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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Ogres pilsētai – 85

Bezmaksas

20. janvāris –
1991. gada barikāžu
atceres diena
Janvāris. Barikāžu laiks. Laiks, kad izšķīrās
mūsu valsts liktenis, kad Latvijas iedzīvotāji
spēja paust savu gara spēku, drosmi un vienotību.
Tas ir laiks, kas saistās ar visjaunāko laiku
vēsturi Latvijā, un tā aculiecinieki un aktīvie
dalībnieki ir cilvēki tepat mums līdzās ikdienā,
katrs ar savām izjūtām, pārdomām, atmiņām.
Kā katru gadu, arī šogad, tieši 20. janvārī, neatkarīgi no laika apstākļiem,
Ogrē iedegsies barikāžu laika atceres ugunskurs, lai atgādinātu, ka kopā var
paveikt neticami daudz, ka vardarbībai un ļaunumam var stāties pretī ar sirds un
gara spēku, ar mīlestību, uzticību un ticību savai Latvijai.
Ogres novada pašvaldība aicina barikāžu dalībniekus, viņu tuviniekus un
draugus, ikvienu interesentu uz tikšanos pie ATMIŅU UGUNSKURA laukumā
pie Ogres kultūras centra Ogrē, Bīvības ielā 15, svētdien, 20. janvārī plkst. 15.

“Ogres Ziņas”, 10.07. 1937.
Ogres pašvaldības attīstības gaita
Pēteris Liepiņš,
Ogres pilsētas galvas biedrs
Ogres pašvaldība nodibinājusies
1920. gadā ar miesta tiesībām, pasaules karā nopostītā rajonā. Pirms
pasaules kara šis rajons skaitījies pie
Ikšķiles pagasta kā bieži apdzīvota
vasarnīcu vieta (ap 1850. g. šajā vietā
bijušas: Eniša, Svelmes, Skiparu un
Tūtes saimniecības). Jaunajai pašvaldībai savā teritorijā nepiederēja neviens zemes stūrītis, bet tomēr bija jāuzņemas pašvaldības pienākumu
veikšana, kā: ceļu labošana, skolas
telpu gādāšana, darbinieku algošana
u. t. t. Apmēram divas trešdaļas no visas pašvaldības robežās ietilpstošās
zemes piederēja un arī vēl tagad pieder Rīgas pilsētai, bet pārējā – privātiem īpašniekiem. Var teikt, ka šādos
apstākļos neeksistē neviena Latvijas
pilsētu vai pagastu pašvaldība un šo
apstākļu dēļ Ogres pašvaldībai ir grūtības savu pienākumu veikšanā.
Pirmajos pastāvēšanas gados vislielākās rūpes pašvaldībai sagādājusi
skola. Sākumā tā ievietota Ogresgrīvas pusmuižas kara laikā izpostītā
ēkā. Skolēnu skaitam pieaugot noīrētas papildu telpas valdes kanclejai
un policijas uzraugam. Skolas telpu
remontiem un mācības līdzekļiem
pašvaldība 1921. gadā saņēmusi no
valsts aizdevumu Ls 900 – šī summa
bijusi par mazu, lai varētu nopostītās
ēkas pienācīgi remontēt un skolas
vajadzībām iegādāt nepieciešamo
inventāru. Bijuši tikai 150 nodokļu
maksātāji, kuriem pašiem bijis grūts
uzdevums iekārtot savus nopostītos
mitekļus. Pašvaldības budžets 1920.
g. līdzsvarots tikai Ls 630 – un 1921.
g. Ls 1800 – apmērā, šādā stāvoklī
pašvaldība turpināja savu darbību līdz
1928. g. Ar katru gadu Ogrē vasarnieku skaits sāka pieaugt. Rīgas
pilsēta savu zemi uzsāka sadalīt un
pārdot apbūvei ne tikai Ogres teritorijā, bet arī blakus – pierobežā – Ikšķiles pagastā, šie gruntsgabali vēlāk
pievienoti Ogres pašvaldībai un līdz ar
to paplašinājās pašvaldības teritorija
un darbība.
1928. g. Ogrei piešķīra pilsētas tiesības un pilsētas valdē ievēlētas jaunas amatpersonas ar Jūliju Marsonu
kā pilsētas galvu priekšgalā, kurš jau
tagad desmito gadu ieņem šo amatu,
nesaņemdams no pašvaldības nekādu atlīdzību. Jaunā valde rosīgi sākusi
gādāt par pilsētas labierīcībām un izveidošanu. Ielas atradās nelietojamā
stāvoklī. Lai rastu ienākumus, bija
jāgādā par iedzīvotāju un vasarnieku
skaita pieaugšanu, bet to bija iespējams izvest, gādājot vispirms par nepieciešamām labierīcībām.
Pieaugot pilsētas iedzīvotāju skaitam, pieaudzis arī skolēnu skaits un
vecais skolas nams palicis par šauru
un neapmierinošu. Skolu apmeklējuši
jau 116 skolēni un tajā darbojušies 5
skolotāji, kuriem arī bija jādod telpas
dzīvokļiem. Pašvaldība no jauna bij
spiesta rūpēties par plašākām un pie-

mērotākām telpām 6-kl. pamatskolas
vajadzībām. 1928. g. beigās pašvaldībai radās izdevība uz kredita iegūt
nekustamu mantu pilsētas centrā pie
stacijas, Brīvības ielā Nr. 11, sastāvošu no gruntsgabala un jauncelta 3
stāvu mūra nama nepabeigtā stāvoklī. Šajā namā pilsētas valde izbūvēja 6-kl. pamatskolas telpas ar
skolotāju dzīvokļiem, un pie tam nama otrā galā otrā stāvā ierīkoja arī
valdes kanclejas telpas un apakšstāvā 3 veikalu telpas ar dzīvokļiem
trešā stāvā. Nama iegūšanai un
izbūvei 6-kl. pamatskolas un pilsētas
valdes kancelejas vajadzībām izlietoti līdzekļi kopā Ls 160891,02, kuru
lielo daļu pašvaldība ir segusi ar
aizņēmumiem no kredītiestādēm, šie
parādi lielā mērā apgrūtina pilsētas
pašvaldības saimniecību, tomēr
nams ir pilsētai neatsverams ieguvums, jo apmierina pašreizējās prasības un izmaksājis daudz lētāk, nekā
pirms tam paredzētā skolas nama
būve, kas bija aprēķināta pāri par Ls
230 000.
Pēc pamatskolas un valdes kanclejas telpu jautājuma nokārtošanas
pašvaldība sāka rosīgi gādāt par pilsētas labierīcībām, noslēdzot ar Rīgas pilsētu nomas līgumus par pilsētas robežās esošo Bāku un Zilo kalnu
nodošanu Ogres pašvaldības rīcībā,
līdz ar “A” un “B” laukumiem, izveidošanai par parkiem. Tāpat arī ņemts
nomā pilsētas centrā pie stacijas
bijušais malkas krautuves laukums
parka ierīkošanai. Ierīkota pilsētas
ielu apgaismošana. Iegūts pilsētas
tirgus laukums, ierīkota gaļas izmeklēšanas stacija un noīrētas telpas
lopkautuvei.
Nopirkts no Rīgas pilsētas gruntsgabals un uz tā uzbūvēta ugunsdzēsēju depo ēka, kas nodota Ogres
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
rīcībā. Izšosētas un izbruģētas visas
pilsētas galvenās ielas. Ierīkotas Ogres upē 2 plašas brīvpeldētavas. Ziemas tūristu un slēpotāju pievilkšanai
uzbūvēts Ogres Zilos kalnos slēpotāju lēktuve (tramplins).
Pirms pasaules kara vasarnīcu
skaits strauji audzis, pie kam 1914. g.
to skaits jau pārsniedzis 300. Gandrīz
visas vasarnīcas pasaules kara laikā
bija pārvērstas drupu un gruvešu
kaudzē. Tagad Ogrē skaitās 780
gruntsgabali, no kuriem apmēram
560 jau apbūvēti. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits tuvu pie 2000, bet vasaras
sezonā var rēķināt vēl klāt apmēram
3000 vasarnieku. Pilsētai ir sava
bibliotēka, kura pēdējā laikā stipri
papildināta, radot lasītājiem lielāku
izvēli. Bibliotēka atrodas tūristu
mītnes ēkā. 1920. g. budžets līdzsvarots Ls 630, 1925. g. – 11 455, 1930.
g. – Ls 99 871, 1935. g. – 70 140,
1937. g. – 69 654, kura summa nozīmēta izlietošanai šādi: 1) administratīviem izdevumiem 16%, 2) līdzdalībai valsts iestāžu uzturēšanā 5%, 3)
uzņēmumiem 0,6%, 4) izglītībai
31,5%, 5) veselības aizsardzībai
3,1%, 6) sociālai apgādībai 10%, 7)
labierīcībām 12%, 8) parādu un procentu nomaksai 21%, 9) nepare-

dzētiem izdevumiem 0,5%, 10) ārkārtējiem izdevumiem 0,3%. Sakarā ar
lopkautuves būvi paredzams papildbudžets. Lopkautuve izmaksās apmēram Ls 20 000. Kautuve tiek celta
pēc vismodernākā projekta un ar savām ērtībām nesīs svētību ne tikai
pilsētas, bet arī apkārtējiem iedzīvotājiem.
Ja Ogres pilsētas iedzīvotāju un tāpat arī pilsētas valdes darbībā pēdējā
laikā redzama lielāka rosība un noteiktība, tad par to jāpateicas vienīgi
1934. g. 15. maija pārvērtībām, kas
atjaunojis ticību un cerību, ka darba
rezultāti būs paliekoši.
Pēdējā laikā pilsētas pašvaldība
nopietnu vērību piegriež ielu izšosēšanai, izbruģēšanai vai izgrantēšanai, par piemēru: Vidus un Kalpaka
prospekti, Čakstes prospekts līdz B
laukumam un Skolas iela, bez tam
daudzas citas ielas savestas lietojamā un patīkamā stāvoklī. Pilsētā ir
90 ielas, kuru izbruģēšanu pilsētas
valde izdara pakāpeniski pēc vajadzības un atkarībā no līdzekļiem.
Pilsētas valde, ciešā sadarbībā ar
mežu dienu komiteju, ierīkojusi 15.
maija birzi, kuras izveidošanu un
izdaiļošanu turpinās katru gadu, lai tā
tiešām taptu par faktoru, kas vienmēr
atgādinātu iedzīvotājiem 1934. g. 15.
maija nozīmi. Mežu dienās ar kokiem
apstādītas daudzas ielas un šāda
parādība turpināsies arī uz priekšu.
Viens no visskaistākiem kūrortiem
Latvijā ir Ogre, kurai daiļie dabas jaukumi doti pūrā jau līdzi un šis apstāklis arī uzliek pilsētas valdei par pienākumu rūpēties un gādāt par nepieciešamām ērtībām, lai atpūtas meklētāji
Ogrē varētu gūt visu to, ko Ogrei dabas māte nozīmējusi. Pasaules kara
laikā nopostītā kūrorta atjaunošana
un tā tālākā izveidošana un izdaiļošana ir prasījušas daudz līdzekļu un
sakarā ar to pilsētas pašvaldībai
jāpieliek daudz pūles, lai izveidotu
Ogri par priekšzīmīgu kūrorta vietu.
(Pārpublicējot tekstu, saglabāts tā
laika valodas stils un pareizrakstība)

DEPUTĀTI TIKSIES AR IEDZĪVOTĀJIEM
Ogres novada domes deputāte VALDA GAILE aicina iedzīvotājus uz
tikšanos Ciemupes tautas namā 2013. gada 29. janvārī plkst. 18.
Šajā laikā ar iedzīvotājiem plāno tikties arī deputāti Ilga Vecziediņa, Dzintra
Mozule, Egils Helmanis, Dainis Širovs. Iespējams, piedalīsies vēl citi deputāti.

AICINA DARBĀ
Ogres Centrālā bibliotēka piedāvā darbu
BIBLIOTEKĀREI/ BIBLIOTEKĀRAM Bērnu literatūras nodaļas abonementā.
Prasības pretendentei, -am:
•profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā; •labas IT iemaņas; •plašas
literatūras zināšanas un vēlme iepazīt bērnu un jauniešu literatūru; •zināšanas
darbā ar BIS ALISE; •svešvalodu zināšanas; •prasme komunicēt ar bērniem un
jauniešiem; •līdzdalība lasīšanas veicināšanas pasākumos; •labas saskarsmes
un prezentācijas prasmes; •pozitīva attieksme pret darbu, klientiem un
kolēģiem.
Mēs piedāvājam:
•iespēju strādāt profesionālā komandā;
•plašas profesionālās pilnveides iespējas.
Jūsu CV un motivācijas vēstuli gaidīsim līdz 2013. gada 10. februārim, sūtot
pa pastu uz adresi: Ogres Centrālā bibliotēka, Brīvības ielā 35, Ogre, LV-5001,
vai rakstot uz e-pastu: info@ocb.lv !

Saistošo noteikumu Nr. 39/2012 “Grozījumi 21.10.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 17/2010 “Par atvieglojumu
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātajiem
Ogres novada pašvaldībā”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Noteikumu pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar atbalstu Ogres pilsētas
iedzīvotājiem, lai mazinātu papildu izdevumus plūdu seku novēršanai – nosakot
šīm personām nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa) atvieglojumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi nosaka nodokļa atvieglojumus 90% apmērā personām, kuru ēkas un
būves ir cietušas plūdu rezultātā (grozījumi 2.1.8. apakšpunktā), ko apliecina
Civilās aizsardzības komisijas akts par plūdu radītajām sekām (grozījumi 2.1.8.
apakšpunktā).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu 2013. gadā būtiski neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties ar iesniegumu
Ogres novada pašvaldībā un novada pagastu pārvaldēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav
veiktas.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 39/2012
GROZĪJUMI 21.10.2010. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR. 17/2010 “PAR ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBĀ”

Kopš 1928. gada ēka Brīvības ielā 11
ir Ogres pašvaldības īpašumā.

2012. gada 20. decembrī protokols Nr. 13; 16. §). Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu.
1. Izdarīt pašvaldības domes 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr. 17/2010
“Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres
novada pašvaldībā” (Ogres novada pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2010,
Nr.24; 2012, Nr. 4) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt 2. punktu ar 2.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.1.8. personām, kuru ēkas un būves ir cietušas plūdu rezultātā – 90% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa.”
1.2. Papildināt 3. punktu ar 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.6. noteikumu 2.1.8. apakšpunktā paredzētajos gadījumos Civilās aizsardzības komisijas akts par plūdu nodarītajām sekām.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ogres
novada pašvaldības laikrakstā “Ogrēnietis” .
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs
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2013. gada 15. janvāris

PATEICĪBA PAR LABDARĪBU
Nav nozīmes tam, ko cilvēkam vajadzētu vai nevajadzētu
darīt, nozīme ir tam, ko cilvēks dara. /Džeks Londons/
Sākoties jaunam gadam, vēlamies pateikties par visiem
saņemtajiem dāvinājumiem ikvienam mūsu atbalstītājam!
Varakļānu novada sociālajam dienestam un pensionāru
biedrībai “Pīlādzītis” izveidojusies ļoti laba sadarbība ar
Ogres novadā dzīvojošiem darbīgiem cilvēkiem.
Paldies nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistījušās
labdarības un humānās palīdzības sniegšanā mūsu sabiedrības daļai, kurai atbalsts visvairāk nepieciešams. Īpaši
pateikties par sadarbību vēlamies: Latvijas Sarkanā Krusta

Ogres komitejas izpilddirektorei Mudītei Tēraudkalnei,
fonda “GAIN Latvijā” Ogres nodaļas vadītājai Inārai
Klinstonei un Lūkas fonda veikala vadītājai Nitai Gailei.
Jūsu labās ieceres esam realizējuši dzīvē, sniedzot
cilvēkiem vairāk prieka un sirds siltuma. Sirsnīgi
pateicamies par atsaucību un ceram uz sadarbību
nākotnē.
Radošu un veiksmīgu 2013. gadu!
Varakļānu novada pensionāru biedrības “Pīlādzītis”
vadītāja L. Jostsone

Saistošo noteikumu Nr. 32/2012 “Par sociālās palīdzības
un citiem pabalstiem Ogres novadā” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Noteikumu grozījumi, paplašinot to
audzēkņu skaitu, kuriem būtu tiesības
saņemt ēdināšanas pabalstu un pabalstu mācību līdzekļu iegādei vispārizglītojošās skolās, nepieciešami,
pamatojoties uz pašreizējo situāciju,
kad Ogres novada ģimeņu materiālais
stāvoklis neļauj bērniem nodrošināt
pamatvajadzības, saņemot siltu ēdienu skolā, kā arī mācību līdzekļu iegādi
vispārizglītojošās skolās. 2012. gada
septembrī Ogres sociālajā centrā tika
izvērtēta ģimeņu atbilstība ēdināšanas
pabalsta saņemšanas nosacījumiem.
Tika konstatēts:
· brīvpusdienas saņēmuši 107 vispārizglītojošo skolu audzēkņi;
· sniegtas aptuveni 70 mutiskas konsultācijas par iespēju saņemt brīvpusdienas ģimenēm, kuru materiālais stāvoklis neatbilst trūcīgas ģimenes statusam;
· saņemts iesniegums no Jaunogres
vidusskolas ar lūgumu piešķirt brīvpusdienas 38 skolas audzēkņiem, kuriem nepieciešamību pēc pakalpojuma
izvērtējis skolas sociālais pedagogs.
Šīm ģimenēm nav piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss vai arī šīs ģimenes
nav griezušās sociālajā dienestā pēc
palīdzības;
· vairāku skolu sociālie pedagogi ir
mutiski lūguši izvērtēt iespējas piešķirt
brīvpusdienas skolā atsevišķiem bērniem, kuru ģimenēm nav piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Spēkā esošais regulējums paredz,
ka gadījumos, kad ēdināšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir motivēts ar
attiecīgās izglītības iestādes sociālā
pedagoga izvērtējumu un vadītāja iesniegumu, sociālajam dienestam jāveic apsekošana dzīves vietā un apstākļu noskaidrošana. Tā kā šajā gadījumā apstākļu izvērtēšanu jau ir veicis
attiecīgās izglītības iestādes sociālais
pedagogs, tad sociālajam dienestam
vairs nav lietderīgi veikt apsekošanu
un apstākļu noskaidrošanu, un šis sociālā dienesta pienākums no noteikumiem būtu jāizslēdz.
Sakarā ar to, ka esošais regulējums
izglītības iestādes vadītājam, iesniedzot iesniegumu sociālajā centrā par
ēdināšanas pabalsta piešķiršanas
nepieciešamību atsevišķiem audzēkņiem, neuzliek par pienākumu pievienot šim iesniegumam sociālā pedagoga izvērtējumu, un praksē izglītības
iestādes vadītāji atsakās sociālajam
centram rādīt sociālā pedagoga
izvērtējumu, noteikumi jāpapildina ar
regulējumu, ka, iesniedzot iesniegumu
sociālajā centrā, izglītības iestādes
vadītājs tam pievieno attiecīgo sociālā
pedagoga izvērtējumu, tādējādi ļaujot

sociālajam darbiniekam iepazīties ar
attiecīgo sociālā pedagoga izvērtējumu un objektīvi izvērtēt, vai konkrētajā
gadījumā ir piešķirams ēdināšanas
pabalsts.
Tā kā ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu nosaka ģimenes materiālā stāvokļa un ienākumu
līmenis, nevis piederība pirmsskolas
izglītības iestādes (turpmāk – PII) sociālajai grupai vai citai grupai, tad nav
pamata PII audzēkņiem no sociālajām
grupām ēdināšanas pabalstu piešķirt
uz ilgāku laiku nekā PII audzēkņiem
pārējās grupās. Tāpēc no noteikumiem būtu jāizslēdz punkts, kas nosaka, ka ēdināšanas pabalstu 100%
ēdināšanas maksas apmērā audzēkņu ēdināšanai PII sociālajās grupās
piešķir uz 6 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pēc jaunas izvērtēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem
termiņu pagarinot.
Tā kā izglītības likuma 17. panta
trešās daļas 11. punkts paredz novada pašvaldības pienākumu noteikt tos
izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība, un šajos noteikumos tas arī tiek noteikts, tad noteikumu tiesiskais pamatojums jāpapildina ar atsauci uz minēto Izglītības
likuma tiesību normu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumos tiek paplašināts to personu loks, kam tiek piešķirts pabalsts
mācību līdzekļu iegādei. Iepriekš pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķīra vispārējās izglītības iestāžu 1. – 4.
klašu audzēkņiem tikai no trūcīgām
ģimenēm.
Noteikumos tiek paplašināts to personu loks, kam tiek piešķirts ēdināšanas pabalsts.
Iepriekš ēdināšanas pabalstu piešķīra Ogres novada pašvaldības PII
un skolu audzēkņiem tikai no trūcīgām
ģimenēm.
No noteikumiem tiek izslēgts regulējums, ka gadījumos, kad ēdināšanas
pabalsta piešķiršanas pamats ir motivēts ar attiecīgās izglītības iestādes
sociālā pedagoga izvērtējumu un vadītāja iesniegumu, sociālajam
dienestam jāveic apsekošana dzīves
vietā un apstākļu noskaidrošana. Tā
vietā noteikumi tiek papildināti ar regulējumu, ka, iesniedzot iesniegumu
sociālajā centrā, izglītības iestādes
vadītājs tam pievieno attiecīgo sociālā
pedagoga izvērtējumu.
No noteikumiem tiek svītrots
punkts, kas nosaka, ka ēdināšanas
pabalstu 100% ēdināšanas maksas
apmērā audzēkņu ēdināšanai PII sociālajās grupās piešķir uz 6 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pēc
jaunas izvērtēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem termiņu pagarinot, tā-

dējādi visiem audzēkņiem PII sociālajās grupās nodrošinot vienādus noteikumus.
Noteikumu tiesiskais pamatojums
tiek papildināts ar atsauci uz Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 11.
punktu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Attiecībā uz pabalstu mācību līdzekļu iegādei.
2012. mācību gadam pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēma 60 audzēkņi Ogres pilsētā un Ogresgalā, 15
audzēkņi Madlienas, Krapes un Ķeipenes pagastā, 6 audzēkņi Suntažu
un Lauberes pagastā un 25 audzēkņi
Taurupes, Mazozolu un Meņģeles
pagastā. Paredzam, ka noteikumu
grozījumu rezultātā pabalstu mācību
līdzekļu iegādei visā novadā papildus
būs jānodrošina apmēram 260 audzēkņiem, un būs nepieciešami Ls
5200 gadā.
Attiecībā uz ēdināšanas pabalstu.
2012. gada septembrī ēdināšanas
pabalstu saņēma 203 audzēkņi Ogres
pilsētā un Ogresgalā, 22 audzēkņi
Suntažu un Lauberes pagastā, 80
audzēkņi Taurupes, Mazozolu un
Meņģeles pagastā un 60 audzēkņi
Madlienas, Krapes un Ķeipenes
pagastā.
Paredzams, ka saistošo noteikumu
grozījumu rezultātā ēdināšanas pabalsts būs jānodrošina papildus apmēram 200 audzēkņiem, nepieciešami
aptuveni Ls 36 000 gadā.
Izvērtējot 2012. gadā izmaksāto
pašvaldības sociālās palīdzības un
citu pabalstu apjomu, sociālais dienests konstatē, ka saistošo noteikumu
grozījumu realizēšanai papildus finanšu līdzekļi sociālās palīdzības
pabalstiem paredzētajā budžetā 2012.
gadam nebūs nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā grozījumi neskars.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu piemērošanā
var vērsties Ogres novada sociālā dienesta sociālajos centros Ogrē, Madlienā, Suntažos un Taurupē.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām
nav veiktas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse.
Domes priekšsēdētājs
E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 32/2012 GROZĪJUMI 16.02.2012. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr. 6/2012 “PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN CITIEM PABALSTIEM OGRES NOVADĀ”
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2012. gada 25. oktobrī (protokols
Nr. 10; 34.§), ar Ogres novada domes
20.12.2012. sēdes lēmuma (protokols
Nr. 13; 26.§) precizējumiem. Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.
panta pirmās daļas 13. punktu un trešo
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta trešo daļu
un 35. panta trešo, ceturto un piekto
daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 6. panta otro
daļu un 25. panta pirmo daļu un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
11. punktu (Ogres novada domes 20.
12.2012. sēdes lēmuma (protokols Nr.
13; 26. §) redakcijā).
1. Izdarīt pašvaldības domes 16.
02.2012. saistošajos noteikumos Nr.
6/2012 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” (Ogres novada pašvaldības laikraksts
“Ogrēnietis”, 2012, Nr. 9) šādus grozījumus:
1.1.Izdošanas tiesisko pamato-

jumu papildināt ar atsauci uz Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 11.
punktu.
1.2.Izteikt 6.4. apakšpunktu šādā
redakcijā: (Ogres novada domes 20.
12.2012. sēdes lēmuma (protokols Nr.
13; 26. §) redakcijā)
“6.4. pabalstu mācību līdzekļu iegādei 20,00 latu apmērā gadā, kuru
piešķir vispārējās izglītības iestāžu 1.
– 12. klašu audzēkņiem no ģimenēm,
kuru ienākumi un materiālais stāvoklis
atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam; pabalstu mācību līdzekļu iegādei pēc sociālā dienesta izvērtējuma var piešķirt
natūrā;”
1.3.Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
“29. Ēdināšanas pabalstu piešķir
Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) un
vispārizglītojošo skolu (turpmāk – skolas) audzēkņiem ar invaliditāti, kā arī
audzēkņiem no ģimenēm, kuru vidējie

ienākumi katram ģimenes loceklim pēdējo 3 (triju) mēnešu laikā ir ne vairāk
kā 135 lati mēnesī. Izvērtējot ģimenes
materiālo stāvokli un ienākumus ēdināšanas pabalsta piešķiršanai, saskaņā ar šo punktu piemēro Ogres novada pašvaldības saistošos noteikumus
par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā.”
1.4.Izteikt 30. punkta otro teikumu
šādā redakcijā:
“30. Iesniedzot iesniegumu sociālajā centrā, izglītības iestādes vadītājs
iesniegumam pievieno attiecīgo sociālā pedagoga izvērtējumu.”
1.5.Svītrot 33.2. apakšpunktu.
(Ogres novada domes 20.12.2012.
sēdes lēmuma (protokols Nr.13; 26.§)
redakcijā)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Ogres novada pašvaldības laikrakstā
“Ogrēnietis”.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

INFORMĀCIJA PAR DETĀLĀ PLĀNOJUMA
IZSTRĀDI
Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2012. gada 22. novembra lēmumu
(protokols Nr. 12; 3.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai
“Lāsmalas”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra apzīmējums 7401005-0732.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma “Lāsmalas” īpašnieka pieteikumu, zemes
vienībā paredzēta derīgo izrakteņu ieguve. Nekustamais īpašums atrodas
Ogresgala pagasta lauku teritorijā, un saskaņā ar Ogres novada teritorijas
plānojumu zemes vienības “Lāsmalas” atļautā un plānotā izmantošana ir lauksaimniecības teritorija un zaļā teritorija (mežs).
Lai šajās izmantošanās pamatotu iespēju iegūt derīgos izrakteņus, saskaņā
ar Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 226.1. A4 un
227.1. i apakšpunktiem nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.
Saskaņā ar Ogres novada domes 2012. gada 20. decembra lēmumu (protokols Nr. 13; 43.§) par detālplānojuma izstrādātāju ir apstiprināta plānotāja
Maruta Blūma, “Zaļais krogs”, Valdgales pagasts, Talsu novads.
Lūdzam sekot informācijai Ogres novada pašvaldības mājas lapā
www.ogresnovads.lv un vietējā presē par detālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

Saistošo noteikumu grozījumu Nr. 33/2012
“Par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Ogres novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.
punktu šobrīd spēkā esošajā redakcijā
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo 3 (triju) mēnešu
laikā nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, tas ir,
Ls 160.
Ogres novada sociālajā dienestā
pēc palīdzības vēršas vairums vientuļu
pensionāru, kuru pensijas apmērs ir Ls
163 – Ls 167. Lai nodrošinātu sociālo
palīdzību un sociālos pakalpojumus
šiem vientuļajiem pensionāriem, noteikumu 6. punktā noteiktais ienākumu
līmenis, kuru nepārsniedzot, tie atzīstami par maznodrošinātiem, būtu
jāpalielina no 80% (Ls 160) līdz 85%
(Ls 170) no valstī noteiktās minimālās
mēneša algas.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 1. panta
pirmās daļas 11. apakšpunktu mājoklis
ir viena no ģimenes (personas) pamatvajadzībām. Lai nodrošinātu savu pamatvajadzību – mājokli, ne mazums
ģimenes (personas) ņem kredītus, jo
bieži ikmēneša izdevumi mājokļa īrei
un kredīta maksājumi par savā īpašumā iegūtu mājokli ir līdzīgi. Šo ģimeņu
(personas) darba spējīgam/jiem loceklim/ļiem zaudējot darbu vai citu iemeslu dēļ sarūkot šīs ģimenes (personas) ienākumiem, ģimene nonāk krīzes situācijā, taču tai nav iespējams
sniegt sociālo palīdzību tāpēc, ka tā no
saviem minimālajiem ienākumiem
sedz kredītmaksājumus. Ja kredītmaksājumi netiks segti, ģimene (persona) paliks bez mājokļa. Lai nodrošinātu iespēju ģimenei (personai), kura
veic kredītmaksājumus, kas saistīti ar
ģimenes (personas) vienīgā mājokļa
iegādi, saņemt sociālo palīdzību,
pašvaldībai būtu jāizmanto Ministru
kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.
299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 17. punktā noteiktās tiesības
un attiecīgi jāpapildina noteikumi ar
regulējumu, ka, izvērtējot ģimenes

(personas) ienākumus un materiālo
stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu vai
maznodrošinātu, vidējie ienākumi tiek
samazināti par izdevumiem kredīta
maksājumiem, kas tiek veikti sakarā
ar ģimenes (personas) vienīgā
mājokļa iegādi.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumu izdošanas tiesiskais
pamatojums tiek papildināts ar atsauci
uz “Ministru kabineta 30.03.2010.
noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 17.
punktu.
Noteikumi tiek papildināti ar 71.
punktu.
Tiek palielināts ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot atsevišķi dzīvojoša persona
tiek atzīta par maznodrošinātu no 80%
(jeb Ls 160) uz 85% (jeb Ls 170) no
valstī noteiktās minimālās mēneša
algas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Izvērtējot 2012. gadā esošajā izmaksāto pašvaldības sociālās palīdzības un citu pabalstu apjomu, sociālais dienests konstatē, ka saistošo
noteikumu grozījumu realizēšanai papildu finanšu līdzekļi sociālās
palīdzības pabalstiem paredzētajā
budžetā nebūs nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā grozījumi neskars.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu piemērošanā
var vērsties Ogres novada sociālā
dienesta sociālajos centros Ogrē,
Madlienā, Suntažos un Taurupē.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām
nav veiktas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 33/2012
GROZĪJUMI 19.04.2012. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr. 5/2012 “PAR MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES
(PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANU OGRES
NOVADĀ”
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2012. gada 22. novembrī (protokols Nr.
12; 13. §), ar Ogres novada domes 20.12.2012. sēdes lēmuma (protokols Nr. 13;
26.§)precizējumiem. Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 14. panta sesto daļu,likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17. punktu un 19.3. apakšpunktu.
(Ogres novada domes 20.12.2012. sēdes lēmuma (protokols Nr. 13; 26.§)
redakcijā)
1. Izdarīt pašvaldības domes 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 5/2012
“Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā”
(Ogres novada pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2012, Nr. 8, Nr. 15) šādus
grozījumus:
1.1.papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz
“Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17. punktu.
1.2.aizstāt 6. punktā skaitli “80” ar skaitli “85”.
1.3.papildināt ar 71. punktu šādā redakcijā:
“71. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai
par trūcīgu vai maznodrošinātu, vidējie ienākumi tiek samazināti par izdevumiem
kredīta maksājumiem, kas tiek veikti sakarā ar ģimenes (personas) vienīgā
mājokļa iegādi.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ogres
novada pašvaldības laikrakstā “Ogrēnietis”.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs
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Saistošo noteikumu Nr. 35/2012 “Grozījumi 27.09.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 27/2012 “Par nodokļa
atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma
nodoklim Ogres novadā”” paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr. 37/2012 “Ogres novada
pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
2013. gadā cenrādis” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Noteikumu pieņemšana saistīta ar nepieciešamību noteikt Ogres novada
pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļas izdoto administratīvo aktu un faktiskās
rīcības apstrīdēšanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi tiek papildināti ar 2.1. punktu, kas nosaka, ka Ogres novada pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļas administratīvos aktus un faktisko rīcību var
apstrīdēt Ogres novada domē Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā
un termiņā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Noteikumi uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Ogres novada pašvaldības (Administrācijas) Finanšu ekonomikas nodaļā un Ogres novada domē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar nodokļu maksātājiem
nav veiktas.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Šo noteikumu pieņemšanas nepieciešamību nosaka Publisko aģentūru likuma
17. panta ceturtā daļa (aģentūras sniegto pakalpojumu cenrādi apstiprina ar
saistošajiem noteikumiem).
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi apstiprina maksas par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu 2013. gadā. Minētās maksas ir noteiktas atbilstoši 09.12.2008.
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” prasībām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs. Noteikumu izpilde tiks
nodrošināta apstiprinātā pašvaldības aģentūras “Mālkalne” 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 “Mālkalne”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav veiktas.
Domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 35/2012
GROZĪJUMI 27.09.2012. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR. 27/2012 “PAR NODOKĻA ATBALSTA PASĀKUMA
PIEMĒROŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIM
OGRES NOVADĀ”
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2012. gada 20. decembrī (protokols Nr.
13; 3. §.). Izdoti saskaņā ar Nodokļa atbalsta pasākuma likuma 4. panta otro daļu.
Izdarīt pašvaldības domes 27.09. 2012. saistošajos noteikumos Nr. 27/2012
“Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
Ogres novadā” (Ogres novada pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2012, Nr.19)
šādu grozījumu:
1. papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
“2.1 Ogres novada pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļas administratīvos
aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ogres novada domē Administratīvā procesa
likumā paredzētajā kārtībā un termiņā.”
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs
Spēkā no 2012. gada 21. decembra

Saistošo noteikumu Nr. 38/2012
“Par nekustamā īpašuma nodokli
Ogres novada pašvaldībā” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40. un 41. punktu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa) objektus
(noteikumu 2., 3. un 4. punkts) un nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumus (5.
punkts) Ogres novada pašvaldībā 2013. gadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu 2013. gadā neietekmēs, jo analoģiski noteikumi darbojās
jau 2012. gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties ar iesniegumu Ogres
novada pašvaldībā un novada pagastu pārvaldēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav
veiktas.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 38/2012
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2012. gada 20. decembrī (protokols Nr.
13; 15. §). Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.
punktu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1
1
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punktu un 2. daļu, 3. panta 1. daļu un Pārejas noteikumu 40. punktu un 47.
punktu.
1. Šie saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk –
nodokļa) objektus un nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumus, kā arī nodokļa
maksājumu atlikšanu Ogres novada pašvaldībā 2013. gadā.
2. Inženierbūves – laukumi, kuri tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumi, Ogres novada pašvaldībā ir ar nodokli apliekami objekti.
3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar
nodokļa likmi 3 % apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Ogres novada avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas
komisijas atzinumu.
2
4. Dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m , 2013. gadā ar
nodokli neapliek.
5. Nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei 2013. gadā noteikt 25%
apmērā pret 2012. gada nodokļa apmēru, ja nemainās nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2013. gada 1. janvāri.
7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 19.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 2/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā”.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs
Pielikums Nr. 2
PA “Mālkalne” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo vecā fonda dzīvojamo
māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas 2013. gadam
I
Brīvības 45
Čiekuru 5
Dārza 12
Dārza 16
Dārziņi
Draudzības 14
Lapu 13
Lēdmanes 2
Meža 3

II
0.690
0.690
0.690
0.690
0.690
0.602
0.690
0.566
0.792

I
Smilšu 1
Smilšu 2
Strazdu 1
Tīnūžu 8
Turkalnes 17
Turkalnes 2
Upes 1
Upes 1A
Upes 5

II
0.690
0.690
0.690
0.406
0.690
0.690
0.690
0.690
0.690

I
Upes 7
Vārnudzirnavas
Zaķu 3
Zinību 6
Zinību 8
Zvaigžņu 9

II
0.690
0.690
0.690
0.690
0.690
0.690

I - Adrese
II - Apsaimniekošanas
maksa Ls

Saistošie noteikumi Nr. 37/2012 Ogres novada
pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
2013. gadā cenrādis
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2012. gada 20. decembrī (protokols Nr.
13; 5. §). Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.
punktu un Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu.
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka maksas par Ogres
novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2013. gadā.
2. Maksas par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” pārvaldīšanā
un apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
2013. gadā ir:
2.1. PA “Mālkalne” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo jaunā fonda
dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas 2013. gadam
(pielikums Nr. 1 uz 3 lapām);
2.2. PA “Mālkalne” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo vecā fonda
dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas 2013. gadam
(pielikums Nr. 2 uz 1 lapas).
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta
publicēšanas pašvaldības laikrakstā “Ogrēnietis”.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Pielikums Nr. 1
PA “Mālkalne” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo jaunā fonda dzīvojamo
māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas 2013. gadam
I
II
Akmeņu 50
0.493
Akmeņu 50a
0.431
Akmeņu 50b
0.294
Ausekļa 1
0.273
Ausekļa 10
0.332
Ausekļa 15
0.412
Ausekļa 16
0.347
Ausekļa 2a
0.384
Ausekļa 4
0.250
Ausekļa 5
0.289
Ausekļa 5a
0.453
Ausekļa 6
0.312
Ausekļa 7a
0.452
Ausekļa 7b
0.378
Ausekļa 8
0.277
Ausekļa 9
0.352
Bērzu 1
0.400
Bērzu 10
0.391
Bērzu 4
0.472
Bērzu 6
0.411
Bērzu 8
0.283
Bērzu 8a
0.481
Brīvības 111
0.582
Brīvības 113
0.400
Brīvības 115
0.410
Brīvības 115a
0.400
Brīvības 117
0.400
Celtnieku 2
0.505
Celtnieku 4
0.484
Celtnieku 6
0.427
Celtnieku 23
0.400
Cerības
0.400
Doles 2
0.442
Doles 2a
0.598
Draudzības 10
0.480
Draudzības 12
0.469
Draudzības 4
0.384
Dzelzceļa ēka 42 km
0.400
Grīvas 1
0.370
Grīvas 11
0.566
Grīvas 13
0.400
Grīvas 15
0.388
Grīvas 17
0.650
Grīvas 19
0.416
Grīvas 21
0.447
Grīvas 23
0.522
Grīvas 25
0.405
Grīvas 27
0.393
Grīvas 29
0.312
Grīvas 4
0.281
Grīvas 6
0.404
Grīvas 6a
0.351

I
Grīvas 7
Grīvas 8
Grīvas 9
Indrānu 14
Indrānu 17
Indrānu 24
Indrānu 9
Jaunatnes 2
Jaunatnes 4
Lapu 11
Lapu 4
Lapu 6
Lapu 8
Liepas 5
Loka 2
Loka 4
Loka 6
Mālkalnes 11
Mālkalnes 12
Mālkalnes 13
Mālkalnes 14
Mālkalnes 15
Mālkalnes 16
Mālkalnes 18
Mālkalnes 19
Mālkalnes 20
Mālkalnes 22
Mālkalnes 24
Mālkalnes 27
Mālkalnes 29
Mālkalnes 2a
Mālkalnes 30
Mālkalnes 33
Mālkalnes 34
Mālkalnes 35
Mālkalnes 37
Mālkalnes 38
Mālkalnes 39
Mālkalnes 4
Mālkalnes 5
Mālkalnes 6
Mālkalnes 7
Mālkalnes 8
Mālkalnes 9
Mednieku 10
Meža 11
Meža 15
Meža 4
Meža 4a
Meža 6
Nogāzes 2
Parka 10
Parka 1a

II
0.407
0.334
0.450
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.420
0.279
0.310
0.350
0.468
0.657
0.400
0.400
0.464
0.515
0.288
0.507
0.407
0.441
0.478
0.544
0.400
0.275
0.510
0.334
0.404
0.432
0.400
0.351
0.486
0.390
0.374
0.285
0.390
0.339
0.410
0.269
0.430
0.339
0.400
0.333
0.400
0.383
0.450
0.400
0.400
0.303
0.460
0.367
0.269

I
Parka 1b
Parka 8
Priežu 1
Rīgas 10
Rīgas 16
Rīgas 18
Rīgas 6
Silavas
Skolas 10
Skolas 11
Skolas 15
Skolas 16
Skolas 17
Skolas 19
Skolas 1a
Skolas 1b
Skolas 5
Skolas 7
Skolas 9
Sūnu 3
Tīnūžu 10
Tīnūžu 11
Tīnūžu 12
Tīnūžu 13
Tīnūžu 15
Tīnūžu 16
Tīnūžu 18
Tīnūžu 20
Tīnūžu 3a
Tīnūžu 5
Tīnūžu 7
Tīnūžu 9
Turkalnes 1
Turkalnes 13
Turkalnes 1a
Turkalnes 3
Turkalnes 5
Turkalnes 9
Upes 18a
Upes 20
Upes 22
Uzvaras 18
Vidus 16a
Vidus 20
Vidzemes 2
Zaķu 1
Zaķu 2
Zilokalnu 10
Zilokalnu 16
Zilokalnu 20
Zilokalnu 22
Zilokalnu 24
Zvaigžņu 3

II
0.392
0.298
0.355
0.287
0.462
0.354
0.400
0.400
0.317
0.658
0.347
0.453
0.287
0.313
0.512
0.533
0.363
0.351
0.328
0.400
0.362
0.236
0.492
0.380
0.404
0.500
0.396
0.322
0.245
0.243
0.416
0.353
0.438
0.299
0.400
0.709
0.400
0.430
0.520
0.440
0.399
0.400
0.235
0.341
0.699
0.307
1.646
0.293
0.436
0.306
0.275
0.390
0.241

Atgādinājums
iedzīvotājiem!
Pilsonības un migrācijas
pārvaldes Ogres nodaļa
atrodas
Brīvības ielā 44 Ogrē!

Izmaiņas sociālajā
jomā 2013. gadā
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes
lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā
2013. gadā.
No 2013. gada 1. janvāra:
• Nestrādājošiem vecākiem dubultosies bērna kopšanas pabalsts (no Ls
50 līdz Ls 100) par bērna kopšanu līdz
1 gada vecumam.
• Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem no Ls 30 līdz 100 palielināsies bērna kopšanas pabalsts par
bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam. Par bērna kopšanu no 1,5 līdz
2 gadu vecumam pabalsts paliks Ls 30
apmērā.
• Palielināta piemaksa par dvīņiem
vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem vecumā līdz 1,5 gadam. Piemaksa dubultosies no Ls 50
līdz Ls 100 mēnesī par katra bērna
kopšanu līdz 1 gada vecumam, savukārt par bērnu kopšanu no 1 līdz 1,5
gadu vecumam piemaksa pieaugs no
Ls 30 līdz Ls 100. Abos gadījumos
piemaksu izmaksās papildus bērna
kopšanas pabalsta pamatapmēram
vai vecāku pabalsta apmēram.
• Par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu vecumā
no 1,5 līdz 2 gadiem piemaksa paliks
Ls 30 apmērā par katru bērnu. Arī šo
piemaksu vecāki saņems papildus
bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram.
• Minimālais vecāku pabalsts paaugstināsies no Ls 63 līdz Ls 100 mēnesī.
• Divkāršosies maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu izmaksu griesti. Vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu maksimālais apmērs
dienā būs Ls 23,02 un 50% no summas, kas pārsniegs Ls 23,02.
• Dubultosies obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada
vecumam un saņem bērna kopšanas
pabalstu, gan par vecākiem, kuri kopj
bērnu līdz gada vecumam un saņem
vecāku pabalstu. Tas nozīmē, ka palielināsies sociālās apdrošināšanas
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu
un invaliditātes apdrošināšanai. Iemaksas veiks 20 % apmērā no Ls 100
mēnesī.
• Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums vairs nebūs atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāža un būs 9
mēneši. Bezdarbnieka pabalsta izmaksu griesti no 2013. gada nemainās. Tas nozīmē, ja aprēķinātā
bezdarbnieka pabalsta apmērs pārsniedz Ls 11,51 dienā, izmaksājamā
pabalsta maksimālais apmērs dienā ir
Ls 11,51 + 50% no summas virs Ls
11,51.
• Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
būs pieejami surdotulka pakalpojumi
līdz 120 stundām gadā. To nodrošinās
Latvijas Nedzirdīgo savienība.
• Bērniem no 5 līdz 18 gadiem ar
invaliditāti un pieaugušiem ar I, II grupas invaliditāti būs pieejami asistenta
pakalpojumi pašvaldībās līdz 40
stundām nedēļā.
• Garantētais minimālais ienākumu
(GMI) līmenis vienam cilvēkam būs noteikts Ls 35 mēnesī. Pašvaldības domei būs tiesības dažādām iedzīvotāju
grupām (piemēram, bērniem, vecuma
un invaliditātes pensiju saņēmējiem)
noteikt augstāku GMI līmeni. Tā maksimālais līmenis plānots līdz Ls 90.
2013. gada pirmajā pusgadā LM
sadarbībā ar Nodarbinātības valsts
aģentūru pilotprojekta veidā sāks īstenot reģionālās mobilitātes pasākumu
“Darbs Latvijā”. Pasākums paredzēts,
lai sniegtu finansiālu atbalstu bezdarbniekiem, kuri ir gatavi tuvināties darbavietām un strādāt Latvijā. Cilvēks, kurš
būs atradis darbu, nodarbinātības
sākuma periodā varēs izmantot
atbalstu transporta izmaksu un arī
dzīvokļa īres izdevumu kompensācijai.

2013. gada 15. janvāris
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Turpinās darbs, lai uzlabotu Jaunatnes lietu
stratēģijas pamatnostādnes
2013. – 2019. gadam

Eiropas Sociālā fonda projekta
“Ogres novada jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana” ietvaros
Ogres novada jaunieši izstrādā Jaunatnes politikas stratēģijas pamatnostādnes, kas būs pirmais jaunatnes
politikas attīstības plānošanas dokuments Ogres novadā. Stratēģijas
mērķis ir plānota jauniešu interešu attīstība Ogres novadā.
2012. gada 26. novembrī notika
Ogres novada Jaunatnes lietu stratēģijas pamatnostādnes 2013. – 2019.
gadam publiskā apspriešana, piedaloties Ogres novada domes priekšsēdētājam un citu pašvaldības institūciju pārstāvjiem. Apspriešanā tika ieteikts stratēģijas pamatnostādnes
uzlabot, lai 2013. gada februārī to
varētu izskatīt un apstiprināt Ogres
novada domes deputāti. Paredzēts,
ka tiks izveidota Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, tad šī stratēģija tiks
iesniegta komisijā, kas tālāk jau to
vīzēs Ogres novada domes priekšsēdētājam. Pašlaik notiek aktīvs darbs
pie stratēģijas pamatnostādņu pilnveides.
Projekta laikā Ogres novada jaunieši devās pieredzes apmaiņas
braucienos uz citām pašvaldībām, lai
iepazītos ar labās prakses piemēriem, tāpat tika organizētas apmācības un īstenots pētījums “Jauniešu
iesaistīšanās un informācijas pieejamība Ogres novadā”. Visa iegūtā informācija palīdzēja Jaunatnes politikas stratēģijas tapšanā.
Ogres novada jaunatnes politikas
stratēģijas uzdevumi ir definēt mērķus jaunatnes jautājumos un noteikt
prioritātes, izveidot struktūru sistemātiskai līdzekļu plānošanai jaunatnes
darbam, kā arī veidot atbalsta sistēmu darbam ar jauniešiem Ogres novadā. Stratēģijas īstenošanā ir iesaistītas pašvaldību iestādes, jauniešu
nevalstisko organizāciju pārstāvji,
Ogres novada Jauniešu dome un
speciālisti, kuri veic darbu ar jaunatni.
Ogres novadā jauniešiem ir ļoti
daudz iespēju – izglītības iespējas,
interešu izglītība, neformālā izglītība,
fiziskās aktivitātes, tomēr nav izveido-

ta labi funkcionējoša institucionāla
sistēma darbam ar jaunatni, tāpat
nav jaunatnes politikas attīstības
plānošanas dokumentu. Tā rezultātā
darbs ar jaunatni netiek veikts mērķtiecīgi un pārdomāti, lai attīstītu jauniešus kā resursu, mudinātu viņus
vairāk iesaistīties pašvaldības dzīvē.
Projekta dalībnieki tic, ka Ogres
novada Jaunatnes lietu stratēģija
2013. – 2019. gadam ir jāatbalsta,
minot vairākus ieguvumus ilgtermiņā. “Apdzīvotas vietas demogrāfiskajā sastāvā nevar iztikt bez jauniešu
un bērnu īpatsvara un, manuprāt, lai
arī kādā vietas apmērā mēs runātu –
pilsēta, reģions vai valsts –, šai vietai
ir jāsaprot, ka jaunieši ir vietas nākotne un ir būtiski jau ilgtermiņā rūpēties par jauniešu integrēšanu vietas
attīstības un pilnveidošanas jautājumos, kā arī izglītot viņus,” uzskata
Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības
aģentūras vadītāja un Rotarakta kluba pārstāve Ieva Skutule. Arī Toms
Mālmeisters, biedrības Creativus
pārstāvis, tic, ka stratēģijas ieviešana
varētu sekmēt jauniešu dzīves uzlabošanos turpmākajos gados.
1. februārī Ogres novada jaunatnes organizācijas – biedrība Creativus, Ogres jauniešu klubs Projektu
darbnīca, Ogres novada jauniešu
dome, Ogres Rotarakta klubs un
AEGEE-Ogre uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta “Ogres novada
jaunatnes organizāciju kapacitātes
stiprināšana” īstenošanu. Projekts
tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda
1.5.2.2.2. apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās
kapacitātes stiprināšana” ietvaros un
tas norisināsies no 2012. gada februāra līdz 2013. gada februārim.
92% no projekta “Ogres novada
jaunatnes organizāciju kapacitātes
stiprināšana” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Zane Inķēna,
Biedrības Creativus pārstāve

CEĻOJUMS PA SENO INKU IMPĒRIJU
Pirms Ziemassvētkiem sākām neklātienes ceļojumu pa seno inku impēriju un
pabijām Ekvadorā, Peru un Bolīvijā, ceļojām pa kalniem, ielejām un ezeriem.
Turpinot ceļojumu, dosimies uz Peru tuksnešiem, lidosim virs noslēpumainajām
Naskas līnijām, ar kuģīti dosimies uz daudzveidīgo putnu un jūras dzīvnieku
pasauli – Balestas salām Klusajā okeānā. Ceļojumu noslēgsim Peru galvaspilsētā Limā. Kopā paklausīsimies peruāņu un bolīviešu mūziku.
Interesenti laipni aicināti Ogres Centrālās bibliotēkas zālē 29. janvārī plkst. 17.
Nikolajs Sapožņikovs

IZMAIŅAS NODOKĻU LIKUMOS 2013. GADĀ
Arī šogad no 1. janvāra stājas spēkā vairākas izmaiņas nodokļu likumos.
Ar šo gadu ir sākta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes pakāpeniska
samazināšana. Spēkā stājies jauns
Pievienotās vērtības nodokļa likums.
Nekustamā īpašuma nodokļa likmes
likumā minētajās robežās var noteikt
šī nodokļa administrētājas – pašvaldības, kam saistošajos noteikumos
jāparedz likumā prasītie objektivitātes
principi.
Nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldībā, tāpēc par to arī plašāks skaidrojums.
Nekustamā īpašuma nodokļa
likme 2013. gadā
Likums “Par nekustamā īpašuma
nodokli” nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2
līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas
pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības,
pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja
nekustamais īpašums netiek uzturēts
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Ogres novada pašvaldība 2013.
gadā nodokļa likmes nav mainījusi un
noteikusi šādas nekustamā īpašuma
nodokļa likmes:
1) 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības:
· zemei,
· ēkām vai to daļām, kuras neizman-

to kā mājokli dzīvošanai,
· inženierbūvēm;
2) dzīvojamām mājām neatkarīgi
no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās
ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir
dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru
funkcionālā izmantošana ir saistīta ar
dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām,
pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:
· 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz Ls 40 000,
· b) 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz Ls 40 000,
bet nepārsniedz Ls 75 000,
· c) 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz Ls 75 000.
Ogres novada pašvaldība savos
saistošajos noteikumos paredz 2013.
gadā saglabāt 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei, izņemot
gadījumus, ja aprēķinātais nodoklis ir
mazāks par Ls 5, kā arī par neapstrādātu lauksaimniecības zemi. Ir pieņemts lēmums neaplikt ar nekustamā
īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība lielāka par 25m2,
ja tajās nenotiek saimnieciskā
darbība.
Atvieglojums nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem, kuras ir
daudzbērnu ģimenes
Nekustamā īpašuma nodokļa summa tiks samazināta par 50 procentiem
no aprēķinātās nodokļa summas, bet
ne vairāk par 300 latiem, par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem –
dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā,

vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos, dzīvojamo māju daļām,
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar
laulāto) vai tās laulātajam taksācijas
gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni
vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti
bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu
piemēro arī gadījumā, ja nekustamā
īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem.
Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu,
maksātājam 2013. gada laikā pašvaldībai jāiesniedz:
· rakstveida iesniegums;
· dokuments, kas apliecina par deklarēto dzīves vietu un tur deklarētām
personām uz 2013. gada 1. janvāri.
Ja iesniegums iesniegts līdz nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datumam, nodokļa atvieglojumu piemēros, veicot nodokļa aprēķinu par 2013. gadu, savukārt, ja
iesniegums iesniegts 2013. gada laikā pēc nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datuma, tiks
veikts aprēķinātā nodokļa pārrēķins
un nosūtīts iesniedzējam jauns nodokļa maksāšanas paziņojums.
Sarmīte Kirhnere,
Ogres novada pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa
administratore, t. 65020910

Ne tikai dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā
Ar 2013. gada 1. janvāri ir stājies spēkā 2012. gada 29. novembrī Saeimā
pieņemtais Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (vairs nav spēkā Civilstāvokļa aktu likums), Saeima ir izdarījusi
arī grozījumus Civillikumā, būtiski
modernizējot tā Ģimenes tiesību daļu
saistībā ar laulības noslēgšanu un šķiršanu, laulāto mantiskajām attiecībām,
paternitāti, aizgādnību, adopciju, uzturlīdzekļiem un citiem ģimenes tiesību
aspektiem.
Jaunā kārtība paredz, ka, tāpat kā
laulību, arī dzimšanas un miršanas faktu
no 2013. gada 1. janvāra var reģistrēt
jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā
neatkarīgi no dzīvesvietas vai fakta
notikuma vietas.
Izmaiņas nosaka, ka iesniegumi un
citi laulības noslēgšanai nepieciešamie
dokumenti jāiesniedz dzimtsarakstu
nodaļā neatkarīgi no tā, kur laulība tiks
noslēgta – dzimtsarakstu nodaļā vai
baznīcā. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu pilnīgu informācijas apriti par noslēgtajām laulībām.
Pēc personu, kuras vēlas noslēgt
laulību, lūguma dzimtsarakstu nodaļas
amatpersona var reģistrēt viņu laulību

ne tikai dzimtsarakstu nodaļā, bet arī citā
šim nolūkam piemērotā telpā vai vietā –
ar noteikumu, ka personām, kuras vēlas
noslēgt laulību, jānodrošina laulības
reģistrēšanai piemēroti apstākļi.
Likuma izmaiņas skar arī laulību
šķiršanu. Ja laulātie dzīvo šķirti mazāk
nekā trīs gadus, tiesa laulību varēs šķirt
arī gadījumā, ja tās iziršanas iemesls ir
laulātā fiziska, seksuāla, psiholoģiska
vai ekonomiska vardarbība pret laulāto,
kas pieprasa laulības šķiršanu, vai
vardarbība pret viņa bērnu vai laulāto
kopīgo bērnu.
Civillikuma jaunā redakcija nosaka
personu loku, kas nedrīkst būt adoptētāji, precizē kārtību, kādā aizbildnis var
adoptēt savu aizbilstamo, kā arī paredz
citas izmaiņas attiecībā uz adopciju.
Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lidija Vītola informē, ka ieviesta arī jauna programma, kurā vienoti
strādās visas dzimtsarakstu nodaļas
Latvijā. “Pagaidām vēl ir vairāki neskaidri jautājumi, nepieciešams laiks, lai apgūtu jaunās likuma izmaiņas, kā arī jauno programmu,” atzīst L. Vītola.
Noslēdzot 2012. gadu, Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti

316 jaundzimušie, kas ir par 12 vairāk kā
2011. gadā. Zēniem visbiežāk vecāki
devuši vārdu Gustavs (7), Tomass, Roberts un Ralfs (6), kā arī Emīls (5),
savukārt meitenēm – Alise (9), Keita (6),
Samanta, Kate un Elizabete (5). Vēl
aizvien populāri bērniem dot divus
vārdus – 2012. gadā 11 dubultvārdi zēniem un 10 meitenēm. Neparastāko
vārdiņu vidū zēniem ir Severins, Linuss,
Džeremijs, Darens, Klims, Darians,
Luka, Rolfs, Benjamins, bet meitenēm –
Gledisa, Reinita, Heidija, Hetera, Marī,
Arina, Darina. 2012. gadā tikai vienai
meitenītei piešķirts latviskais vārds Līga
un tikai diviem zēniem – Jānis.
Ogres Dzimtsarakstu nodaļā 2012.
gadā reģistrētas 113 laulības, kas ir par
37 mazāk kā gadu iepriekš, bet tas saistīts ar to, ka laikā no 2012. gada septembra līdz pat 2013. gada janvārim
pašvaldības ēkā, kur atrodas Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa, nebija iespējams rīkot laulību reģistrāciju saistībā ar ēkas rekonstrukcijas darbiem.
Aizvadītajā gadā novadā reģistrēti
483 mirušie, 2011. gada – 486.
Baiba Trumekalne

Aizsaulē aizgājuši (3.12.2012. – 8.01.2013.)

PATEICĪBA
“Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad
tava gaisma atspīdēs tumsībā.” Jes. 58:10
Gadu mijā gribu pateikties tiem labestīgajiem cilvēkiem, kuri snieguši
palīdzīgu roku Ogres ev.lut.draudzes vecajiem ļaudīm un ziedojuši diakonijas
darbam. Paldies par sapratni, ka mēs esam vajadzīgi viens otram un arī atkarīgi
viens no otra.
Mīļš paldies SIA “Fazer maiznīcas” darbiniekiem par atsaucību – ziedoto
maizīti visa gada garumā.
Pateicamies SIA “Malevs” vadītājam Mārim Legzdiņam un “Policijas Akadēmija '98” darbiniekiem par dāvinājumu Ziemassvētkos, kā arī Ogres Valsts
tehnikuma direktorei Ilzei Brantei par atsaucību, sapratni un iejūtību.
Vēlam Dieva svētību un vadību 2013. gadā!
Rasma Ēriķe, diakonijas vadītāja

Anastasija Aleksandroviča
dz.14.01.1930.
Pēteris Andžāns
dz.16.11.1936.
Arnolds Annuškāns
dz.05.08.1938.
Ausma Astre
dz.11.09.1925.
Viktors Baikovs
dz.20.03.1957.
Lidija Bedikere
dz.29.09.1933.
Gints Birzgalis
dz.17.12.1961.
Agafja Bistrova
dz.24.02.1925.
Skaidrīte Valija Driķe
dz.24.02.1919.
Aldis Eglītis
dz.14.10.1957.
Monika Felkere
dz.13.03.1954.
Ilga Gobiņa
dz.18.03.1939.
Edgars Graustiņš
dz.29.03.1936.
Jānis Gurgāns
dz.03.09.1943.

Anna Indāne
dz.30.04.1953.
Dzidra Irbeniece
dz.07.04.1931.
Juzefa Ivko
dz.04.01.1927.
Leonīds Jermolajevs
dz.10.10.1939.
Zigfrids Jeste
dz.06.08.1929.
Velta Jēkabsone
dz.16.06.1941.
Antons Kalada
dz.13.06.1942.
Juris Kampa
dz.04.12.1934.
Malvīne Kiseļeva
dz.16.10.1928.
Pēteris Kočkeris
dz.27.04.1940.
Veronika Krustiņa
dz.02.07.1925.
Iļja Kuzmins
dz.31.07.1959.
Ilga Lielupe
dz.25.04.1931.
Rozālija Mackeviča
dz.06.02.1924.

Dārte Naumova
dz.21.11.1934.
Gunārs Nicmanis
dz.13.02.1949.
Mirdza Ortmane
dz.15.04.1925.
Dmitrijs Paļutkins
dz.19.05.1947.
Mudrīte Pāvulsone
dz.21.01.1928.
Antonija Pētersone
dz.13.01.1944.
Skaidrīte Plūme
dz.17.01.1939.
Alfrēds Pļaviņš
dz.06.11.1930.
Felicija Pukste
dz.20.04.1932.
Viktors Pūcēns
dz.24.04.1924.
Jevgenija Ropša
dz.15.08.1920.
Andris Serds
dz.19.10.1977.

Zenta Sileniece
dz.05.07.1921.
Zinaida Sīka
dz.14.03.1933.
Dzidra Spote
dz.03.12.1932.
Adelija Stepanova
dz.25.07.1947.
Andrejs Stiebriņš
dz.28.10.1945.
Jānis Šuksts
dz.29.08.1947.
Helēna Tropa
dz.26.09.1922.
Valentīns Ulitins
dz.16.12.1933.
Jānis Uzārs
dz.01.06.1958.
Anastasija Vaņkova
dz.03.01.1927.
Uldis Zankovskis
dz.23.03.1939.
Tekla Zvirbule
dz.26.01.1918.

Ogres novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.
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