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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Bezmaksas

Jaunogres vidusskolai - 40!

Apstiprināts budžets 2013. gadam
Ogres novada domes sēdē 24. janvārī deputāti apstiprināja novada pašvaldības budžetu 2013. gadam, pieņemot
saistošos noteikumus Nr. 1/2013 “Par Ogres novada pašvaldības 2013. gada konsolidēto budžetu.” Saistošie noteikumi
pieejami pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv.

Par Ogres novada pašvaldības budžetu 2013. gadam
Ogres novads izveidots 2009. gadā
un tā administratīvajā teritorijā ietilpst
Ogres pilsēta, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Ogresgala, Suntažu un Taurupes
pagasts.
Ogres novada administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējuši 38
354 iedzīvotāji: vecumā no 0 līdz 6
gadiem – 2463; vecumā no 7 līdz 18
gadiem – 4257; darbspējas vecumā 23895; virs darbspējas vecuma –
7739. Salīdzinot ar 2012. gadu, iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par
387, t.sk. 83 vecumā no 0 līdz 6 gadiem, 48 vecumā no 7 līdz 18 gadiem;
417 darbspējas vecumā; savukārt
iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma palielinājies par 161.
Ikgadējā budžeta plāna sastādīšana ir darbietilpīgs un atbildīgs process,
tāpēc novada pašvaldības vadība un
Finanšu – ekonomikas nodaļa, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja
rīkojumu, savlaicīgi uzsāka budžeta
projekta izstrādi, iesaistot šajā darbā
novada pašvaldības struktūrvienību,
pagastu pārvalžu, iestāžu un aģentūru
vadītājus un speciālistus. Paldies tiem
deputātiem, kuri piedalījās budžeta
projekta sagatavošanā!
Ņemot vērā pieejamos finanšu resursus, 2013. gada budžeta izdevumu
plāns ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju izpildi
un kvalitatīvus pakalpojumus novada
iedzīvotājiem kārtējā gada ietvaros, kā
arī, piesaistot kredītresursus, nodrošinātu ilgtermiņa attīstību novada teritorijā.
Budžets ir sastādīts saskaņā ar
likumu “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un
finanšu vadību”, “Par valsts budžetu
2013. gadam”, Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju
klasifikāciju, kā arī Finanšu ministrijas
metodiskajiem norādījumiem un
kontrolskaitļiem.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
Ogres novada pašvaldības budžeta
struktūra nav mainījusies, budžets ir
konsolidēts, t.i., tajā iekļauti arī visu
novada pašvaldības aģentūru budžeti.
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.
PAMATBUDŽETS
IEŅĒMUMI
Ogres novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2013. gadā ir
plānoti Ls 27 973 915 apmērā. Salīdzinot ar 2012. gadu, kopumā ieņēmumi ir
samazinājušies par 10 %. Kopā ar kredītresursiem (Valsts kases kredīts)
Ls 4 309 568 un budžeta atlikumu uz
2013. gada 1. janvāri Ls 5 309 840 pieejamo finanšu resursu apjoms ir Ls
37 593 323.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis) un
nenodokļu (valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, pašvaldības īpašuma noma)
ieņēmumi, transfertu ieņēmumi no
valsts un pašvaldību budžetiem, budžeta iestāžu ieņēmumi (ārvalstu finanšu palīdzība, maksas pakalpojumi
u.c.).
NODOKĻU IEŅĒMUMI veido pašvaldības ieņēmumu nozīmīgāko daļu.
To īpatsvars kopējos ieņēmumos ir
47.8 %. 2013. gadā kopējais nodokļu
ieņēmumu apjoms Ls 13 384 276
samazinās par 3.1% pret 2012. gada
izpildi, bet pret 2012. gadā sākotnēji
plānotajiem tie ir par 3.1 % lielāki.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi ir galvenais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots, un 2013. gadā
šajos ieņēmumos tiek plānoti Ls 12
122 870 (Ls 380 234 jeb 3,0 % mazāk
nekā 2012. gadā), kas nodokļu ieņēmumu kopapjomā ir 90.6%.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu noteicošie faktori galvenokārt ir: pašvaldības teritorijā deklarēto
un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits; darba samaksa; ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs; minimālā darba alga valstī. No
2013. gada 1. janvāra par 1% samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likme, un tagad tie ir 24 procenti. Neapliekamais minimums, atvieglojumu
apmērs un minimālā darba alga arī
šogad nemainās, bet ar 1. jūliju paredzēts palielināt atvieglojumu apmēru
par apgādājamiem. Nemainīgs palicis
valstī noteiktais iedzīvotāju ienākuma
nodokļa sadalījums: pašvaldības saņems 80% un valsts budžets – 20% no
kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi 2013. gadā plānoti Ls 1 221
406 apjomā – par Ls 47 656 jeb 3,8 %
mazāk nekā 2012. gadā. Šo nodokli
administrē pašvaldības atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
prasībām. Ogres novada pašvaldība,
pieņemot saistošos noteikumus,
2013. gadā saglabājusi līdzšinējās nodokļa likmes, tāpat ir saglabāts nodokļa pieauguma ierobežojums zemei –
25%, ar nekustamā īpašuma nodokli
neapliks dzīvojamo māju palīgēkas,
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kuru platība lielāka par 25m , ja tajās
nenotiek saimnieciskā darbība. Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem ir papildināti un paredz šī
nodokļa atvieglojumus 90% apmērā
personām, kuru ēkas un būves ir cietušas plūdu rezultātā. Izmaiņas likumā

“Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz atvieglojumu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – daudzbērnu ģimenēm. Plānojot nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus kārtējā budžeta gadā, visi noteiktie nodokļa likmes ierobežojumi un atvieglojumi ir
ņemti vērā, attiecīgi prognozējot maksājumu apjoma samazināšanos.
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti šādi: par zemi – Ls 700
826, par ēkām – Ls 288 894, par mājokli – Ls 231 686.
Azartspēļu nodokļa īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir vismazākais – 0.3
% jeb Ls 40 000.
NENODOKĻU IEŅĒMUMI 2013.
gada budžetā plānoti Ls 91 727 apmērā (2012. gada izpilde – Ls 347 430),
šo ieņēmumu īpatsvars budžetā ir tikai
0.3%. Nenodokļu ieņēmumus veido
procentu ieņēmumi no depozītiem un
kontu atlikumiem, pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts nodevas, pašvaldību nodevas, naudas sodi, soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem, kā arī ieņēmumi
no pašvaldības īpašuma iznomāšanas
un pārdošanas.
Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 9
619 850, to lielāko daļu veido pašvaldības aģentūras “Mālkalne” ieņēmumi.
Pašvaldību budžeta transferti
2013. gada budžetā veido tikai 1,5%
jeb Ls 429 000.
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
ir finansējums, ko pašvaldība saņem
no valsts budžeta, un 2013. gadā plānots saņemt Ls 4 449 062, kas ir par
Ls 3 081 658 mazāk nekā 2012. gada
izpilde (tas tāpēc, ka mērķdotācijas
pedagogu darba samaksai un darba
devēja sociālajam nodoklim gada sākumā ieplānotas tikai astoņiem mēnešiem, kā arī ir mazāk plānotas investīcijas projektu realizācijai). Kopējā pašvaldības budžeta struktūrā šo ieņēmumu īpatsvars ir 15.9%, tos veido dotācijas: profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un
darba devēja sociālajam nodoklim – Ls
285 675; 1. un 2. klases skolēnu ēdināšanai – Ls 94 464; bērnunamam “Laubere” un pansionātam “Madliena” – Ls
18 000; mērķdotācija vispārizglītojošo
skolu, interešu izglītības iestāžu, 5-6
gadīgo bērnu apmācības pedagogu
darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim, Suntažu internātpamatskolas darbības nodrošināšanai
un pašvaldību mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas iemaksām – Ls 2 434
864; mērķdotācija dabas parka "Ogres
Zilie kalni" tūrisma infrastruktūras attīstībai – Ls 50 000; bezmaksas interneta un datoru izmantošanai pašvaldību bibliotēkās – Ls 4 440, kā arī

Turpinājums 2. lpp.

Februāris ir ne tikai mūsu pilsētas
dzimšanas dienas mēnesis. Februārī
nozīmīgu jubileju atzīmē Jaunogres
vidusskola. Skolas vēsture mērāma 40
darba, izaugsmes un attīstības gados.
Katra jauna diena skolā sniedz nemitīgu zināšanu, mīlestības un ticības
apmaiņu starp skolēniem un viņu skolotājiem. Kā atzīst skolas direktore
Ludmila Sokolova – izglītības un skolotāju uzdevums ir katru dienu jaunajā
cilvēkā raisīt pārdomas, parādīt aizvien
jaunas iespējas, kā virzīties pa izglītības ceļu, iedvest ticību un cilvēcīgi
mīlēt un audzināt. Jaunogres vidusskolā tas tiek nodrošināts – izglītoti,
radoši pedagogi, mērķtiecīgi skolēni,
moderns aprīkojums un nemitīgi attīstītā vide. Tas viss veicina savstarpējo sadarbību un pilnveidošanos.
Moderna materiāltehniskā bāze
L. Sokolova visupirms lepojas ar
skolas pedagogiem, kuri nemitīgi seko
līdzi visam jaunajam, lai pēc iespējas
aizraujošāk pasniegtu savu priekšmetu. Tas iespējams, jo pēdējo gadu
laikā skolas prioritāte ir mūsdienīgas
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana. Skolēni mācās divās ēkās – mazākie bērni līdz 3. klasei bijušā bērnudārza “Kamoliņš” ēkā Zilokalnu pr. 14,
pārējie ēkā Mālkalnes pr. 43. Kopumā
tie ir 33 kabineti, no kuriem 24 ir aprīkoti ar datortehniku un projektoriem.
Interaktīvās tāfeles uzstādītas 14 prioritāro mācību priekšmetu kabinetos.
Ja skolotājam nepieciešams strādāt
grupās, pieejami 20 portatīvie datori –
katrs skolēns var izpildīt uzdevumu
individuāli. Direktore ir ļoti pateicīga
2.b klases vecākiem, kuri skolai ziedojuši nepieciešamo aprīkojumu savu
bērnu klasē.
L. Sokolova atklāj, ka visu moderno
tehniku iegāde notikusi, pateicoties
pašvaldības atbalstam, dažādu Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem
projektiem, Izglītības un zinātnes ministrijas organizētam projektam.
“Viens ir šo tehnoloģiju ieviešana skolā, bet vēl kas cits – skolotājam tā jāapgūst un jāstrādā ar to. Tādēļ es ļoti
apbrīnoju skolotājus, kuri to visu ir apguvuši gan dažādos kursos, pašmācības ceļā, gan apmācot vienam otru,”
priecājas L. Sokolova. Kolēģiem ļoti
daudz palīdzējusi informātikas skolotāja Jeļena Bobrova, datorinženieris
Mihails Seļiverstovs, direktores vietniece sākumskolā Irina Aleksandrenkova.
Pedagogu profesionāla pilnveide
Direktore norāda, ka skolā aktīvi noris metodiskais darbs, kas tiek virzīts
uz pedagoga profesionālās meistarības pilnveidi. Tas ir kolektīvs darbs,
kas balstīts uz pedagogu labāko pieredzi un praksi un ir kā integrēta sistēma, kas balstās uz jaunākajiem pedagoģijas un psiholoģijas sasniegumiem. Skolā darbojas septiņas skolotāju metodiskās komisijas: latviešu
valodas un literatūras (vada Vija Ziemele); mazākumtautību (krievu) valo-

das (Ināra Smirnova); dabaszinību
(Irina Jeduša); humanitāro mācību
priekšmetu (Iveta Strode ); estēstiskā
cikla un sporta (Aija Paškoviča); sākumskolas (Olga Trofimova); klases
audzinātāju (Ināra Smirnova). Metodiskās padomes darbu kopumā vada
Iveta Strode, bet ārpusklases darbu –
Ināra Smirnova.
Apmāca citus skolotājus valstī
Darbs inovatīvo tehnoloģiju ieviešanā un apguvē skolā noris direktores
vietnieces Vijas Ziemeles vadībā, tas
tiek veikts kopīgi ar citu novada skolu
pedagogiem. Savukārt Jaunogres
vidusskolas skolotājas Anna Roddate
(bioloģija), Tatjana Potihoņina (fizika)
un Lolita Kuģeniece (latviešu valoda un
literatūra) apmācījušas arī citu Latvijas
skolu skolotājus. “Mēs nevaram uz izglītību raudzīties stagnātiski! Šodien
izglītības uzdevums ir, izmantojot šīs
inovatīvās metodes, katru dienu
panākt kaut ko jaunu, tās mērķis ir
orientēties uz inovatīvu apmācību – ne
tādu, kur viss tiek ieliets kā ar karoti
mutē, bet gan parādīt ceļu, virzīt skolēnu pašam veikt turpmāko izpētes
darbu,” procesus skolā raksturo L.
Sokolova.
Konkurētspējīga izglītība
Mūsdienīga zināšanu apguve nesusi
arī redzamus augļus – Jaunogres
vidusskolas absolventi ir konkurētspējīgi turpināt studijas izvēlētajās augstskolās un lepojas ar iegūtajām zināšanām. Pēdējo gadu laikā daudzi absolventi par nākamo zināšanu apguves
vietu izvēlas Stradiņa universitāti, kur
šobrīd medicīnas jomā studē nesen
Jaunogres skolu beigušie Aleksandra
Saļamova, Dmitrijs Maskaļenko,
Dmitrijs Goļenkovs, Marija Roddate.
Prieks un lepnums par skolas absolventu Jegoru Kovaļevski, kurš strādā
Ogres slimnīcā par ķirurgu. Vairāki jaunieši karjeru un arī studijas turpina
ārzemēs (Artūrs Šmucers Sanktpēterburgā mācās ķirurģiju, Anastasija
Bogatiha Maskavā studē Krievijas Tautu draudzības universitātē). Tāpat
direktore lepojas ar Viktoru Ivanovu un
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SVEICAM JANVĀRA JUBILĀRUS
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
99 gadu jubilejā
Lidiju Baroni
97 gadu jubilejā
Martu Rabbi
92 gada jubilejā
Zelmu Murušku
91 gada jubilejā
Mildu Mariannu
Reisoni
Mariju Abazoviku
Zentu Reiznieci
Veru Margu
Zentu Masaļski

Artūru Goldbergu
Jūliju Uzulnieci
90 gada jubilejā
Imantu Liepiņu
Nikanoru Kalamažņikovu Āriju Pāliņu
Veroniku Dzeni
Nikolaju Stajevski
80 gadu jubilejā
Vladimiru Zirjanovu
85 gadu jubilejā
Gregoru Kibuli
Leontīnu Dzabli
Rūdi Mūrnieku
Mariju Ūdri
Gaļinu Smirnovu
Viktoru Grižibovski
Lidiju Baķi
Annu Jepifanovu
Lidiju Ivanovu
Margaritu Rjabovu
Jāni Ridūzi
Aleksandru Silenieku
Valentīnu Mamajevu
Veroniku Dimanti
Nelliju Rapšu
Jāzepu Ignašānu
Baibu Zakēviču
Herbertu Edmundu
Ausmu Beatu Spriņģi
Valteru
Birutu Brandavu
Martu Gļaudu
Jefrosiniju Puriņu
Konstantīnu Stalidzānu
Dinu Tupicinu
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Par Ogres novada pašvaldības budžetu 2013. gadam
līdzfinansējums projektiem Ls 616
918. Diemžēl 2013. gadā vairs netiek
piešķirts līdzfinansējums GIM un
dzīvokļa pabalsta atmaksai.
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI veido nelielu daļu ieņēmumos –
1.5% jeb Ls 429 000, pieaugums salīdzinājumā ar ieņēmumiem 2012. gadā
ir niecīgs. Šos ieņēmumus veido citu
pašvaldību maksājumi par novada
pašvaldības izglītības iestāžu pakalpojumiem, bērnunama “Laubere” pakalpojumiem, šajos ieņēmumos ietilpst
arī Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējums pašvaldību aģentūrai
“Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības
aģentūra”.
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMU
īpatsvars 2013. gada budžetā ir 34.4
%, tos veido ieņēmumi no ārvalstu
finanšu palīdzības, maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par
pašvaldības iestāžu telpu nomas, kancelejas u.c. pakalpojumiem. Kopējie
ieņēmumi šajā sadaļā plānoti Ls 9 619
850 apmērā, t.sk. Ls 8 168 149 pašvaldības aģentūras “Mālkalne” ieņēmumi no maksājumiem par dzīvokļu
apsaimniekošanu un komunālajiem
pakalpojumiem.
IZDEVUMI
Ogres novada pašvaldības konsolidētajā budžetā 2013. gadā pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti Ls
34 496 486 apmērā, kas ir par Ls 601
038 jeb 1.8 % vairāk nekā 2012. gadā.
Visi pamatbudžeta izdevumi ir iedalīti 9 funkcionālajās kategorijās, lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 27.6 %, tad seko izglītība –
26.0 %, vides aizsardzība – 13.6%,
ekonomiskā darbība 10%, vispārējie
vadības dienesti 8.9%, sociālā aizsardzība – 6.2%, atpūta, kultūra, reliģija –
5.2%, sabiedriskā kārtība un drošība –
1.2% un veselība – 1.2%.
VISPĀRĒJO VALDĪBAS DIENESTU kategorijā izdevumiem budžetā paredzēti Ls 3 074 830 (pieaugums pret
2012. gada izpildi ir 2.5%), no tiem Ls 2
092 547 ieplānoti pārvaldes izdevumiem, kas ir par Ls 98 695 jeb 4.9 %
vairāk nekā 2012. gadā. Pieaugums
saistīts ar izdevumiem pašvaldības vēlēšanu organizēšanai, kā arī ar izmaiņām štatu struktūrā. Darba algas pašvaldības administrācijas darbiniekiem
netiek palielinātas. Tāpat kā visu iestāžu darbiniekiem, arī pārvaldei tiek plānota 50% piemaksa ejot atvaļinājumā
un izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei.
Pašvaldības budžeta parāda maksājumiem ieplānoti Ls 414 583, šie
izdevumi saistīti ar jau esošo un jaunu
kredītsaistību uzņemšanos, lai nodrošinātu procentu maksājumus par
kredītiem.
Ls 290 000 paredzēti izdevumiem
savstarpējos norēķinos ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par Ogres
novada bērniem, kuri apmeklē citu
pašvaldību izglītības iestādes. Arī šā
gada budžetā ieplānots finansējums
izdevumiem neparedzētiem gadījumiem – Ls 277 700, lai varētu segt iepirkuma rezultātā radušos sadārdzinājumu vai kādos citos neparedzētos
gadījumos, piemēram, papildu finansējumam sociālo pabalstu palielināšanai.
2013. gada budžetā vairs netiek paredzēti līdzekļi nodošanai pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fondā (pēc vērtētajiem ieņēmumiem Ogres novads
kopš 2011. gada ir to pašvaldību skaitā, kuras finanšu izlīdzināšanas fondā
nemaksā un arī no šī fonda nesaņem
maksājumus). 2013. gadā Ogres novada pašvaldībai ir tikai 98% no finanšu nepieciešamības.
SABIEDRISKAJAI KĀRTĪBAI UN
DROŠĪBAI 2013. gada budžetā paredzēti Ls 428 585, par Ls 21 881 jeb
5.4% vairāk nekā iepriekš. Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai iedalīti Ls 412 301, savukārt video novērošanai pilsētā Ls 4265 un
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
trijos pagastos – Ls 12 019.
EKONOMISKĀS DARBĪBAS nodrošināšanai ieplānots finansējums Ls
3 450 444 apmērā, kas ir par Ls 244
232 jeb 7.6% vairāk nekā 2012. gadā.
Lielākais finansējuma apjoms – Ls 2
960 536 – paredzēts satiksmes infrastruktūras uzlabošanai, tai skaitā Ls
960 000 Tīnūžu – Brīvības ielas rekonstrukcijas 2. kārtai, Ls 1 140 000
Brīvības ielas rekonstrukcijai. Ceļu,
ielu un laukumu uzturēšanai no

pamatbudžeta paredzēti Ls 300 009.
Ceļu rekonstrukcija paredzēta Čakstes prospekta 1. kārtai un Parka ielai
– kopējā summa Ls 132 683. Uzņēmējdarbības veicināšanai plānotais
finansējums ir Ls 12 950, projektu pieteikumu un attīstības stratēģijas
izstrādei Ls 9 050, kā arī nelielā apjomā paredzēts finansējums lauksaimniecībai un mežsaimniecībai
pagastos.
Ogres un Madlienas būvvaldes
darbības nodrošināšanai budžetā atvēlēts finansējums Ls 200 432 apmērā, savukārt pašvaldību aģentūrai
“Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības
aģentūra” – Ls 253 792 apmērā, tai
skaitā Ogres Zilo kalnu apgaismotas
slēpošanas trases projekta realizācijai Ls 167 807.
VIDES AIZSARDZĪBAI budžetā
iedalīti Ls 4 695 643, par 22.4% jeb Ls
857 966 vairāk nekā 2012. gadā.
Šajos izdevumos ietilpst finansējums
atkritumu apsaimniekošanai – Ls 1
214 400, t.sk. Ls 376 840 ielu tīrīšanai,
atkritumu savākšanai, teritoriju labiekārtošanai, Ls 740 307 projekta “Sadzīves atkritumu izgāztuves “Ķilupe”
rekultivācija” realizēšanai Ogresgala
pagastā, Ls 22 879 projekta RECO
Baltic tech 21 ieviešanai, Ls 59 321
Kohēzijas fonda projekta “Normatīvo
aktu prasībām neatbilstošas Ogres
novada izgāztuves “Pinkas” rekultivācija” realizēšanai Krapes pagastā, Ls
15 053 pludmales labiekārtošanai pie
Plaužu ezera Madlienas pagastā.
Notekūdeņu apsaimniekošanai
budžetā paredzēts par Ls 1 719 810
lielāks finansējums nekā 2012. gadā –
Ls 2 232 514, t.sk. Ls 2 206 864 notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai. Palielinājums saistīts ar Kohēzijas fonda
3. kārtas realizāciju, kas paredz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.
Lietus notekūdeņu kanalizācijai ieplānoti Ls 25 650.
Vides piesārņojuma novēršanai un
samazināšanai izdevumu īpatsvars ir
26,6 % no vides aizsardzībai paredzētā finansējuma jeb Ls 1 248 729,
t.sk. Ls 1 212 513, kas, turpinot pašvaldības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, ieplānoti divu
Ogres pilsētas bērnudārzu – “Saulīte”
un “Cīrulītis” – ēku siltināšanai.
PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS UN
MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANAI
plānotais finansējuma apjoms konsolidētajā pašvaldības budžetā arī
2013. gadā ir vislielākais – Ls 9 517
501 (par Ls 511 839 mazāks nekā iepriekšējā gada izpilde), tā nozīmīgāko
daļu – Ls 7 973 033 – veido pašvaldības aģentūras “Mālkalne” izdevumi
siltumapgādē, mājokļu apsaimniekošanā un komunālajā saimniecībā.
Mājokļu apsaimniekošanai pilsētā
un pagastos budžetā ieplānoti Ls 3
494 207, siltumapgādei – Ls 4 946
140, ūdensapgādei Ls 180 256, ielu
apgaismošanai Ls 247 507, ūdenssaimniecības attīstības projektiem pagastos (Laubere, Madliena, Meņģele)
– Ls 212 441, kapu saimniecībai Ls
162 006, t.sk Ls 114 000 jauno Ogres
kapu teritorijas izbūvei.
Novada pašvaldība turpina atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu projektus. Tā
kā Nīderlandes KNHM fonds savu
darbību Latvijā ir pārtraucis, tad turpmāk plānots pašvaldības rīkoto konkursu “Veidojam vidi ap mums” attiecināt uz visu novadu. 2013. gadā šim
projektu konkursam budžetā ieplānoti
Ls 30 000.
Projektu izstrādāšanai novada teritorijas attīstībai paredzēti Ls 60 220,
šajos izdevumos Ls 20 888 paredzēti
saistībā ar Ogres kapu jaunās teritorijas attīstību.
Katru gadu pašvaldība veic uzmērīšanu un īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā, attiecīgi paredzot šiem darbiem finansējumu, 2013.
gadā šim nolūkam paredzēts izlietot
Ls 31 100.
VESELĪBAI šā gada budžetā iedalīti Ls 399 173, t.sk. Ls 240 314 no
pašvaldības aģentūras “Dziednīca”
budžeta, kā arī Ls 129 850 novada
pašvaldības finansējums peldbaseina
izmantošanai, veselības veicināšanas pasākumiem, tajā esošo budžetiestāžu uzturēšanai un p/a “Dziednīca” ēkas Meža pr. 9, Ogrē, apsaimniekošanai.
Izdevumos veselības aprūpes atbalstam ietilpst arī Ls 29 009 ģimenes
ārsta prakses nodrošināšanai Ogresgala, Suntažu, Mazozolu, Meņģeles
un Taurupes pagastā. Taurupes pa-
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gastā paredzēti Ls 8500 ambulances
remontam un Lauberes pagasta pārvaldē ārsta prakses izveidošanai Ls 19
456.
ATPŪTAS, KULTŪRAS UN RELIĢIJAS izdevumu kategorijā paredzēto
izdevumu apjoms ir Ls 1 797 987, kas
ir par 4.5 % lielāks nekā 2012. gada
izpilde.
Pašvaldība turpina atbalstīt sporta
pasākumu rīkošanu. 2013. gadā šim
mērķim budžetā paredzēti Ls 45 358.
Savukārt finansējums komandu un individuālu sacensību dalībnieku atbalstam ir Ls 106 950.
Kultūrai ieplānotā finansējuma apjoms ir Ls 1 561 893, kas ir par 4.5 %
lielāks pret izpildi 2012. gadā: bibliotēku darbības nodrošināšanai paredzēti Ls 336 296, Latvijas Gaidu un
skautu muzejam – Ls 3 628, Ogres
Vēstures un mākslas muzejam – Ls 94
229, kultūras un tautas namiem kopā
ar pašvaldības finansējumu pašvaldības aģentūrai “Ogres novada kultūras centrs”– Ls 1 005 433.
Kultūras pasākumu organizēšanai
šogad iedalīti Ls 62 328 – par Ls 9 525
mazāk nekā pagājušajā gadā, arī finansējums pilsētas dekorēšanai svētkos šogad ir iedalīts par Ls 3 502
mazāks – Ls 12 850. 2013. gadā pašvaldības budžetā ir ieplānoti arī izdevumi novada koru un deju kolektīvu
dalībai Dziesmu un deju svētkos – Ls
38 750. Kā katru gadu, arī šogad
neliels finansējums – Ls 300 – ir ieplānots pensionēto pedagogu pasākuma organizēšanai.
Informatīvo pakalpojumu nodrošināšanai Ogres televīzijā no pašvaldības budžeta finansējums paredzēts
iepriekšējā gada apmērā – Ls 31 499,
savukārt pašvaldības informatīvajiem
izdevumiem plānots izlietot Ls 52 287
– arī atbilstoši 2012. gada izpildes apjomam.
IZGLĪTĪBAI paredzētais finansējuma apjoms ir Ls 8 978 727 – par 6.6%
mazāk nekā izpilde iepriekšējā gadā.
Samazinājums saistīts ar to, ka mērķdotācijas pedagogu darba samaksai,
tāpat kā iepriekšējos gadus, budžetā
plānotas tikai 8 mēnešiem, nevis visam gadam.
Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai finansējums plānots Ls 2 631
198 apmērā, kas ir par 5.5% vairāk
nekā iepriekš. Pašvaldība arī šogad
kompensē izdevumus (Ls 50 mēnesī)
vecākiem, kuru bērni apmeklē privātās
pirmsskolas izglītības iestādes.
Vispārējās pamata un vidējai izglītībai plānotais izdevumu apjoms ir Ls 4
504 782, kas ir par 13.5% mazāks nekā 2012. gadā. Šogad Ogres Valsts
ģimnāzijā paredzēts izbūvēt stadiona
garderobes. Šim mērķim budžetā paredzēti Ls 100 000.
Interešu un profesionālās ievirzes
izglītībai paredzēts finansējums Ls
1 221 006 apmērā, kas faktiski ir iepriekšējā gada līmenī.
2013. gadā Ogres novadā paredzēts nodrošināt bezmaksas skolēnu
pārvadājumus sabiedriskā transporta
maršrutos.
Izglītības un sporta pārvaldes darbības nodrošināšanai ieplānoti Ls 201
022, tai skaitā ēkas Brīvības ielā 44
fasādes rekonstrukcijai Ls 62 000.
Izglītības jomā šogad praktiski nav
apjomīgu projektu. Turpinās Comenius projekts Ogres Valsts ģimnāzijā,
finansējums Ls 2 952. Budžeta izdevumos paredzēts finansējums Šveices projekta un sociālās drošības tīkla
projekta ietvaros iegādāto skolēnu autobusu uzturēšanai – Ls 65 779.
Novada pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības projektā Ls 237 000 ieplānoti Jaunogres
vidusskolas sākumskolas ēkas (bij.
bērnudārzs “Kamoliņš”) remontam, kā
arī ugunsaizsardzības sistēmas izveidei Ls 27 233.
SOCIĀLAJAI AIZSARDZĪBAI plānotā finansējuma apjoms ir Ls 2 153
596, kas par 21.7% pārsniedz pagājušā gada izdevumus.
Bāriņtiesu darbības nodrošināšanai ieplānoti Ls 102 046 – pieaugums 15.2%, finansējums atbalstam
bezdarba gadījumā – Ls 111 626, par
29.7% vairāk nekā 2012. gadā.
Sociālajam dienestam finansējums
piešķirts Ls 473 027, kas ir par 15.5%
vairāk nekā iepriekšējā periodā.
Par 28.4% lielāks finansējuma apjoms iedalīts pabalstiem maznodrošinātām ģimenēm, un tas ir Ls 892 437.
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Paziņojums par būvniecības publisko apspriešanu
Ar Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes 2013. gada 22. janvāra
sēdes lēmumu (sēdes protokola Nr. 3, 3.§) no 2013. gada 29. janvāra līdz 2013.
gada 28. februārim nolemts nodot publiskai apspriešanai ražošanas ēkas
(rekonstrukcija) Akmeņu ielā 66A, Ogrē, Ogres nov., būvniecības ieceres
materiālus.
Būvniecības ierosinātājs: SIA “Business Park Ogre”, reģistrācijas Nr. UR
48503006762, juridiskā adrese Akmeņu iela 45, Ogre, LV 5051, atbildīgā
persona Dace Paegle, tālrunis 65048600.
Projektētājs: SIA “Ar Asis”, būvkom. reģ. Nr.3164-R, juridiskā adrese Brīvības
iela 21, Ogre, LV 1051, tālrunis 65023429.
Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Ogres novada pašvaldības ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē, 4. stāva foajē pie
Ogres būvvaldes no š.g. 29. janvāra līdz 28. februārim, pašvaldības darba laikā
(arī mājas lapā www.ogresnovads.lv).
Būvniecības publiskās apspriešanas sanāksme notiks Ogres novada pašvaldības Mazajā konferenču zālē (2. stāvs) Brīvības ielā 33, Ogrē, šā gada 7. februārī plkst. 17.
Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Ogres novada pašvaldības
Ogres būvvaldē, Brīvības ielā 33, Ogrē, LV – 5001, tālr. 65071175, e-pasts:
buvvalde@ogresnovads.lv, līdz 2013. gada 28. februārim (ieskaitot).
Publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšana paredzēta 2013. gada 21.
martā (laiku precizēt Lietvedības nodaļā pie sekretāres, tālr. 65071165) Brīvības
ielā 33, Ogrē, Ogres novada domes sēdē.
Par publiskās apspriešanas atbildīgo amatpersonu norīkots Ogres novada
pašvaldības Ogres būvvaldes arhitekts Pēteris Zilberts.

OGRES SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA DARBĀ
SOCIĀLO DARBINIEKU Ogres sociālajā centrā darbam ar personām pēc
soda izciešanas un personām ar atkarības problēmām.
Prasības: augstākā (otrā līmeņa profesionālā) izglītība vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā; pieredze strādāt ar dažādām iedzīvotāju grupām; labas
komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes; spēja spēt ātri un patstāvīgi
pieņemt lēmumus nestandarta situācijās; strādāt radoši; prasme strādāt
komandā; teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas; labas prasmes
strādāt ar biroja tehniku.
Sociālā darba pieredze ar pilngadīgām personām vai personām pēc soda
izciešanas tiks uzskatīta par priekšrocību.
Darba periods: slodze uz noteiktu laiku.
* * *
SOCIĀLO DARBINIEKU Ogres sociālajā centrā darbam ar ģimeni un bērniem.
Prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība
sociālajā darbā; pieredze strādāt ar dažādām iedzīvotāju grupām; labas
komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes, spēja spēt ātri un patstāvīgi
pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, strādāt radoši; prasme strādāt
komandā; teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas; labas prasmes
strādāt ar biroja tehniku.
Sociālā darba pieredze darbam ar ģimenēm un bērniem tiks uzskatīta par
priekšrocību.
Darba periods: slodze uz noteiktu laiku Ogres sociālajā centrā – Ogrē un
Ogresgala pagastā.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: ogressd@ogresnovads.lv.
Jūsu pieteikumu gaidīsim līdz 2013. gada 1. februārim.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks iekļauti atlases otrajā kārtā, līdz 2013.
gada 6. februārim.
Ogres sociālā dienesta administrācija

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
Ogres pensionāru biedrības valde 10. martā plkst. 13.30 Ogres kultūras
centra Deju zālē rīko pavasara balli – par godu starptautiskajai Sieviešu dienai.
Skatīsimies priekšnesumus, dejosim, dziedāsim, iesim rotaļās, minēsim mīklas
– īsts pavasarīgs jautrības putenis! Tā kā ieeja ir bez maksas visiem pensionāriem, līdzi jāņem labs noskaņojums un groziņš. Kā parasti, uz galda gara
stiprināšanai būs zāļu tēja un kafija. Lai būtu vieta pie galdiņiem, lūdzam
pieteikties (arī grupas) 27. un 28. februārī no plkst.10 līdz 14 kultūras centra 175.
kabinetā vai pa tālruni 65023044, 28251168.
Ogres pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs J. Staudžs

AICINĀJUMS PĀRREĢISTRĒTIES
Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Ogres komiteja informē, ka aprīlī
biedrībai notiks 17. kongress un maijā tiks atzīmēta 95 gadu jubileja!
Aicinām visus vecos biedrus – gan aktīvos, gan neaktīvos, pārreģistrēties
biedru reģistrā. Protams, ka aicinām pievienoties mūsu pulkam arī jaunus
biedrus!
Mūsu birojs atrodas Ogrē, Mālkalnes pr. 30, 1. stāvā. Darba laiks: otrdienās,
ceturtdienās no plkst.10 līdz 13.
Ar mums var sazināties pa tālruni 29266059 darba dienās no plkst. 10 līdz 15,
vai sūtot e-pastu: ogressarkanaiskrusts@inbox.lv.
* * *

INFORMĀCIJA PAR PĀRTIKAS PAKĀM
Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Ogres komiteja informē, ka Eiropas
Savienības finansēto pārtikas paku izdale visiem trūcīgajiem iedzīvotājiem (kuru
vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 90) Ogres novadā, nodrošinot katram pretendentam 1 paku
mēnesī, atsāksies 2013. gada 1. jūlijā. Mūsu birojs atrodas Ogrē, Mālkalnes pr.
30, 1. stāvā. Darba laiks: otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10 līdz 13.
Papildus informējam, ka mēs piedāvājam apmācības pirmās palīdzības
sniegšanas kursos, invalīdu palīglīdzekļu nomu un cilvēku apkopi mājās.
Ar mums var sazināties pa tālruni 29266059 darba dienās no plkst. 10 līdz 15,
sūtot e-pastu: ogressarkanaiskrusts@inbox.lv.
LSK Ogres komitejas izpilddirektore Mudīte Tēraudkalna

PATEICĪBA
Liels paldies Latvijas Bāreņu biedrībai, īpaši tās valdes loceklei Ievai Siliņai,
par sagādātajiem un dāvātajiem saldumiem aizbildnībā un audžuģimenēs
esošajiem bērniem.
Cerot uz tik pat veiksmīgu sadarbību, gaišu un laimes pilnu 2013. gadu novēl
Ogres bāriņtiesa un Ogresgala bāriņtiesa

Meklē pagastu bibliotekārus – gaismas nesējus!
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība arī šogad meklē pagastu
bibliotekārus – Gaismas nesējus no visas Latvijas!
Konkursā “Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” iedzīvotāji aicināti
pastāstīt par brīnišķīgiem bibliotekāriem – sava darba entuziastiem, kuri
izveidojuši bibliotēku par pagasta “Gaismas pili”, organizē dažādas aktivitātes,
veido bibliotēku par radošuma centru, rūpējas par mājīgu bibliotēkas vidi, ir laipni
un vienmēr atsaucīgi.
Pieteikuma vēstules tiks gaidītas līdz 15. martam Rīgā, Tērbatas ielā 75, LV1001 vai uz e-pastu: gaisma@gaisma.lv.
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Par Ogres novada pašvaldības budžetu 2013. gadam
Arī 2013. gadā pašvaldība turpina
pagājušajā gadā ieviesto vienreizējo
pabalstu Ls 50 apmērā vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu.
Bērnunama “Laubere” darbības nodrošināšanai paredzēti Ls 174 061,
kas ir par 22.7% vairāk nekā 2012. gadā, bet pansionāta “Madliena” finansējums ir par 9.2% lielāks nekā pagājušajā gadā, un tas ir Ls 333 354.
Arī šogad novada pašvaldības budžetā paredzēts finansējums nevalstisko organizāciju atbalstam: divām
pensionāru biedrībām piešķirts finansējums – Ls 1000 (Ogres pensionāru
biedrībai Ls 800 un Ogres novada pensionāru biedrībai Ls 200), invalīdu
biedrībai – Ls 7 965 (t.sk. Ziemassvētku dāvanām invalīdiem Ls 2350),
neredzīgo biedrībai – Ls 400 ( t. sk.
Ziemassvētku dāvanām Ls 100), politiski represēto klubam – Ls 9 410,
Latvijas nacionālo karavīru biedrībai –
Ls 300, sabiedriskajām organizācijām
Madlienas pagastā – Ls 984, Ogres
novada Sarkanajam krustam – Ls 200,
Latvijas Sarkanā Krusta Ogres komitejai – Ls 1090.
KREDĪTRESURSI
Novada pašvaldība turpina norēķināties ar kredītiestādēm par aizdevumiem investīciju projektu realizēšanai
novadā, šim mērķim budžetā ik gadu
paredzot nepieciešamo finansējuma
apjomu. 2013. gadā kredītu atmaksai
budžetā ieplānoti Ls 1 528 423. Jāatzīmē, ka līdz šim Ogres novada pašvaldība ir spējusi savlaicīgi un pilnā ap-

jomā norēķināties ar kredītiestādēm.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Pašvaldības speciālo budžetu veido dabas resursu nodoklis, autoceļu
(ielu) fonda ieņēmumi un pārējais speciālais budžets (ziedojumi, dāvinājumi).
Dabas resursu nodokļa ieņēmumos 2013. gadā tiek plānoti Ls 41
100, ko paredzēts izlietot dendroloģiskā parka “Lazdukalni” labiekārtošanai Ls 2 000, zivju resursu atjaunošanai un aizsardzībai Ls 1 500, ūdens
analīžu veikšanai peldvietās Ls 500,
grāvju tīrīšanai un caurteku sakārtošanai Ls 37 116 (lietus kanalizācijas
kolektora ierīkošana Zvaniņu ielā, lietus kanalizācijas izbūve Skolas ielas
16 pagalmā, grāvju ierīkošana Birzgales un Rožu ielā un ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana pie Ogresgala pamatskolas stadiona).
Autoceļu (ielu) fondam piešķirtais
valsts budžeta finansējums Ls 333
082 paredzēts konkrētam mērķim –
pašvaldības autoceļu un ielu periodiskai uzturēšanai, diemžēl šis finansējuma apjoms ir nepietiekams, lai varētu nodrošināt šo darbu izpildi atbilstoši
normatīvu prasībām.
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu
ieņēmumos plānoti Ls 9 500, visi saņemtie ziedojumi un dāvinājumi tiek
izlietoti norādītajiem mērķiem.
*****
Ogres novada pašvaldības budžets 2013. gadam ir izstrādāts, rūpīgi
sabalansējot ieņēmumu un izdevumu

daļu. Lai gan budžeta kopapjoms ik
gadu samazinās, bet valdības uzlikto
pienākumu un līdz ar to arī izdevumu
apjoms pieaug, mūsu novada pašvaldība līdz šim kopumā ir spējusi veiksmīgi nodrošināt visu funkciju un pienākumu izpildi, garantēt līdzfinansējumu
attīstības projektu realizēšanai, sniegt
sociālo palīdzību iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, īstenot atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem. Pateicoties atbildīgai
budžeta plānošanai un tā izpildes kontrolei, pašvaldība ir spējusi atbalstīt
individuālos sportistus un komandas,
amatiermākslas kolektīvus novada
kultūras iestādēs, saglabāt visas izglītības iestādes, nodrošinot pamatizglītības apguves iespējas pēc iespējas tuvāk bērna dzīves vietai.
Ogres novada pašvaldība apzinās,
ka gan iedzīvotāju skaita samazināšanās valstī, gan valsts nodokļu politikas un citu iemeslu dēļ garantēto
ieņēmumu apjoms pašvaldībām turpināsies samazināties. Šādā situācijā,
nenoliedzami, būtiski ir pieņemt sabalansētu, līdzsvarotu budžetu, bet ne
mazāk svarīgi ir arī pastāvīgi un strikti
kontrolēt ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi. Šāda pieeja nepieciešama,
domājot gan par ikdienas darbu īstenošanu, gan kaut nedaudz tālāk par
šodienu raugoties un gādājot par novada attīstību un izaugsmi.
Ogres novada domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs

Jaunogres vidusskolai - 40!
Elīnu Sirihu, kuri beiguši Stokholmas
Ekonomikas augstskolu. Viktors
šobrīd strādā Samsung pārstāvniecībā Latvijā, Elīna ieguvusi Latvijas
Bankas stipendiju, turpina maģistrantūras studijas Eiropā. Nesen skolā viesojušies Nikolajs Skladovs un Konstantīns Zaharovs, kuri studē Jūras
akadēmijā, savukārt Elans Grabs
studē doktorantūrā Rīgas Tehniskajā
universitātē, pats arī lasa lekcijas
programmēšanas jomā. Direktore piebilst, ka nav bijis tāds gads, kad Jaunogres vidusskolas absolventi neizvēlētos studēt pedagoģiju. No visiem 47
skolas pedagogiem 15 ir bijušie skolas
absolventi, pēdējo divu gadu laikā savā skolā nu jau kā pedagoģes atgriezušās Anastasija (svešvaloda pamatskolā) un Svetlana (teātra pulciņš)
Baravikovas.
22 zelta medaļas
Lai pateiktos saviem skolēniem par
augstajiem sasniegumiem mācībās,
2008.gadā skolā ieviesta Goda
grāmata, kurā tiek ierakstīti visi tie 12.
klašu skolēni, kuri skolu absolvējuši ar
atzīmēm virs 8. Izlaidumā šiem jauniešiem tiek pasniegta arī īpaša skolas
zelta medaļa un liecībā ierakstīts, ka
skola pabeigta ar zelta medaļu. Plānots, ka nākotnē varētu ieviest arī sudraba medaļu. Pēdējos piecos mācību
gados zelta medaļas pasniegtas 22
jauniešiem.
Sava mājas lapa
Lai nodrošinātu pastāvīgu kontaktu
ar vecākiem, skolā jau vairākus gadus
darbojas e-klase, visā skolā ierīkots
vienots interneta tīkls. Tāpat pirms
vairākiem gadiem izveidota skolas
mājas lapa, kas nesen atjaunota
(www.jvsk.lv). To paveikusi skolas absolvente Jekaterina Upmane. Jau izveidota komanda, kas turpmāk
strādās, lai lapa tiktu pilnveidota.
Var mācīties bērni ar speciālām
vajadzībām
Pēdējo gadu laikā skolā īstenoti arī
citi nozīmīgi projekti, kas realizēti ar
ES fonda līdzfinansējumu. Viens no
tiem – Jaunogres vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.
“Šis bija ļoti aktuāls jautājums, jo tobrīd, kad uzsākām projekta īstenošanu, 5. klasē mācījās meitenīte, kura
pārvietojās ratiņkrēslā. Šobrīd skolā
tādu bērnu nav, bet jebkurā brīdī esam
gatavi uzņemt,” norāda L. Sokolova.
Projekta rezultātā skolā izbūvēts
speciāls lifts skolēniem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā, izremontēti skolas
gaiteņi un pielāgotas tualetes, paplašinātas klašu ieejas, tāpat uzstādītas
lielas norādes zīmes, lai skolā varētu
orientēties skolēni ar redzes traucē-

jumiem. Klašu numurus un nosaukumus var “nolasīt” ar tausti – tā ir pilsētas mākslinieka Kriša Skrastiņa ideja.
Direktore ir pateicīga projekta vadītājai, pašvaldības projektu vadītājai
Dacei Grīslei. Turpinot šo iesākto darbu, ēkai Zilokalnu prospektā veikta
pandusa izbūve, bērniem ar īpašām
vajadzībām piemērots ēkas 1. stāvs.
Skaists ārējais veidols
Pēdējā gada laikā skola ir ieguvusi
arī skaistu ārējo veidolu – vasarā
īstenota skolas renovācija projekta
“Energoefektivitātes paaugstināšana
Ogres novada pašvaldības ēkās 2”
ietvaros, piesaistot Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta līdzekļus. “Vasarā
četru mēnešu laikā skolā tika paveikti
visi renovācijas darbi. Paveicās ar
darbu veicējiem – SIA “Reaton” un prasīgo, atbildīgo darbu vadītāju Vladimiru Vorobjovu,” ar gandarījumu atzīst
direktore. Skolā veikta jumta, fasādes,
pamatu, pagraba griestu, siltumapgādes sistēmas siltināšana.
Atvērs divas pirmsskolas grupas
L. Sokolova atklāj, ka ierobežoto
finanšu līdzekļu dēļ gandrīz visi projekti
skolā īstenoti pamazītēm, rūpīgi plānojot. Toties pēdējo gadu laikā paveiktais un izmaiņas skolā rada patiešām
lielu prieku. Rūpējoties par skolēnu
drošību, apkārt skolai uzstādīts žogs.
Sakārtots skolas foajē – uzstādītas
jaunas ārdurvis, sakārtotas garderobes, iegādātas jaunas mēbeles. Pārmaiņas piedzīvojusi skolas bibliotēka.
Martā plānots sporta zāles remonts –
tiks uzstādītas jaunas tribīnes, veikts
kosmētiskais remonts, ieklāta jauna
grīda, turklāt nepieciešamais sporta
inventārs jau iegādāts. Līdz izlaidumam paredzēts ieklāt jaunu grīdu aktu
zālē, kas pirms diviem gadiem cieta
plūdos. Pārmaiņas piedzīvos arī skolas ēka Zilokalnu pr., jo šī gada septembrī tur tiks atvērtas divas pirmsskolas grupas 5 un 6-gadīgajiem. Lai
atbrīvotu nepieciešamās telpas, jau
šogad uz galveno ēku pārceltas divas
4. klases, nākamajā mācību gadā tiks
pārceltas arī divas 3. klases. Ēkai tiks
veikta rekonstrukcija. Direktore priecājas, ka Jaunogres vidusskolā pēdējo
divu gadu laikā par 40 bērniem ir palielinājies skolēnu skaits – divus gadus
pēc kārtas atvērtas trīs 1. klases.
Atsaucīgi labdarībai
Skolā izveidots arī skolas muzejs,
kur visus materiālus par skolas dzīvi
kopā ar skolēniem krāj un apkopo vēstures skolotāja, muzeja pedagoģe Aija
Paškoviča. Šogad muzeju plānots aprīkot ar nepieciešamajām mēbelēm.
Direktore uzskata, ka muzeja darba
uzsākšana ir viena no skolēnu patriotiskās audzināšanas metodēm, jo

Turpinājums no 1. lpp.

skolas uzdevums nav tikai sniegt
vispusīgas zināšanas, bet arī audzināt,
formēt skolēnu apziņu, veidojot pozitīvu vidi. “Skolēni iesaistās savas skolas, paši savas vēstures pētīšanā, kas
ir daļa no skolas dzīves. Tas veido vēl
lielāku cieņu pret to vietu, no kurienes
tu nāc. Un to, ko tu cieni un mīli, tu
nekad nesarūgtināsi. Ja skolēnam būs
cieņa pret savu ģimeni, savām saknēm, viņam būs cieņa pret savu skolu,
savu pilsētu, valsti,” ir pārliecināta direktore. Tāpat skola savus bērnus un
jauniešus aicina uz labdarību, un viņi
labprāt atsaucas. Skolēni dodas pie
vientuļiem veciem cilvēkiem, apciemo
daudzbērnu ģimenes, bērnunama bērnus, bērnus slimnīcā, sarūpējot gan
cienastiņus, gan dāvaniņas, arī labprāt
palīdz nelaimē nonākušajiem. Skolēnu
vecāki dāsni sarūpē cienastu Ziemassvētku pasākumam, uz kuru aicināti
visi tie, par kuriem rūpes uzņēmušies
Jaunogres vidusskolas skolotāji un
skolēni.
Pateicība skolotājiem un skolai
Direktore uzskata, ka šī ir salīdzinoši
mazas pilsētas skolas pozitīva vērtība:
“Mēs visi šeit dzīvojam līdzās viens
otram, tiekamies ar skolēnu vecākiem,
viņu māsām vai brāļiem. Un pasaulē ir
tā iekārtots, ka no tā, kurš tev ir tuvāk,
mēs vairāk prasām, bet tajā pašā laikā
– saņemam arī vairāk mīlestības viens
no otra. Lai arī sākumā varbūt skolēni
dusmojas, ka skolotāji no viņiem prasa
par daudz, tad izlaidumā skolotāji no
viņiem saņem siltus pateicības vārdus.
Un ko tad skolotājam vairāk vajag?
Manuprāt, lielākais skolas novērtējums ir tad, kad 1. septembrī jauno
skolnieciņu vidū es redzu skolas bijušo
skolēnu bērnus. Viņi nav aizmirsuši
savas saknes, ir novērtējuši to, ko šeit
guvuši. Arī skolēni, kuri devušies studēt uz citām pilsētām, pēc laika iegriežas skolā un saka, cik tagad viņiem
neparasti – neviens viņus vairs nemeklē, nezvana, tagad viss pašu ziņā. Bet
te, skolā, bija kā mājās – te skolotāji
dara visu, lai būtu interesanti, pazīst
cits citu, ikdienā pieiet klāt un apvaicājas, kā klājas,” saka direktore.
Skolas jubilejā – salidojums
Par godu skolas jubilejai februārī
skolā notiks projektu nedēļa, kurā katra
klase veiks vienu uzdevumu – bijušo
skolnieku dzīves gaitu izpēti. Savāktie
materiāli tiks apkopoti un nodoti skolas
muzeja krājumam. 15. februārī no
plkst. 12 skolā būs Atvērto durvju diena
– skolā aicināti bijušie skolēni tikties ar
saviem skolotājiem, savukārt plkst. 18
kultūras centrā notiks skolas salidojums.
Baiba Trumekalne

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
Šā gada 20. februārī plkst. 10 Ogres kultūras centra Mazajā zālē rīkojam
sacensības šahā un dambretē. Aicinām biedrības biedrus aktīvi piedalīties.
Pieteikties biedrībā līdz 18. februārim.

PAZIŅOJUMS
Apliecību Nr. 70528, izdotu JĀZEPAM JANIŠEVAM 2013. gada 7. janvārī,
uzskatīt par nederīgu.
Ogres Invalīdu biedrības valde

Ogres būvvaldē 2012. gada decembrī
Pagājušā gada pēdējā mēnesī Ogres būvvalde izskatījusi 6 būvniecības
iesniegumus projektu izstrādāšanai dažādu objektu būvniecības nolūkā.
Ogrē tie ir: Apogu ielas un komunikāciju izbūvei, Magnoliju iela 11 – saimniecības ēkas būvniecībai, Akmeņu iela 62A – koģenerācijas elektrostacijas
būvniecībai, Salas ielā 2A – zivju pārstrādes ceha un atpūtas kompleksa izbūvei,
optisko kabeļu ierīkošanai no Ogres pilsētas robežas ar Ciemupes teritoriju līdz
Ogres pilsētas robežai ar Ikšķiles novadu, savukārt Ogresgala pagastā –
dzīvojamās mājas būvniecībai “Mazkārkliņos”.
Būvvalde akceptējusi 6 būvprojektus: Ogrē – Brīvības iela 123A – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijai, Zilokalnu pr. 5 – dzīvojamās ēkas,
saimniecības ēkas nojaukšanai, Malvu iela 34 – dārza mājas būvniecībai;
Ogresgalā – Priežu iela, Mednieku iela, Parka iela, Lauku iela, Uzvaras iela
Ciemupē – elektropārvades līnijas rekonstrukcijai, Ozolu gatve, Šīronu ceļš
Ciemupē – elektropārvades līnijas rekonstrukcijai, “Lakrangas” un “Grīvas” –
pārvades gāzesvada Rīga – Daugavpils katodaizsardzības stacijas izbūvei.
Akceptēta dzīvojamās mājas Rūpnieku ielā 7 vienkāršotās rekonstrukcijas
iecere, dzīvokļa Parka ielā 10 vienkāršotās renovācijas iecere, ēkas vienkāršotās
renovācijas un rekonstrukcijas (telpu lietošanas veida maiņa) iecere Brīvības
ielā 2.
Izsniegtas būvatļaujas Ogrē: Raiņa prospekts 11 – saimniecības ēkas
rekonstrukcija, Magoņu iela 13, Jaunā gatve 156A – dārza māja un saimniecības
ēka, Brīvības iela 123A, Amatnieku iela 31 – dzīvojamās mājas rekonstrukcija, J.
Čakstes pr. 2 – estrādes ēkas gāzes apgāde.
Pārreģistrētas būvatļaujas: Ogrē – Norupes iela 16 – dzīvojamās mājas
rekonstrukcijai, Ikšķiles iela 2 – administratīvās ēkas rekonstrukcijai par viesnīcu
ar konferenču zāli (2. kārta), Lavandu iela 42 – dārza mājas rekonstrukcijai,
Pionieru iela 17 – dzīvojamās mājas būvniecībai, Jaunā gatve 156 – dārza mājas
un pirts būvniecībai;
Ogresgala pagastā – “Mežliepas” – dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un
garāžas ar siltumnīcu rekonstrukcijai, “Ogre” 323 – dārza mājas rekonstrukcijai,
“Ogre” 277A – dārza mājas būvniecībai, “Kooperators” 43 – dārza mājas un
saimniecības ēkas būvniecībai, autoceļš A6 (posms no Karjera ielas Ogrē līdz
Liepu gatvei Ciemupē), Liepu gatve (posms no autoceļa A6 līdz Liepu gatvei 12) –
optiskā kabeļa ieguldīšana gruntī.
Ekspluatācijā pieņemta dārza māja un saimniecības ēka Kalmju ielā 2,
renovētā administratīvā un saimniecības ēka Brīvības ielā 33 Ogrē, kā arī
optiskais kabelis autoceļa A6 posmā (no Karjera ielas Ogrē līdz Liepu gatvei
Ciemupē) un Liepu gatve (posms no autoceļa A6 līdz Liepu gatvei 12), Ciemupē,
kokapstrādes ražotnes ārējā elektroapgāde “Strautiņos” Ogresgala pagastā.
Nikolajs Sapožņikovs

Suntažos atvērta vēl viena
pirmsskolas grupa
Suntažu pagastā nav bērnudārza,
tomēr pirmsskolas izglītības iespējas
bērniem tiek nodrošinātas. Šis gads
sācies ar jaunām iespējām – Suntažu
vidusskolas audzēkņu skaits papildinājies ar 14 pirmsskolas bērniem.
Pagājušā gada septembrī tika atvērta pirmsskolas bērnu grupa 25 mazuļiem (3 – 4 gadi), tagad darbu sākusi
vēl viena grupa pašiem mazākajiem
bērniem (1,5 – 3 gadi). Kopā “Suntiņu”
grupu apmeklē 38 bērni, ar kuriem
darbojas 4 skolotājas un 2 skolotāju
palīdzes.
Suntažu vidusskolas direktore Astrīda Ārmane informē, ka rindā uz vietu
pirmsskolas grupā vēl ir 7 bērni, kuri
pagaidām vēl nav sasnieguši 1,5 gadu
vecumu.
Tā, soli pa solim, Suntažu pagastā
veiksmīgi risinās pirmsskolas izglītības
jautājums. Gan šī mācību gada sākumā izveidotā grupa, gan jaunā grupiņa
darbojas Suntažu vidusskolas paspārnē, taču telpas šo grupu darbībai no-

drošinātas Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centrā.
Bērniem pirmsskolas grupās tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, kas
vecākiem izmaksā Ls 1,30 dienā. Tā
kā skolu apmeklē bērni ar dažādiem
veselības traucējumiem un ir nepieciešams nodrošināt īpašu ēdienkarti, arī
pirmsskolas grupu bērniņi, kuriem ir tāda nepieciešamība, saņem īpaši pieskaņotu pārtiku. Vecāki var izvēlēties,
vai bērns paliek grupā visu dienu, vai
apmeklē tikai nodarbības.
“Suntiņu” grupas ir atvērtas no
plkst. 7 līdz 19.
Savukārt Suntažu vidusskolā telpās
darbojas jau agrāk izveidotā pirmsskolas izglītības grupa piecgadīgajiem
sešgadīgajiem bērniem, kuru apmeklē
44 bērni. Skolā šie bērni atrodas no
plkst. 8 līdz 17, turklāt skola nodrošina
arī atvešanu uz skolu un aizvešanu
mājās.
Baiba Trumekalne

Domes sēdē 24. janvārī
Mazozolu pagastu vadīs Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs
Pagājušā gada beigās novada pašvaldība saņēma Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja Andreja Ikaunieka iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no pagasta
pārvaldes vadītāja amata.
Domes sēdē deputāti nolēma apmierināt A. Ikaunieka lūgumu. Līdz šā gada
1. februārim Taurupes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Stafeckim uzdots
organizēt Mazozolu pagasta pārvaldes materiālo vērtību un dokumentācijas
pieņemšanu, kā arī pildīt šī pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus līdz jauna
pārvaldes vadītāja apstiprināšanai amatā.

Likvidē dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
Sakarā ar to, ka Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā visas privatizācijai
nododamās pašvaldības dzīvojamās mājas likumā “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktā kārtībā ir piedāvātas privatizācijai un
dzīvojamo māju privatizācija ir izbeigta, nolemts ar 01.02.2013. likvidēt Ogres
novada dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Javoišs
sagatavos dzīvojamo māju privatizācijas lietas un dokumentāciju, kas tiks
apstrādāta un nodota glabāšanā Jēkabpils zonālajā valsts arhīvā.

Taurupes vidusskolas vietā būs pamatskola
Domes sēdē deputāti nolēma veikt Taurupes vidusskolas reorganizāciju, ar šī
gada 1. augustu pārveidojot to par pamatskolu.
Šopavasar Taurupē vidusskolu pabeigs 12. klases audzēkņi – kā pēdējie šīs
vidusskolas absolventi, jo vidusskolā nav ne 10., ne 11. klases.
Pamatizglītības posmā skolēnu skaits pašlaik ir ļoti neliels gan Taurupes skolā,
gan abās tās filiālēs Mazozolos un Meņģelē.
Nikolajs Sapožņikovs

2013. gada 29. janvāris
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Jaunogres vidusskolai - 40!
Absolventus un bijušos skolotājus
aicinām uz salidojumu Ogres Kultūras
centrā 2013. gada 15. februārī plkst.
18.00. Reģistrēties un saņemt ielūgumu
var līdz šā gada 12. februārim skolas
kancelejā no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Sīkāka informācija pa tālruni 65049134
vai skolas mājas lapā www.jvsk.lv

Starptautiskā sadarbība turpinās

Ogres novada pašvaldība jau kopš
pagājušā gadsimta 90. gadu vidus aktīvi un pastāvīgi sadarbojas ar vairākām pašvaldībām ārvalstīs. Mūsu
pašvaldībai dažādās valstīs ir vairākas
sadraudzības pašvaldības, ar kurām ir
noslēgti sadarbības līgumi. Tā kā pašvaldība iesaistās dažādos starptautiskos projektos, tad projektu partneri ir
arī no citām pašvaldībām Eiropā.
Ogres novada pašvaldībai kopš
1996. gada ir noslēgts sadarbības līgums ar Hengelo pašvaldību Nīderlandē, kura ietvaros īstenoti vairāki
projekti un notikusi sadarbība kultūras,
vides aizsardzības, energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošanas
jomā. Īpaši attīstījusies sadarbība
starp Ogres un Hengelo mūzikas
skolām, organizējot abpusējas vizītes,
pieredzes apmaiņas pasākumus,
jauniešu un pedagogu apmaiņas, kā
arī kopīgus koncertus. Hengelo mūzikas skolas mūzikas kolektīvi vairākkārt piedalījušies starptautiskajā
pūtēju orķestru festivālā “Brīze” Ogrē,
kā arī uzstājušies Ogres mūzikas
svētku programmas ietvaros.
1996. gadā tika parakstīts sadarbības līgums ar Onges (Ånge) pašvaldību Zviedrijā. Sadarbības aktivitātes izpaudušās kā abpusējas vizītes,
pieredzes apmaiņas pasākumi, īpaši
sociālajā sfērā un izglītībā, jauniešu un
pedagogu apmaiņas un bērnu vasaras
nometnes. Īstenoti arī vairāki kopīgi
projekti, piemēram, Pārogres kolektora rekonstrukcija, Ogres ev. luteriskās baznīcas renovācija, dienas centra izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Ogrē un citi.
Ar Žueletūras (JouélèsTours) pašvaldību Francijā sadarbības līgums
tika parakstīts 2005. gadā. Līdzšinējā
sadarbība ietver abpusējas vizītes,
apmaiņas starp Ogres Valsts ģimnāzijas un Žueletūras Žana Monē liceja
jauniešiem un pedagogiem, pašdarbības kolektīvu viesošanos, kā arī ar
sociālo darbu saistīto Ogres pašvaldības speciālistu piedalīšanos Žueletūras pašvaldības organizētajā Eiropas seminārā jaunatnes sociālo jautājumu risināšanai. Par tradīciju kļuvusi
Ogres novada mūzikas un deju ansambļu dalība Žueletūras pašvaldības
organizētajos ikgadējos Ziemassvētku
pasākumos “Féeriades de Noël”.
Lai arī sadarbība ar Čerņigovas
(Чернігів) pašvaldību Ukrainā veidojās no kopīgas dalības projektā, tā
kļuvusi par pastāvīgu abu pašvaldību
pārstāvju tikšanos Čerņigovā vai Ogrē.
2007. gadā tika parakstīts nodomu
protokols par iespējamo sadarbību
tirdzniecības, ekonomikas un kultūras,
kā arī izglītības, veselības aprūpes,
jaunatnes politikas, sporta jomā.
Kelme (Kelmė) Lietuvā ir kādreizējā
Ogres rajona sadraudzības pašvaldība. 2010. gadā ar to tika parakstīts
sadraudzības līgums. Aktīvākā sadarbība ir kultūras un sporta jomā: Kelmes tautas mūzikas ansamblis un
tautas mākslas meistari piedalījušies
Ogres novada kultūras centra organizētajās tautas mākslas un amatu dienās “Baltā laipa”, savukārt Madlienas
jauniešu deju kolektīvs “Daina”, dziedošā Manguļu ģimene un Ogres
novada kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Raksti” piedalījās
Kelmes Tautas mūzikas un amatniecības svētkos.
Kopš 2011. gada Ogres novada
pašvaldībai ir sadraudzības līgums ar
Meimanas pašvaldību Afganistānā.
Meimanas skolai tika nogādāts humānās palīdzības sūtījums – pildspalvas,
zīmuļi, burtnīcas un citas mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās

lietas. Ārlietu ministrijā tika atklāta
Meimanas skolas audzēkņu zīmējumu izstāde – zīmējumi tapuši, izmantojot saziedotos zīmēšanas piederumus. Afgāņu bērnu zīmējumi bija
apskatāmi arī starptautiskajā bērnu
un jauniešu darbu izstādē Ogres
mākslas skolā.
Ar Bolnēsu (Bollnäs) Zviedrijā līdzšinējās sadarbības aktivitātes ietvērušas abpusējas vizītes, jauniešu un
pedagogu apmaiņas, Ogres un Bolnēsas pašvaldību kopuzņēmuma –
izglītības centra “Tempus LS” izveidi,
kā arī sadarbību dažādu projektu
realizācijā. 15 gadu garumā ilgusī
Bolnēsas/Arbras Lauvu kluba sadarbība ar Ogres rajona pašvaldību
turpinās arī pēc administratīvi teritoriālās reformas, dāvinot Ogres novada
skolām, iestādēm un invalīdu biedrībai mēbeles, aprīkojumu un citas
vērtīgas lietas.
Savstarpēju ilgstošu kontaktu vai
kopīgu projektu realizācijas ietvaros
Ogres pašvaldībai izveidojušās sadarbības saiknes arī ar tādām pašvaldībām kā Johvi Igaunijā, Keravu
(Kerava), Salo un Jarvenpā (Järvenpää) Somijā, Basarabeasku (Basarabeasca) Moldovā, Novi Bidžova (Nový
Bydžov) Čehijā, Viru (Võru) Igaunijā,
Sigdāli (Sigdal) Zviedrijā, Mitišči
(Мытищи) Krievijā, Slonimu
(Слоним) Baltkrievijā u.c.
Lai piedalītos starptautisko projektu
īstenošanā, ir nepieciešami sadarbības partneri, kuriem projekta tēma
šķiet aktuāla un interesenta, tāpēc ik
gadus sadarbība veidojas ar jauniem
partneriem, tā bagātinot pašvaldības
speciālistu pieredzi, risinot dažādus
sociālus, vides un attīstības jautājumus, pārņemot partneru labākās
prakses piemērus.
Šobrīd Ogres novada pašvaldība ir
uzaicināta kopīga projekta sagatavošanā ar Žueletūras pašvaldību un viņu
sadarbības partneriem no Portugāles.
Arī daudzas Ogres novada pašvaldības iestādes piedalījušās dažādu starptautiska rakstura projektu
realizācijā sadarbībā ar tādām valstīm
kā Somija, Turcija, Zviedrija, Lielbritānija, Slovākija, Portugāle, Itālija,
Lietuva, Francija, Beļģija, Kipra, Rumānija, u.c., piesaistot finansējumu
no dažādām Eiropas Savienības un
citām programmām un fondiem.
Eiropas Sociālā fonda projekta “Ogres novada un kaimiņu pašvaldību
darbinieku starptautiskās sadarbības
kapacitātes stiprināšana” ietvaros
Ogres novada pašvaldības speciālisti
kopā ar kaimiņu pašvaldību darbiniekiem noklausījās pieredzējušu lektoru
stāstīto par dažādu kultūru atšķirībām
un komunikāciju, par partneru meklēšanu un starptautisko projektu sagatavošanu, kas palīdzēs uzlabot sadarbību gan ar pašvaldības sadraudzības pilsētām, gan sadarbības partneriem projektu ietvaros (100%
apmērā projektu finansē Eiropas
Savienība ar Eiropas Sociālā fonda
starpniecību, apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu).
Līdz šim Ogres novada pašvaldības mājas lapā mūsu sadarbības
partneriem bija iespējams atrast informāciju par novadu vai pašvaldību
tikai latviski. No 2013. gada februāra
portālā www.ogresnovads.lv būtiskākā informācija būs pieejama arī
angļu valodā. Šī sadaļa tiks pilnveidota, ievietojot informāciju gan par
īstenotajiem, gan plānotajiem sadarbības projektiem un partneriem.
Dace Grīsle,
Attīstības nodaļas projektu vadītāja

“Ogres Ziņas”, 25.02. 1938.
Ogre arvien kļūst staltāka un
krāšņāka
Paiet 10 gadi, kopš Ogrei piešķīra
pilsētas tiesības. Sakarā ar to pilsētas
galva Marsona kungs mūsu laikraksta
līdzstrādniekam izteicās: “Pilsētas
pašvaldības priekšgalā atrodos
nepārtraukti visus pagājušos 10 gadus
un ar prieku varu atzīmēt pilsētas
straujo uzplaukumu un sasniegumus
10 gadu pastāvēšanas laikā. Jautājums par pilsētas tiesību piešķiršanu
Ogrei bij sen nobriedis, jo līdz tam
Ogres miesta pašvaldības darbība bij
padota toreizējai Rīgas apriņķa valdei.
Ogre, kā dabiska kūrvieta, prasīt prasīja pēc daudzām labierīcībām, kuras
varēja izvest tikai piešķirot vietējai
pašvaldībai plašākas noteikšanas tiesības. Iegūstot pilsētas tiesības, pilsētas valde vispirms stājās pie dzīvāko
satiksmes ielu kārtībā savešanas, jo
līdz tam tikai nedaudzas ielas bij bruģētas. Bija jāsāk domāt arī par pilsētai
nepieciešamo ēku celšanu un iegūšanu, jo pašvaldībai piederēja tikai viens
nekustams īpašums – skola Krasta
ielā 5, nepiemērota koka vasarnīca,
tagadējā aizsargu mītne. Pati pilsētas
valde mitinājās īrētās telpās Rīgas ielā
13. Runājot par toreizējām kūrvietas
labierīcībām, jāsaka, ka tādu nemaz
nebija. Trūka pat kaut cik piemērotas
peldētavas, kura spētu apmierināt vasarnieku vajadzības. Pirmā darbības
gadā pilsētas valde ieguva savā
īpašumā tagadējo skolas un pilsētas
valdes namu, kas deva kā skolai, tā
pilsētas valdei ērtas darbības telpas.
1932. g. pilsētas valde uzcēla ugunsdzēsēju depo, kas nāca par svētību
netikai pilsētai, bet arī plašākai
apkārtnei uguns nelaimes apkarošanā. Uz 1932. g. likuma pamata pilsētai nāca klāt ap 400 hektāru neapbūvētas zemes, kuru sadalīja
gruntsgabalos un pilsētas kopplatība
sasniedza ap 8 kvadrātkilometrus.
1933. gadā apstiprināja Ogres apbūves I plānu ar 720 gruntsgabaliem un
90 ielām. No šā laika arī pilsētā sākās
strauja apbūvēšanās, kas aizvien vēl
turpinās, un līdz šim jau pilsētā apbūvēti 580 gruntsgabali. Kā ievērojams
notikums pilsētas saimniecībā jāat-

zīmē pagājušajā gada uzsāktā lopkautuves izbūve, kura drīzumā nāks
gatava un būs viena no modernākām
šāda veida celtnēm Latvijas pilsētās.
Tuvākā nākotnē paredzama policijas
ēkas celšana, jo līdzšinējā policijas
ēka nepiemērota un tur paredzams
ievietot nespējniekus. Līdztekus saimnieciskai dzīvei, pilsētas valde piegrieza vērību arī kūrvietas labierīcību izveidošanai un izkopšanai. 1933. g. uzsāka centra peldētavas izbūvi ar
dabīgām ūdens masāžām.
Peldētavas ierīkošana prasīja prāvus naudas līdzekļus, bet tas ir attaisnojies, jo Ogre var tagad lepoties ar
peldētavu, kāda ir vienīgā Latvijā. Kā
ievērojams sasniegums jāatzīmē
ietņu izbūve galvenās ielās, šai ziņā
jāatzīmē Ogres namsaimnieku lielā
atsaucība pilsētas valdes aicinājumam pie ietņu ierīkošanas. Līdzekļus
visiem būvdarbiem un labierīcībām
pilsētas valde sagādājusi budžeta kārtībā, izlietojot ietaupījumus.
Reizē ar pilsētas saimnieciskās
dzīves uzplaukumu ir audzis arī pilsētas budžets. 1928. gadā Ogres budžets bij sabalansēts uz Ls 31 116 ar
apm. 300 nodokļu maksātājiem. 1938.
g. pilsētas budžets ir Ls 73 097 ar
apm. 700 nodokļu maksātājiem. Līdztekus pilsētas uzplaukšanai un labierīcību izveidošanai ir audzis arī kā
pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju, tā arī
vasarnieku skaits. 1928. g. Ogrē bija

800 pastāvīgo iedzīvotāju. 1930. g.
iedzīvotāju skaits sniedzās pāri 1200,
1935. g. ir 1700 un tagad Ogrē ir pāri
par 2500 pastāvīgo iedzīvotāju.
Arī vasarnieku skaits Ogrē ar katru
gadu pieaug. 1928. g. kūrortā uzturējās 300 – 400 vasarnieku, bet pagājušā vasarā Ogrē dzīvoja pāri par 3000
vasarnieku.”
Žurnālista jautāts par Ogres nākotni,
Marsona kungs turpināja: “Mūsu valsts
daudzi zinātnieki par Ogres klimatiskiem dziedniecības apstākļiem ir devuši vislabākās atsauksmes. Tāpat
zinātniski ir pierādīts, ka ar Ogri, klimatiskā ziņā, nevar sacensties neviena
cita kūrvieta Latvijā. Daudzi vasarnieki, kas vēl nav iepazinušies ar Ogres izcilus gaisa īpašībām un priekšzīmīgiem peldēšanās apstākļiem, pret
Ogri izturas nogaidoši. Bet, pārliecinājušies par Ogres klimatiskām priekšrocībām, dzīves ērtībām un tuvumu
Rīgai, ļoti daudzi, kas vasaru pavadījuši Ogrē, sāk iegūt sev īpašumus,
paliekot par pastāvīgiem iedzīvotājiem. Ir prāvs skaits ierēdņu, kas
strādā Rīgā, bet arī ziemā pastāvīgi
dzīvo Ogrē savos īpašumos.
Arī rūpniecības uzņēmumi šeit pēdējā laikā vairojās un sakarā ar Ķeguma spēkstacijas tuvumu, Ogrei kā rūpniecības pilsētai būs daudzas priekšrocības.”
(Pārpublicējot tekstu, saglabāts tā
laika valodas stils un pareizrakstība)

Ogrē darbojas atklātā slidotava
Pagājušā gada decembrī, neilgi
pirms Ziemassvētkiem, pēc Ogres
novada domes priekšsēdētāja vietnieka Egila Helmaņa uzaicinājuma ar
Ogres skolu skolēniem tikās Latvijas
hokeja slavenība Artūrs Irbe.
“Artūrs Irbe sportā sasniedzis augstāko latiņu, strādājis NHL kā vārtsargs,
baudījis visus dzīves labumus, ko
sniedza ASV. Tomēr kaut kas viņam
licis saviem bērniem mācīt latviešu
valodu, kaut kas licis atgriezties dzimtenē, kopā ar dēlu doties 11. novembra
gājienā, stāstīt par Latviju. Viņš ir
lielisks piemērs tam, ka jauniešiem ir
jādodas plašajā pasaulē mācīties,
pelnīt naudu, gūt pieredzi, bet ir jāatgriežas savā zemē,” tā populāro hokejistu raksturo E. Helmanis.
Uzrunājot jauniešus, A. Irbe atzina,
ka 24 gadus esot lielajā sportā, viņa
dzīvē notikušas lielas lietas, tomēr visam pāri slavenais hokejists izceļ tādas vērtības kā cieņa un mīlestība pret
vecākiem un skolotājiem, līdzcilvēkiem, nesatricināma ticība sev un
patriotisms. “Kad devos uz Ameriku,

es nemācēju
angļu valodu.
Bet sapratu – lai
tur kļūtu par
savējo, man šī
valoda ir jāprot.
Un gribu uzsvērt,
ka svarīgi ir, lai
arī Latvijā savā
starpā saprastos
dažādu tautību
cilvēkiem, tāpēc
visiem jāmāk
runāt vienā
valodā, jo bez
valodas saprašanās nav iespējama,”
atzīst A. Irbe.
Un vieno arī sports – vieno augstu
mērķu sasniegšanai sev un savas
valsts labā.
Slidot Artūrs sācis 10 gadu vecumā,
bet vārtos pirmo reizi iestājies 13 gadu
vecumā. Kas zin, varbūt arī kādu no
jaunajiem ogrēniešiem tikšanās ar slaveno hokejistu iedvesmos kļūs par
izcilu hokejistu. Turklāt ir arī iespēja
trenēties – ne tikai ledus hallē, bet arī

brīvā dabā. Kopš 15. janvāra Ogres 1.
vidusskolas sporta laukumā darbojas
atklātā slidotava, ikvienam brīvi pieejama. Darbdienās slidu noma strādā
no plkst. 16 līdz 20, bet brīvdienās no
plkst. 10 līdz 20.
Arī šoziem skolu audzēkņiem ledus
laukumā tiks rīkots hokeja turnīrs skolotāja Paula Placēna ceļojošā kausa
izcīņai.
Baiba Trumekalne

Tiks palielināti braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem
Domes sēdē 24. janvārī deputāti
atbalstīja sagatavotos grozījumus
19.04.2012. saistošajos noteikumos
Nr. 10/2012 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem”.
Grozījumi paredz no 50% uz 100%
paaugstināt braukšanas maksas
atvieglojumus Ogres pilsētas teritorijā
dzīvojošiem skolēniem, kuri klātienē
mācās vispārējās izglītības iestādēs.
Atvieglojumi paredzēti tiem skolēniem,
kuri izmanto sabiedrisko transportu
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, ja attālums no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei ir lielāks par vienu
kilometru. Mēneša abonementa
braukšanas biļetes šie skolēni saņems

savās izglītības iestādēs.
Grozījumi nosaka arī papildu braukšanas maksas atvieglojumus ārpus
Ogres pilsētas teritorijas dzīvojošajiem
vispārējās vidējās izglītības iestādēs
(klātienes 10. - 12. klase) audzēkņiem
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos par braukšanas
izdevumiem, kas saistīti ar braucienu
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ Ogres
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā – 04.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 872 “Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla maršru-
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tos” 10. punktā noteiktie atvieglojumi
50% apmērā tiks paaugstināti līdz
100%. Skolēni braukšanas biļetes iegādāsies par pilnu maksu un, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, tās būs jāiesniedz novada pagasta pārvaldē pēc deklarētās dzīvesvietas.
Grozījumos paredzēto atvieglojumu
piešķiršanai 2013. gada budžetā papildus ieplānoti Ls 9 000 (Ls 1000 mēnesī).
Grozījumi, kā likumā noteikts, stāsies spēkā tikai pēc Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības lietu ministrijas
atzinuma saņemšanas un noteikumu
publicēšanas pašvaldības laikrakstā
“Ogrēnietis”.
Baiba Trumekalne
Nākamais laikraksta numurs –
februāra pirmajā nedēļā.

