
likvidēšanai
Ogres novada domes sēdē deputāti nolēma piešķirt finansējumu civilās
aizsardzības vajadzībām.
Finansējums no rezerves fonda jeb
izdevumiem neparedzētiem gadījumiem Ls 10 000 apmērā piešķirts plūdu seku likvidēšanai, tas tiks izlietots
galvenokārt Ogres upes aizsargdambja nostiprināšanas darbiem.
No rezerves fonda Ls 2 204 piešķirti Ķeipenes pagasta pārvaldei kases telpas remontam.
Piešķir finansējumu mūzikla
sagatavošanai
Ogres novada domes sēdē deputāti nolēma piešķirt finansējumu mūzikla sagatavošanai.
Ogres pilsēta šogad atzīmē 85.
dzimšanas dienu. Par godu nozīmīgajai gadadienai jaunie Ogres mūziķi
iecerējuši sagādāt pilsētas iedzīvotājiem īpašu dāvanu – muzikālu izrādi
“Ogres Zilo kalnu milzis”.
Izskatot Ogres mūzikas skolas direktora Artūra Manguļa iesniegumu
par finansējuma piešķiršanu, vairākums deputātu nolēma piešķirt prasīto
finansējumu Ls 7 690 apmērā no pašvaldības budžeta rezerves fonda jeb
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Divi deputāti – Ilga Vecziediņa
un Andrejs Ceplītis – balsojumā atturējās. I. Vecziediņa, pamatojot savu
balsojumu, norādīja, ka konceptuāli
atbalsta ieceri par mūzikla izveidi, taču
sakarā ar šāgada plūdiem rezerves
fonda nauda būtu jāizlieto plūdu seku
novēršanai, savukārt A. Ceplīša nostāja iecerētā mūzikla sakarā jau sākotnēji bija noraidoša.
Mūzikla pirmizrādi – koncertuzvedumu ogrēnieši varēs vērtēt pilsētas
svētku laikā 25. augustā, savukārt lielā
pirmizrāde paredzēta 2014. gada vasarā Ogres Zilajos kalnos pasākumu
cikla “Rīga – Eiropas mūzikas galvaspilsēta 2014” ietvaros.
Sēdes laikā tika diskutēts par mūzikla iespējamo izmantošanu Ogres
vārda popularizēšanā, par autortiesībām un reproducēšanas tiesībām, arī
par to, vai pieprasītā finansējuma
apjoms nav pārāk liels mūzikla
sagatavošanai.
Ogrē veidos HIV profilakses
punktu
Domes sēdē deputāti nolēma izveidot HIV profilakses punktu Ogrē, Mālkalnes prospektā 30.
Pašvaldības aģentūrai “Mālkalne”
uzdots veikt remontu šī punkta izveidei paredzētajās telpās. Savukārt
Ogres novada sociālajam dienestam
uzdots organizēt HIV profilakses punkta darbības uzsākšanu un nodrošināt
tā darbību.
HIV punkta izveidei dome piešķī-

rusi finansējumu Ls 11868,70 apmērā, no tiem Ls 9325,45 Ogres novada
sociālajam dienestam punkta darbības uzsākšanai un darbības nodrošināšanai un Ls 2543,25 – pašvaldības
aģentūrai “Mālkalne” topošā centra
telpu remontam.
Atbalsta dalību projektu
konkursos
Dome nolēma atbalstīt Ogres novada sociālā dienesta dalību nodibinājuma “Rietumu Bankas labdarības
fonda” rīkotajā projektu konkursā
“Sprīdis labākai dzīvei”.
Sociālais dienests šajā konkursā
piedalīsies ar diviem projektiem.
Viens no tiem – “HIV profilakses punkta Ogrē, Mālkalnes prospektā 30
labiekārtošana”. Piedaloties šajā projektā, plānots iegūt papildu finansējumu HIV punkta darbības nodrošināšanai. Projekta kopējā summa ir Ls
3000, no tiem 15 % – pašvaldības
līdzfinansējums.
Otrs projekts ir “Atpūtas un relaksācijas telpas labiekārtošana Ģimenes atbalsta dienas centrā Ogrē,
Meža pr. 9”. Arī šī projekta kopējā
summa ir Ls 3000, no tiem pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums –
15%. Darba spēku projekta īstenošanai plānots piesaistīt ar Valsts
probācijas dienesta vai Nodarbinātības valsts aģentūras starpniecību.
Dome nolēma pilnvarot Madlienas
pagasta pārvaldi iesniegt Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātajā
projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2007. – 2013. gadam pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”
aktivitātē “Jaunaudžu kopšana” projekta “Jaunaudžu kopšana nekustamajā īpašumā “Juceni””. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 5 544, tai skaitā
publiskais finansējums 60% jeb Ls 3
326,40 no attiecināmajām izmaksām
un Ogres novada pašvaldības
finansējums 40% jeb Ls 2 217,60 no
attiecināmajām izmaksām. Projekta
apstiprināšanas gadījumā pašvaldības šā gada budžetā paredzēts finansējums Ls 5 544 apmērā projekta
īstenošanai.
Dome nolēma piedalīties Izglītības
un zinātnes ministrijas valsts budžeta
programmas “Sports” projektu konkursā, lai iegādātos sporta inventāru
novada izglītības iestādēm. Projekta
kopējās izmaksas ir Ls 21 305. Projektu “Sporta inventāra iegāde Ogres
novada pašvaldības izglītības iestādēm” apstiprināšanas gadījumā novada pašvaldība apņemas nodrošināt
2013. gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā, tas ir, Ls 10
652,50 apmērā.
Nikolajs Sapožņikovs

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS – 1. JŪNIJĀ
Domes vēlēšanām reģistrēti astoņi saraksti
kandidāta pilsonību; kandidāta vecumu; vai kandidāts reģistrēts vēlētāju
reģistrā, vai kandidāts reģistrēts dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā vismaz 10
mēnešu pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas; vai kandidāts nav
iekļauts citā attiecīgās domes kandidātu sarakstā vai kandidātu sarakstā
citas domes vēlēšanām; vai kandidāts nav atzīts par rīcības nespējīgu.
Visi kandidātu saraksti tiek nosūtīti
Totalitārisma seku dokumentēšanas centram, lai pārbaudītu, vai attiecībā uz kandidātu nav tiesas sprieduma, kas apliecina: ka kandidāts
pēc 1991. gada 13. janvāra darbojies
PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba
kolektīvu apvienotajā padomē, Kara
un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās; ka
kandidāts ir vai ir bijis PSRS, Latvijas
PSR vai ārvalstu valsts drošības
dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs savukārt pārbauda, vai
kandidāts nav pārkāpis Republikas
pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likuma 9. panta 1., 3., 4. un
8. punkta noteikumus (likums nosaka, ka domes vēlēšanām nevar
pieteikt par kandidātiem un domē

nevar ievēlēt personas: kuras izcieš
sodu brīvības atņemšanas vietās;
kuras likumā paredzētajā kārtībā
atzītas par rīcības nespējīgām; kuras
ir sodītas par smagu vai sevišķi
smagu noziegumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām
sodāmība dzēsta vai noņemta; kuras
Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās
nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī
pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību,
kas tām atņēmusi iespēju saprast
savu rīcību vai to vadīt, un kurām
sakarā ar to piemērots medicīniska
rakstura piespiedu līdzeklis vai arī
lieta izbeigta bez šāda piespiedu
līdzekļa piemērošanas).
Ja reģistrētajos kandidātu sarakstos attiecīgās iestādes konstatēs kāda kandidāta neatbilstību likuma prasībām, vēlēšanu komisija šos kandidātus no sarakstiem svītros.
Visi Ogres novada vēlēšanu komisijā reģistrētie deputātu kandidātu
saraksti ar likumā noteiktajām ziņām
par katru kandidātu (kandidāta vārds,
uzvārds, dzimšanas gads, reģistrētā
dzīvesvieta, izglītība, pamatdarba
vieta un ieņemamais amats), kā arī
priekšvēlēšanu programmas tiks publicētas nākamajā “Ogrēnietis” numurā.

Turpinājums no 1. lpp.

Pašvaldību vēlēšanām reģistrētie
deputātu kandidātu saraksti, ziņas par
kandidātiem un programmas – tas
viss pieejams www.cvk.lv.
Novada vēlēšanu komisija atgādina, ka līdz šā gada 7. maijam vēlētāji
var mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Tā kā novads ir viens vēlēšanu apgabals, vēlētājs drīkst mainīt
vēlēšanu iecirkni uz jebkuru citu
vēlēšanu iecirkni novada administratīvajā teritorijā. Tiesības mainīt iecirkni ir
arī citā pašvaldībā reģistrētam vēlētājam, kuram Ogres novada administratīvajā teritorijā pieder nekustamais
īpašums (jāuzrāda īpašuma tiesības
apliecinošs dokuments – Zemesgrāmatas akts vai izziņa no Zemesgrāmatas).
Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam jāiesniedz iesniegums jebkurā
pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Ogres novadā dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas veic pašvaldības aģentūra “Mālkalne” Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, pagastos –
pagastu pārvaldes. Iesniegumus par
iecirkņu maiņu var iesniegt arī Ogres
novada vēlēšanu komisijā Brīvības ielā
33, Ogrē (220. kab.).
Ar Ogres novada vēlēšanu komisiju var sazināties pa tālruni
65071164. Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis 67049999.
Nikolajs Sapožņikovs

Saistošo noteikumu Nr. 9/2013 “Grozījumi 16.12.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 47/2010 “Ogres novada pašvaldības aģentūras
“Rosme” nolikums””paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Šo noteikumu pieņemšana saistīta
ar nepieciešamību sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētās aktivitātes
3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” noteikumiem atbilstošu projektu
ūdenssaimniecības attīstībai Suntažu
pagasta Suntažu ciemā 2. kārta.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi paredz:
1) atbilstoši VARAM 2012. gada
“Vadlīnijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās aktivitātes
3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtētājiem par projekta iesnieguma pielikumā pievienotajā pakalpojumu (sabiedrisko pakalpojumu)
līgumā, pārvaldes lēmumā vai paš-

valdības saistošajos noteikumos
iekļauto nosacījumu atbilstības vērtēšanu normatīvajos aktos sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām
prasībām” prasībām papildināt noteikumu II sadaļu “Aģentūras kompetence” ar nosacījumu iekļaušanu par
Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2.
punkta piemērošanu;
2) papildināt noteikumu 6.7. apakšpunktu ar Aģentūras īpašajām tiesībām Suntažu pagasta administratīvajā
teritorijā sniegt šādus pakalpojumus:
ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai un novadīšana ūdensvada tīklā, ūdens piegāde no padeves
vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojumu saņēmējam, notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai
ūdenstilpē.
3. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Saistošie noteikumi pašvaldības
neietekmēs. Noteikumu izpilde tiks nodrošināta apstiprinātā pašvaldības
aģentūras “Rosme” budžeta ietvaros.
Papildu budžeta izdevumi nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie
noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Privātpersona var vērsties saistošo
noteikumu piemērošanā pašvaldības
aģentūrā “Rosme”.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav veiktas.
Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 9/2013 “Grozījumi 16.12.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 47/2010 “Ogres novada pašvaldības
aģentūras “Rosme” nolikums””
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 21. februārī (protokols Nr. 2; 43. §), ar Ogres novada
domes 18.04.2013. sēdes lēmuma
(protokols Nr.4; 3.§) precizējumiem.
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 13. punktu, Publisko
aģentūru likuma 2. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2008. gada 28. jūlija
noteikumu Nr. 606 “Noteikumi par
darbības programmas “Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.1.1. aktivitāti “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””
4. pielikuma 37. punktu.
1. Izdarīt pašvaldības domes
16.12.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 47/2010 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” nolikums”
(Ogres novada pašvaldības laikraksts
“Ogrēnietis”, 2011, Nr.2) šādus grozījumus:
1.1.papildināt noteikumu izdoša-

nas tiesisko pamatojumu ar “Ministru
kabineta 2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 606 “Noteikumi par darbības
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 4. pielikuma 37. punktu”.
1.2.papildināt II sadaļu “Aģentūras
kompetence” pirms 6. punkta ar otro
teikumu šādā redakcijā:
“Šajos noteikumos iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.
gada 20. decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību
106. panta 2. punkta piemērošanu
valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem
uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.”;
1.3.papildināt 6.7. apakšpunktu
ar šādu tekstu:

“Aģentūrai ir īpašas tiesības Suntažu pagasta administratīvajā teritorijā
sniegt šādus pakalpojumus: ūdens
ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai un novadīšana ūdensvada
tīklā, ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojumu
saņēmējam, notekūdeņu savākšana
un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai
ūdenstilpē.”;
1.4.papildināt ar VIII sadaļu
“Noslēguma jautājums” un 32.
punktu šādā redakcijā:
“32. Saistošie noteikumi ir spēkā
līdz 2020. gada 31. decembrim.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Ogres novada pašvaldības laikrakstā
“Ogrēnietis”.
Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs

INFORMĒ SOCIĀLAIS DIENESTS
Līdz 31. decembrim Latvenergo dāvanu karti Ls 53,70 vērtībā var saņemt: maznodrošinātas ģimenes ar bērniem (Ogres
novadā maznodrošinātas ģimenes statuss tiek piešķirts ģimenēm, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz Ls 110, ievērojot saistošajos noteikumos minētos kritērijus); ģimenes ar bērniem, kuri slimo ar
celiakiju; ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kuri dzimuši sākot ar 2013. gada 1. janvāri); Černobiļas AES seku likvidēšanas
dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni; nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina
bērnu viens; ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.
Dāvanu karti var saņemt arī iepriekš noteiktās iedzīvotāju grupas: trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecības (kuras nav
saņēmušas dāvanu karti 2011., 2012., 2013. gadā); ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām (noteikta invaliditāte);
mājsaimniecības, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurās dzīvo bērni; ģimeņu, kas audzina aizbildnībā esošus
bērnus, mājsaimniecības; daudzbērnu ģimenes (kuras nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam, kuram
varēja pieteikties 2011. gada pavasara – vasaras mēnešos).
Dāvanu kartes var saņemt: Ogres sociālajā centrā Parka ielā 1, 8. kabinetā, tālrunis 65055198.
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2013. gada 27. aprīlī

Ogrē šovasar turpināsies ielu remontdarbi
Ogres pilsētā ielas pēc seguma
sadalās šādi: ar asfalta segumu – 59,5
km, bruģēti – 0,845 km, grantēti –
53,515 km, bez seguma – 8, 302 km.
Visi ceļi ir sadalīti uzturēšanas kategorijās. A kategorijas ceļi Ogrē ir 5,767
km (autoceļš A6, Kalna prospekts no
Rīgas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei), B kategorijas (sabiedriskā
transporta maršruti) – 21,711 km, C kategorijas (iekškvartāla maģistrālās
ielas) – 51,319 km, D kategorijas (transporta intensitāte mazāka par 100
automašīnām diennaktī) – 41,949 km.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 224
nosaka prasības ceļu uzturēšanai atbilstoši šīm kategorijām. Augsts uzturēšanas serviss jānodrošina A kategorijas ceļam, attiecīgi D kategorijai šis
serviss ir viszemākais.
Piemēram, 2006. gadā Ogres pilsētas un Ogresgala ceļu uzturēšanai bija
pieejami Ls 330 000, šogad šai teritorijai no speciālā budžeta pieejami Ls
194 275 un valdības papildus piešķirtie
Ls 58 004, kas tiks izlietoti Kalna prospekta ceļa seguma virskārtas atjaunošanai. Ikdienas uzturēšanā ietilpst šādu darbu veikšana: ziemā – sniega
tīrīšana, izvešana, kaisīšana ar pretslīdes materiāliem, rievošana; vasarā
– bedrīšu remonts, grants ielām – greiderēšana un profilēšana, iesēdumu
aizpildīšana ar grants šķembu maisījumu. Ir aprēķināts, ka pieejamais finansējums ir tik liels, lai viena kilometra uzturēšanai varētu tērēt Ls
1600, tomēr tas nav iespējams, jo
augstākas kategorijas (A un B) ceļu
uzturēšanai tiek izmantota lielākā daļa
naudas, apmēram 75 %. Tikai tad, ja
budžetā paliek brīvi līdzekļi, pašvaldība var atjaunot kādu ielu vai tās
posmu. Jau šobrīd 2012./2013. gada
ziemas sezonas laikā (decembris, janvāris, februāris, marts) ceļu ikdienas
uzturēšanai Ogrē un Ogresgalā no Ls
194 275 izlietoti Ls 113 226, līdz gada
beigām atlikuši Ls 81 050. Lielākoties
nauda izlietota, tīrot un izvedot sniegu,
kaisot ceļus ar pretslīdes materiāliem.
Maģistrālo ielu uzturēšanai (autoceļi
A6 un P5) pašvaldības budžetā paredzēts finansējums Ls 190 593, valsts
tam atvēlējusi Ls 23 513, tomēr jau
aprīlī nācies tērēt pašvaldības naudu,
lai uzturētu šos valsts ceļus.
Vēl viena cerība atjaunot ceļus, ir
piesaistot Eiropas Savienības (ES)
fondu līdzekļus, tomēr šo līdzekļu piesaiste ir ierobežota, jo ir noteiktas stingras prasības un kritēriji, kādi projekti
var tikt atbalstīti – piemēram, satiksmes uzlabošanai valsts un reģionālās
nozīmes tranzītielas. Ogrē šāds ceļš ir
P5 – Tīnūžu un Brīvības iela, tādēļ arī
šo ceļu iespējams savest kārtībā, jo
tam piesaistīti ES fondu līdzekļi.
Tiek uzskatīts, ka ceļa seguma kalpošanas laiks ir 10 gadi, tādēļ, lai saglabātu kvalitatīvus ceļus, Ogrē būtu
nepieciešams atjaunot vismaz 6 kilometrus gadā, bet esošajos apstākļos ir
iespējams atjaunot tikai vienu vai pusotru kilometru, turklāt ar ES fondu
finansējumu. Pieejamais finansējums
ir tik liels, lai veiktu ceļu uzturēšanu,
tāpēc lielākoties ielu segums kalpo
kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem.
Arī bedrīšu remonti nav efektīvi, jo
asfalts ir saplaisājis, un, aiztaisot vienu
bedri, drīz vien blakus izveidojas
jaunas, tādēļ arī ceļu kvalitāte ir tik
zema. Turklāt ziemas apstākļos
bedres iespējams labot tikai ar auksto
asfaltbetonu (izmaksas – Ls 30 par
m2), kas ir dārgāks, turklāt šī metode
mazefektīva. Kad laika apstākļi
uzlabojas un sasniedz plus 8 līdz plus
10 grādus, var sākt izmantot karsto
asfaltbetonu (izmaksas – Ls 20 (nepilna tehnoloģija) – Ls 29 (pilna tehno2
loģija) par m ). Iestājoties siltākiem
laika apstākļiem, ceļu uzturētāji ir ķērušies klāt bedru remontdarbiem ar karsto asfaltbetonu. Tāpat šogad dažādu
projektu ietvaros plānota arī atsevišķu
ceļu posmu rekonstrukcija.
Atjaunos Mālkalnes un Kalna
prospekta segumu
Nokūstot sniegam, daudzviet pilsētā bažas rada ceļu katastrofālais
stāvoklis. Lai situāciju kaut nedaudz
uzlabotu, Kalna prospekta, Mālkalnes
prospekta, Lapu ielas un Brīvības ielas
ceļa segumu laboja p/a “Mālkalne”,
izmantojot izmantotā asfalta reciklēšanas iekārtu. Diemžēl ceļu segums ir
pamatīgi nolietojies, tādēļ drīz vien
blakus aizlāpītai bedrei veidojas jaunas. Pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu

šogad atjaunot ceļa virskārtas segumu
Mālkalnes prospektā un Kalna prospektā. Šobrīd tiek izstrādāts projekts
un veikti aprēķini. Kad tas tiks pabeigts, tiks izsludināts iepirkums, slēgti
līgumi un varēs sākties būvdarbi.
Ir sagatavots plānošanas un projektēšanas uzdevums Parka ielas rekonstrukcijai posmā no Tīnūžu ielas
līdz Upes prospektam apmēram 600
metru garumā. Šobrīd ir jāveic iepirkums projektēšanai. Projektā paredzēts izbūvēt bruģētu trotuāru, asfaltbetona veloceliņu, piebrauktuves pie
ēkām, plānots paplašināt stāvvietu aiz
kultūras centra ar pieslēgumu Parka
ielai, projekta ietvaros tiks izskatīta
iespēja izveidot stāvvietas pie bērnudārza “Strautiņš” un uzlabot satiksmes drošību šajā teritorijā.
Turpinās Brīvības ielas un Tīnūžu
ielas rekonstrukcijas darbi
Pagājušajā gadā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu

Suntažu ielas līdz Rūpnieku ielai, ir
akceptēta būvvaldē, maijā tiks izsludināts iepirkums būvdarbiem.
Krasta iela iegūs jaunu veidolu
Inženieru birojs “Kurbada tilti” ir
izstrādājis tehnisko projektu “Krasta
ielas lejas promenādes teritorijas
labiekārtojums”, kura ietvaros vairākās
kārtās plānots sakārtot Ogres upes
labo krastu Krasta ielā. 1. kārtas būvniecības darbus plānots uzsākt jau
šogad.
Projekts tiks īstenots projekta
“Riverways” ietvaros, kur Igaunijas –
Latvijas pārrobežu programmas līdzfinansējums ir EUR 17 170 un valsts
budžeta dotācija ir EUR 1 010, bet
pārējās būvdarbu izmaksas segs Ogres novada pašvaldība.
Tuvākajā laikā pašvaldība izsludinās publisko iepirkumu projekta 1.
kārtas būvniecības darbiem.
Lai nodrošinātu vides pieejamību,
1. kārtas būvniecības darbi Krasta ielā

Fragments no Krasta ielas
promenādes projekta
tika sakārtots Brīvības ielas posms no
Tīnūžu ielas līdz krustojumam ar Kranciema ielu, kā arī iesākti rekonstrukcijas darbi Brīvības ielas posmam no
Kranciema ielas līdz Suntažu ielai.
Šogad rekonstrukciju plānots turpināt,
sakārtojot Brīvības ielu līdz pat
Rūpnieku ielai.
Brīvības ielas un Tīnūžu ielas
posms no Mālkalnes prospekta
krustojuma līdz Kranciema ielas
krustojumam
Pagājušā gada nogalē noslēdzās
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansētā projekta “Tīnūžu un
Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija” 1.
kārta (ERAF finansējums 85%, valsts
budžeta dotācija 3% un pašvaldības
budžeta līdzfinansējums 12%, projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
Ls 1 528 321,02).
Šogad paredzēts realizēt projekta
2. kārtu, Tīnūžu ielas un Mālkalnes
prospekta krustojumu pārveidojot par
lokveida krustojumu ar 5 piebraucamiem ceļiem: Tīnūžu iela, Mālkalnes
prospekts, Zilokalnu prospekts, P5
autoceļš Ulbroka-Ogre un Mežezera
iela, tā samazinot transporta līdzekļiem nepieciešamību apstāties, un padarot vienmērīgāku transporta plūsmu
krustojumā ar augstu satiksmes intensitāti. Ir noslēdzies 2. kārtas būvniecības darbiem izsludinātais iepirkums,
kura rezultātā par uzvarētāju atzīta SIA
“Binders”. Plānots, ka sešu mēnešu
laikā būvdarbiem jābūt paveiktiem.
Brīvības ielas posms no
Kranciema ielas līdz Rūpnieku ielai
ERAF projekta “Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra
un apkārtējo teritoriju sasniedzamības
uzlabošanai Ogres novadā” ietvaros
arī divās kārtās plānots veikt Brīvības
ielas rekonstrukcijas darbus no
krustojuma ar Kranciema ielu līdz
Rūpnieku ielai. Šī projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 1 300 000, no
kuriem ERAF finansējums ir 41,76 %,
valsts budžeta dotācija 2,25% un pašvaldības budžeta līdzfinansējums
55,99%.
Pirmās kārtas būvniecības darbi
(posmā no Kranciema ielas līdz Suntažu ielai) tika uzsākti pagājušajā gadā
un tagad, iestājoties piemērotiem laika
apstākļiem, SIA “Ceļdaris” darbus turpina. Pagājušajā rudenī tika izveidota
ceļa pamatne, pilnībā pabeigta viena
daļa asfalta seguma, atlikušajā daļā ir
uzklāta asfalta seguma pirmā kārta.
Šopavasar uzņēmumam jāpabeidz
izbūvēt visas iebrauktuves, autobusu
stāvvietas, līdz galam jāuzklāj asfalta
segums, jāsakārto ietves un veloceliņš. Līdz šā gada 1. jūlijam šī
Brīvības ielas posma rekonstrukcija ir
jāpabeidz.
Projekta 2. kārta, kurā paredzēts
rekonstruēt Brīvības ielas posmu no

plānoti 150 metru garumā no gājēju
tilta uz luterāņu baznīcas pusi. Tiks
izbūvēta noeja uz lejas promenādi no
gājēju tilta puses bez bruģēta seguma
un lejas promenādes celiņš līdz noejai
uz peldošo platformu pie Ogres upes,
betona kāpnes noejai uz to, teknes
lietusūdens savākšanai un novadīšanai no ielas izbūvējamā celiņa zonā,
šajā posmā plānots atjaunot arī
zālienu, kā arī tiks izbūvēta sauļošanās tribīne, gar kuru būs kāpnītes, kas
kalpos noejai uz izbūvējamo celiņu un
peldošo platformu.
Visus projektā paredzētos darbus
nav iespējams veikt ierobežotu finanšu
resursu dēļ. Turpmākie būvdarbi tiks
plānoti tad, kad būs tam nepieciešamais finansējums. Projektā būvniecības darbi plānoti vairākās kārtās.
Turpmākajā Krasta ielas posmā
plānots izbūvēt 2 sauļošanās tribīnes,
3 skatu balkonus, izbūvēt grants seguma celiņa virskārtu un uzstādīt ietves apmales upes pusē, izbūvēt pandusa betona bruģa segumu un uzstādīt norobežojošās barjeras, uzstādīt labiekārtojuma elementus – soliņus
un sauļošanās zviļņus, ierīkot stādījumus un zālienu.
“Perspektīvā ir plānots, ka abi Ogres upes krasti būs labiekārtoti un
cilvēkiem ērti pieejami. Ir jau izstrādāts
skiču projekts parkam upes kreisajā
krastā. Parka teritorijā projektā paredzēts ierīkot pastaigu celiņus, bērnu
rotaļlaukumu, sporta laukumu, iezīmēta vieta kafejnīcai, atpūtas vietas
piknikam pie upes, koka laipas un
skatu platformas. Tāpat ir izstrādāts
skiču projekts autotransporta tilta
izbūvei pāri Ogres upei, kas savienos
Brīvības ielu pie luterāņu baznīcas ar
Jāņa Čakstes prospektu pie bijušās
sanatorijas “Saulstari”,” nākotnes ieceres raksturo Ogres būvvaldes
vadītāja Maija Rinka.
Būs ietve un veloceliņš Jāņa
Čakstes prospektā
Pagājušoruden pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Līvija un Co” par J.
Čakstes prospekta rekonstrukcijas 1.
kārtas būvniecības darbu veikšanu.
Līguma summa ar PVN – Ls 69 333,
kas ir pašvaldības budžeta līdzekļi.
Zonā, kur tiks izbūvēts gājēju un
veloceliņš, ir izzāģēti koki, nosprausta
trase. Rekonstrukcijas 1. kārtas ietvaros J. Čakstes prospektā upes krasta
pusē plānots izbūvēt asfaltētu un apgaismotu gājēju un veloceliņu 509
metru garumā no gājēju tilta līdz bijušajai sanatorijai “Saulstari”. Celiņš no
ceļa būs atdalīts ar zaļo zonu.
Paralēli šiem darbiem notiek J.
Čakstes prospekta rekonstrukcijas 2.
kārtas būvdarbu tehniskā projekta izstrāde. 2. kārtā ir paredzēts darbus
turpināt līdz Lašupēm, Mazās Ķentes

Fragments no Krasta ielas
promenādes projekta
ielas pieslēgumam. Šobrīd projektu
nepieciešams papildināt ar inženiertīklu rekonstrukcijas risinājumiem.
Nākamgad J. Čakstes prospektā plānoti Kohēzijas fonda finansētā projekta
4. kārtas realizācijas darbi – kanalizācijas tīklu izbūve. Pēc šo darbu veikšanas arī varēs pabeigt visas ielas 2.
kārtas rekonstrukciju – ielas brauktuves un gājēju veloceliņa izbūvi.
Tā kā šim ceļa posmam ir sarežģīts
reljefs un šaura esošā ielas zona,
projekta ietvaros tiks mainīts gan ceļa
vertikālais, gan horizontālais plānojums, ielas trase. Projekta īstenošanas
rezultātā Čakstes prospektā ievērojami uzlabosies satiksmes drošība, tiks
izbūvēta lietus kanalizācijas un fekālās
kanalizācijas sistēma, izbūvēts un
apgaismots gājēju un veloceliņš,
ierīkotas autobusu pieturvietas.
Uzlabos gājēju drošību Ciemupē
VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC)
Centra reģiona Ogres nodaļas vadītājs
Regnārs Baumanis informē, ka LVC
šogad plāno gājēju – veloceliņa izbūvi
Ciemupē.
Ciemupē gar autoceļu A6 nav
gājēju ietves un gājēji pārvietojas pa
ceļa nomali, kas diennakts tumšajā
laikā būtiski samazina satiksmes
drošību, šeit ir neregulējama gājēju
pāreja.
Pašvaldība vairāk kā trīs gadu garumā ir aktualizējusi nopietno gājēju
drošības jautājumu Ciemupes centrā,
LVC izsūtītas vairākas vēstules, no
kurām viena – ar 70 iedzīvotāju parakstiem. Līdz šim vienīgais, ko izdevās
panākt, bija izcirsti koki un krūmi ceļmalā, kā arī izstrādāts trotuāra būvniecības projekts. Tas diemžēl gājēju
drošību uz ceļa negarantē, tādēļ pašvaldība vērsās Satiksmes ministrijā ar

kapsētas ierīkošanas darbi – daļēja
kapu teritorijas sagatavošana apbedījumu veikšanai. Jaunie Ogres kapi tiek
veidoti zemes gabalos “Smiltaines” un
“Smiltāji” Tīnūžu pagasta Ikšķiles novadā (pie autoceļa Ogre – Ulbroka, Zilo
kalnu teritorijā) un to platība ir 31 ha.
Kapsētas teritorijas projekta autors
ir arhitekts Raimonds Dimsons. Projektā paredzēts, ka kapsētas izbūve
tiks veikta vairākās kārtās. 1. kārtā plānota atmežošana un planēšana 5,922
ha platībā, teritorijas apzaļumošana,
pagaidu kiosku zonas ierīkošana,
autostāvvietu zonas izbūve ar šķembu
klājumu, piebraucamā ceļa izbūve,
celiņu izbūve starp kapu sektoriem ar
grants segumu, WC uzstādīšana. 1.
kārtā tiks sagatavota vieta 713 apbedījumiem.
Pašvaldība 2012. gada 20. decembrī ir noslēgusi līgumu ar SIA “Līvija un
Co” par jaunās kapsētas būvniecības
pirmās kārtas būvniecības darbiem.
Līguma termiņš ir 2013. gada 1. jūlijs
un līguma summa ar PVN – Ls 144
241, kas ir pašvaldības budžeta
līdzekļi. Šobrīd notiek kapu teritorijas
atbrīvošana no traucējošajiem kokiem,
pēc tam sāksies būvdarbi.
Projekta turpmākās kārtas paredz
paplašināt kapsētu, ierīkojot 4735
apbedījumu vietas, plānota kapličas
būvniecība, tās priekšlaukuma un
autostāvvietu izbūve un elektropievadlīnijas izbūve, ūdensapgādes nodrošināšana. Pašreiz tiek izstrādāts kapličas tehniskais projekts, kā arī kapu
elektroapgādes projekts. Nākamajās
kārtās paredzēta kapsētas paplašināšana un kapsētas priekšlaukuma ar
žogu un zaļo zonu izbūve, kapsētas
paplašināšana un kolumbārija ierīkošana.
Paralēli šiem darbiem tiek risināts
Šādi izskatīsies kapliča
jaunajos kapos

lūgumu tomēr paredzēt finansējumu
340 metrus garā trotuāra izbūvei.
Projektā paredzēts, ka gājēju –
veloceliņa kopējais projektējamais
garums ir 349 metri autoceļa A6 posmā
Ciemupē. Gājēju – veloceliņu 322 metru garumā paredzēts izbūvēt gar
autoceļa labo pusi un 27 m garumā
kreisajā pusē (virzienā uz Daugavpili).
Tāpat plānots rekonstruēt gājēju
pāreju, uzstādot luksoforu, kas aprīkots ar pogu. Paredzēts ierīkot atklāta
tipa ūdens novadi un demontēt esošos
apgaismojuma stabus, izbūvējot jaunu
apgaismojumu visa gājēju – veloceliņa
garumā. Paredzēts renovēt abas autobusu pieturvietas – nomainīt betona
apmales, jumta segumu, atjaunot
soliņus.
Darbi Ciemupē varētu sākties
šovasar.
Sāk ierīkot jaunu kapsētu
Pamazām ir uzsākti pirmie jaunās

arī jautājums par pievedceļa izbūvi.
Jau ir saskaņots Ogres un Ikšķiles
tūrisma attīstības aģentūras pasūtītais
skiču projekts, kas paredz ceļa izbūvi
no autoceļa Ogre – Ulbroka līdz Dubkalnu karjeram kā vienots infrastruktūras objekts gan kapu, gan Zilo kalnu
dabas parka apmeklētājiem. Lai risinātu jautājumu par savlaicīgu
pievedceļa izbūvi kapiem, Ogres
novada pašvaldība ir pasūtījusi tehnisko projektu posmam līdz kapiem 1,5
km garumā. Projektu izstrādā SIA “A Vide”. Darbu 1. kārtā plānota ceļa
izbūve ar šķembotu segumu, bet 2.
kārtā – ceļa posma asfaltēšana un gājēju – veloceliņa, apgaismojuma izbūve. Šobrīd Latvijas Valsts ceļi izstrādā
skiču projektu autoceļa Ogre – Tīnūži
rekonstrukcijai. Paralēli ceļam ir
paredzēts arī gājēju un velosipēdistu
celiņš no Ogres virzienā uz Tīnūžiem.
Darbi plānoti 2015. gadā.
Baiba Trumekalne
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Ogres kultūras centra Lielajā zālē
1. maijā plkst. 18

SAPŅU KOMANDA 1935
1935. gadā pirmajā Eiropas čempionātā basketbolā piedalās arī Latvijas valsts vienība trenera Baumaņa
vadībā. Intrigas un sīkas nebūšanas
pārpratumi un raksturu cīņas – tas ir
ceļš uz čempionātu. Lomās šajā filmā:
Jānis Āmanis, Inga Alsiņa, Vilis
Daudziņš. Režisori: Aigars Grauba,
Andrejs Ēķis.
Pirms filmas tikšanās ar galvenās
lomas atveidotāju JĀNI ĀMANI.
Biļešu cena Ls 2

Aicina pieteikt bērnus mācībām
Ogres mākslas skolā!
Ogres mākslas skolā 2013./2014. mācību gadā audzēkņi tiek uzņemti šādās
programmās:
1. Profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmā “VIZUĀLI
PLASTISKĀ MĀKSLA”, mācību ilgums 5 gadi, stundu apjoms 1460, audzēkņu
vecums no 7 gadiem vai vispārizglītojošās skolas 1. klases, bez iestājpārbaudījumiem.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā no 13. maija līdz 14. jūnijam Brīvības
ielā 11, Ogrē. Kancelejas darba laiks pirmdiena-ceturtdiena plkst. 10.00-18.00,
piektdiena plkst. 9.00- 15.00.
Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.
2. Profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmā “VIZUĀLI
PLASTISKĀ MĀKSLA”, mācību ilgums 5 gadi, stundu apjoms 2455, audzēkņu
vecums no 10 gadiem vai vispārizglītojošās skolas 4. klases, ar iestājpārbaudījumiem:
3. jūnijs – ZĪMĒŠANA,
konsultācija plkst. 14.00-15.30; eksāmens plkst.15.30-17.00.
4. jūnijs – KOMPOZĪCIJA,
konsultācija plkst. 14.00-15.30; eksāmens plkst.15.30-17.00.
5. jūnijs – GLEZNOŠANA,
konsultācija plkst. 14.00-15.30; eksāmens plkst.15.30-17.00.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā no 13. maija līdz 3. jūnijam Brīvības
ielā 11, Ogrē. Kancelejas darba laiks pirmdiena-ceturtdiena plkst. 10.00-18.00,
piektdiena plkst. 9.00- 15.00.
Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.
Vecāku sapulce par rezultātiem 6. jūnijā plkst 18.30.
.

3. Izglītības programmā “VIZUĀLĀ MĀKSLA”, audzēkņu vecums no 4
gadiem;
.

4. Vizuālās mākslas “STUDIJA”, bez vecuma ierobežojuma;
.

5. Radošās darbnīcas – pulciņi:
koka mākslinieciskā apstrāde, no 9 gadu vecuma,
keramika, no 4 gadu vecuma,
veidošana, no 4 gadu vecuma,
tekstils, no 7 gadu vecuma,
trauku apgleznošana, no 4 gadu vecuma,
porcelāna apgleznošana, no 10 gadu vecuma,
gleznošana uz zīda, no 9 gadu vecuma,
akvareļglezniecība, no 10 gadu vecuma,
tērpu modelēšana, no 10 gadu vecuma,
datorgrafika, no 10 gadu vecuma,
grafika (linogriešana), no 10 gadu vecuma.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā no 13. maija līdz 14. jūnijam Brīvības
ielā 11, Ogrē. Kancelejas darba laiks pirmdiena-ceturtdiena plkst. 10.00-18.00,
piektdiena plkst. 9.00- 15.00. Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 65021459, 22009867 vai 26594829,
e-pasts: omaksla@oic.lv

Darbu uzsācis komunālo jautājumu inženieris
Ogres novada pašvaldība 22.
februārī izsludināja konkursu uz
komunālo jautājumu inženiera amatu.
Pieteikumu šī amata kandidāti varēja
iesniegt līdz 14. martam, pieteicās 4
pretendenti.
Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisija par
piemērotāko šim amatam atzina Jāni
Kononovu, kurš darbu uzsāka 15.
aprīlī.
Ogres novada pašvaldībā šis ir
jauns amats, kurš tika apstiprināts ar šī
gada janvāri. Galvenajos pienākumos
ietilpst komunālo darbu plānošana,
apjomu apzināšana, sabiedriskā transporta pakalpojumu izskatīšana, kā arī
citu komunālo jautājumu risināšana.

J. Kononovs ir guvis vairāku gadu
pieredzi projektēšanas – būvniecības
jomā, kur darbs ir bijis cieši saistīts ar

valsts un pašvaldību institūcijām. Ir
piedalījies visās būvniecības stadijās,
kas ļāvis izprast būvniecības procesu
visos tā realizācijas posmos – sākot ar
projekta ieceri un beidzot ar objekta
nodošanu ekspluatācijā.
J. Kononovs ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā, kā arī
maģistra grādu būvuzņēmējdarbības
un nekustamā īpašuma vadīšanā.
Pirmais darba uzdevums, ko veic
jaunais speciālists, ir pašvaldības ceļu
renovācijas apjomu apzināšana plūdu
skartajās zonās.
J. Kononova darba vieta ir Ogres
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33,
Ogrē, 4.stāvā, 402. kabinetā, e-pasts:
janis.kononovs@ogresnovads.lv
Baiba Trumekalne

PIEDĀVĀ OGRES BIZNESA UN INOVĀCIJU CENTRS

Informācija par Ogres novada
pašvaldības nodibinājuma “Ogres
Biznesa un Inovāciju centrs” pakalpojumiem:
1) Ogres Biznesa un Inovāciju
Centrs esošajiem un topošajiem uzņēmējiem piedāvā iespēju izmantot
biznesa plānošanas rīku iPlanner
(www.iPlanner.net).
Ko topošajam uzņēmējam var
dot šāds biznesa plānošanas rīks?
Pirmkārt, tā ir lieliska iespēja šajā
biznesa modelēšanas programmā
salikt iecerētos skaitļus – pārdoto produktu daudzumu, ieņēmumus, izdevumus un ieraudzīt, kā izskatās
rezultāts. Turklāt ieraudzīt arī grafiskā
attēlojumā ar kāpumiem un kritumiem.
Ja nepatīk tas, ko ieraugāt, tad jūs
varat mainīt prognozes, cenas,
izdevumu pozīcijas. Vārdu sakot, jūs
varat eksperimentēt ar savu biznesu,
vēl to neuzsācis un neriskējot zaudēt
naudu.
Ko iPlanner var dot jau esošam
uzņēmējam?
Uzņēmuma vadītājam bieži ir jāpieņem lēmumi situācijās, kad ir daudzi
nezināmie. Vai ieguldīt reklāmā? Cik?
Vai pieņemt vēl vienu darbinieku? Vai
iegādāties citu iekārtu? Prātā visus
mainīgos vienlaicīgi nav iespējams ievērtēt, un ir ļoti noderīgi, ja jūs dažādu
scenāriju rezultātus vienkāršā veidā
varat ieraudzīt datorā. iPlanner to ļauj
paveikt. Var aprēķināt, cik lieli ieguldījumi ir atpelnāmi un cik ilgā laikā, kas
notiks, ja pieaugs degvielas izmaksas
un citus jūsu uzņēmumam noderīgus
datus.
Vai jūs esat redzējis sava uzņēmuma produkta pārdoto vienību skaitu

un naudas plūsmu grafiski attēlotā
veidā? iPlanner to padara iespējamu,
lai arī tas nav šī biznesa modelēšanas
rīka pamata uzdevums.
Bez finanšu sadaļas iPlanner
biznesa plānošanas programmā ir
piedāvātas biznesa plāna teksta
sadaļas, kuras atbilst jebkuras bankas,
investora vai biznesa partnera prasībām. Jums tikai atliek tajās ierakstīt
tekstu un izdrukājot iegūsiet profesionāli noformētu biznesa plānu. Teksta
sadaļu varat veidot, mainot biznesa
plāna nodaļu nosaukumus, nodaļu
secību, papildināt ar jaunām sadaļām.
Vai ir bijusi vajadzība biznesa plānu
apspriest ar partneri, konsultantu vai
investoru, kurš atrodas kaut kur tālu?
iPlanner reālā laikā ļauj vienlaicīgi
strādāt ar šo dokumentu, redzēt tajā
ievadītos datus un, piemēram, sarunāties ar Skype palīdzību.
Lai programmu lietotu, Jums būs
nepieciešams interneta pieslēgums.
Kā biznesa plāna īpašnieks jūs
varēsiet noteikt, kuri cilvēki jūsu plānu
varēs redzēt. Tas notiek, iPlanner ierakstot šo cilvēku e-pasta adreses un
nosakot lietotāja pilnvaras – “administrators”, “konsultants” vai “lasītājs”.
iPlanner automātiski nosūtīs šiem
cilvēkiem uzaicinājumu un viņi, atbilstoši jūsu noteiktajām pilnvarām, kopā
ar jums varēs redzēt biznesa plāna
saturu. Kad koplietošana vairs nav
nepieciešama, jūs varat lietotāju skaitu
samazināt. Par iPlanner abonēšanu
rakstiet ilze.linkuma@obic.lv vai zvaniet Ilzei Linkumai, tālr. 26546948.
2) Piedāvājam uzņēmumiem Juridiskās adreses un pastkastes nomu
(Ogrē, Akmeņu ielā 47) un sekretariāta

pakalpojumus.
3) OBIC piedāvā mūsdienīgi aprīkotu semināru telpu un vietu lietišķām
biznesa sarunām.
4) Ogres novada Investoru karte.
Lai veicinātu vietējo un ārvalstu investoru piesaisti, Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs izveidojis Investoru karti
(http://investorukarte.lv/).
Piedāvājam iespēju visiem komerciālo (ražošanas, noliktavu, biroju) telpu un zemes īpašniekiem bez maksas
izvietot informāciju par sev piederošajiem īpašumiem, kas tiek piedāvāti
pārdošanai vai nomai, apvienotajā Ogres novada Investoru kartē. Lai kartē
izvietotā informācija būtu patiesa un
pēc iespējas detalizētāka, lūdzam
visiem interesentiem aizpildīt anketu,
kas atrodama mājas lapā
(http://investorukarte.lv/) un to atsūtīt
uz e-pasta adresi:
investoru.karte@inbox.lv.
Pēc anketas saņemšanas mēs ar
jums sazināsimies, lai noslēgtu līgumu,
kas apliecinās, ka jūsu sniegtā informācija ir patiesa.
Ogres novada Investoru karte tālāk
tiks piedāvāta Latvijas Investīciju un
Attīstības aģentūrai un slēgts sadarbības līgums, kurš paredz, ka starptautiskas programmas “Polaris” ietvaros,
informāciju par Ogrē pieejamo biznesa
infrastruktūru izplatīs tālāk visos kontinentos, dažādos investoru piesaistes
tīklos.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
zvaniet Uģim Amonam 29488367 vai
rakstiet uz adresi
investoru.karte@inbox.lv.
5) Ogres Biznesa un Inovāciju
Centrā varat saņemt bezmaksas informāciju un konsultācijas par reģiona
biznesa inkubācijas programmu, tās
atbalsta nosacījumiem un iestāšanās
kritērijiem.
6) Piedāvājam Ogres novada uzņēmējiem izvietot informāciju Ogres
Biznesa un Inovāciju Centra mājas
lapā www.obic.lv sadaļā Ražots Ogres
novadā. Laipni aicinām ikvienu novada
uzņēmēju ievietot informāciju par
saražotajām precēm vai produktiem,
lai popularizētu mūsu novada ražojumus gan pašu novadā, gan ārpus tā
robežām. Informāciju, lūdzu, sūtiet uz
e-pastu: ilze.linkuma@obic.lv. Tālrunis
uzziņām – 65067796.
7) OBIC mājaslapā www.obic.lv
regulāri tiek ievietoti jaunumi par dažādiem semināriem, kas paredzēti uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem,
kā arī informācija par ES atbalsta programmām u.c. informācija.
OBIC kontakti:
Uģis Amons, tālr. 29488367

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.
Līdztekus vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem
šajā 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.

Esiet radoši un brīvi, jo šīs programmas veidotāji būsiet arī
jūs paši!
Jūs būsiet pirmie – liela atbildība, bet liela iespēja!
Skolai ir dienesta viesnīca.
Uzņemšana programmā, sākot ar 14. jūniju, pirms tam
pierakstoties pa tālruni 65044552.
E-pasts: gimnazija@oic.lv
Uz sadarbību!
Ogres Valsts
ģimnāzijas
direktore
Aina Bērce
Ogres mūzikas
skolas direktors
Artūrs Mangulis
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Nākamais laikraksta numurs –
maija otrajā nedēļā.

