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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Bezmaksas

Tiek izsludināts projektu konkurss
“Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”

Februāris – Ogres pilsētas dzimšanas dienas mēnesis
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic ogrēniešus pilsētas jubilejā. Paldies visiem tiem, kuri veltījuši savu
enerģiju, mīlestību un zināšanas, lai mūsu pilsēta kļūtu skaistāka, tīrāka un gaišāka, lai Ogre attīstītos.
Paldies visiem tiem, kuri nestāv malā un nekurn, bet ir gatavi arī paši iesaistīties problēmu risināšanā. Lai
mums visiem mīļa sava pilsēta, lai cilvēku attiecībās valdītu savstarpēja cieņa un iecietība.

Augsti rezultāti informātikas (programmēšanas) olimpiādē
tāja ieteikusi aiziet uz
programmēšanas kursiem. Pēc tam Toms
iegādājies grāmatu par
programmēšanu, to
izstudējis un turpinājis
apgūt šo jomu. “Man
gribējās uzprogrammēt
spēli, meklēju informāciju, izmēģināju dažādas programmēšanas
valodas. Spēli gan
neizdevās uzprogrammēt, bet apguvu C++
programmēšanas valodu, kurā arī strādāju,”
atminas Toms. Lai
sagatavotos olimpiāJānis Daļeckis (no kreisās) un Toms Kusiņš.
dei, Toms pusgadu katru dienu tam veltījis pieFebruāra sākumā Daugavpilī noticas stundas. Skolotājs norādījis
ka valsts olimpiāde informātikā (progtēmas, uzdevumus, gatavošanās strarammēšanā), kurā 3. vietu ieguva Ogtēģiju un Toms to patstāvīgi apguvis un
res 1. vidusskolas 12. klases skolnieks
realizējis. “Pirms olimpiādes tikko biju
Toms Kusiņš un Atzinību – Jaunogres
slimojis, gāja grūti. Pirmajā dienā tikai
vidusskolas 9. klases skolnieks Ivans
10% punktu savācu, toties otrajā
Jānis Binders.
dienā ierindojos trešajā vietā. Divās
Ogres novada informātikas skolosacensību dienās (10 stundās) bija
tāju metodiskās apvienības vadītājs,
jāpaveic 6 uzdevumi – jāuzraksta
Ogres 1. vidusskolas programmēšaprogrammas, kurās pie noteiktiem
nas pamatu skolotājs Juris Daļeckis ir
ievaddatiem pēc noteikta principa
patiesi lepns par skolēnu uzrādītajiem
jāizvada izvaddati. Darbus vērtēja
rezultātiem, jo šāda mēroga panākumi
servera testēšanas programma. Ja
valsts programmēšanas olimpiādē ir
izvaddati ir pareizi un nav pārsniegts
sasniegti pirmo reizi Ogres rajona un
uzdevumā norādītais laika limits, tad
tagad arī novada vēsturē.
uzdevums izpildīts pareizi,” par
Pavisam olimpiādē piedalījās 76
olimpiādi stāsta Toms. Treniņa nolūkā
skolēni no visas Latvijas un darbi vērviņš piedalās arī tiešsaistes programtēti divās grupās – jaunākā grupa līdz
mēšanas sacensībās internetā, ko
10. klasei un vecākā grupa – 11. un 12.
organizē ASV (USACO), Krievija
klašu skolēni. Pēc novadu posma re(CodeForces) un Horvātija (COCI).
zultātiem no Ogres novada valsts olimPēc vidusskolas Toms turpmākās stupiādē tika uzaicināti piedalīties trīs
dijas plāno saistīt ar programmēšanu.
skolēni – Ivans Jānis (skolotāja Jeļena
J. Daļeckis skaidro, ka informātikas
Bobrova), Toms un Ogres 1. vidussko(programmēšanas) olimpiādē Ogres
las 11. klases skolnieks Uno Morics
novada skolēniem labi rezultāti ir jau
Driķis (skolotājs J. Daļeckis), kurš
otro gadu (pagājušajā gadā T. Kusiņš
starp 11. klases skolēniem valsts olimieguvis Atzinību). Lai piedalītos šajā
piādē uzrādīja 6. rezultātu.
olimpiādē, skolēnu zināšanu līmenim
T. Kusiņš atklāj, ka padziļināta inteir jābūt ļoti augstam. Programmēšarese par programmēšanu viņam radunas pamati, ko skolēni apgūst skolā, ir
sies 7. klasē, kad matemātikas skolotikai ābece, bet, lai apgūtu kaut ko

PATEICĪBAS
Paldies Ogres novada pašvaldībai par iespēju Ogres
bērnudārzu bērniem apmeklēt baseinu pirmsskolas izglītības
iestādē “Saulīte”. Par atsaucību un labo organizētību sakām lielu
PALDIES PII “Saulīte” vadībai, peldēšanas trenerim,
medmāsiņai.
Mazo peldētāju vecāki

* * *
Liels paldies Ogres novada pašvaldībai, īpaši deputātei Ilgai
Vecziediņai, par ļoti operatīvi atrisināto mūsu mājas jumta
remontdarbu jautājumu.
Zaķu ielas 2 mājas iedzīvotāji

vairāk, ir ļoti daudz jāstrādā patstāvīgi.
“Programmēšana ir grūts priekšmets,
tā apgūšana prasa ilgstošu, patstāvīgu darbu, turklāt Latvijā trūkst arī šī
priekšmeta skolotāju. Lai nodarbotos
ar programmēšanu, jābūt spēcīgai loģiskajai un strukturētai domāšanai,”
norāda J. Daļeckis.
Sākotnēji olimpiāde skaitījusies kā
informātikas, bet skolēniem bija jāveic
programmēšanas uzdevumi. Turklāt šī
priekšmeta pamatus apgūst tikai 5 %
vidusskolēnu Latvijas skolās, kur tiek
piedāvātas matemātikas un dabaszinību izglītības programmas. “Informātikai, ko skolēni apgūst pamatskolā un
vidusskolā, ar programmēšanu kopīgs
ir tikai tas, ka abos priekšmetos tiek
izmantots dators. Pasaulē informātika
skaitās programmēšana. Tādēļ, lai
mazinātu neizpratni, tika nolemts, ka
šo olimpiādi dēvēs par informātikas
(programmēšanas) olimpiādi,” skaidro
J. Daļeckis. Daudzviet Latvijā programmēšana nemaz netiek piedāvāta,
bet Ogres novadā tieši pretēji – tā
attīstās. Jau 5 gadus informātikas
(programmēšanas) olimpiādes valsts
posms notiek kādā Latvijas pilsētā
ārpus Rīgas. Skolotājam J. Daļeckim
radusies ideja nākamgad to organizēt
Ogrē – Ogres 1. vidusskolā un Ogres
Valsts ģimnāzijā, jo abās skolās ir
nepieciešamā materiāli tehniskā bāze,
saņemts arī Ogres novada pašvaldības vadības, Izglītības un sporta pārvaldes, kā arī skolu direktoru atbalsts.
Ar iegūtajiem rezultātiem nekas
nav apstājies – šobrīd valsts olimpiādes 1. – 3.vietu 19 ieguvēji gatavojas
cīņai par iekļūšanu Latvijas izlasē
startam Baltijas valstu informātikas
olimpiādē Vācijā, kur savā starpā sacentīsies 10 valstu spēcīgākie jaunie
programmētāji. Atlases sacensības
notiks marta sākumā Siguldas Valsts
ģimnāzijā, bet Vācijā – aprīlī. Uz Vāciju
tiks 6 labākie, savukārt no Vācijas tālāk uz pasaules olimpiādi Austrālijā
dosies 4 stiprākie. Jātur īkšķi, lai viņu
vidū būtu arī mūsu Toms!
Baiba Trumekalne

PAZIŅOJUMI
Garāžu kooperatīva “Zaļā gaisma” atkārtota
kopsapulce notiks 2013. gada 9. martā plkst. 10 Ogres
kultūras centā Brīvības ielā 15, Ogrē.
Valde
* * *
GĪKS “Vidzeme – 13” kopsapulce notiks 2013.
gada 9. martā pl.10 kantora telpās Vidzemes ielā 13,
Ogrē.
Valde

Nolūkā uzlabot dzīves vides kvalitāti un sekmēt iedzīvotāju iniciatīvu, Ogres
novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres
novadā”, aicinot iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas pretendēt uz
pašvaldības finansējumu savu ideju realizācijai. Kopējais konkursā pieejamais
finansējums ir Ls 28000. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam
projektam, ir Ls 700.
Projektu konkurss rada iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar
dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās. 2013. gada projektu konkursa
prioritātes ir:
1. rekreācijas un sabiedrisko zonu labiekārtošana;
2. publiski pieejamu sporta bāzu pilnveidošana;
3. daudzdzīvokļu namu kopīpašumu labiekārtošana;
4. citi pasākumi.
Lai pieteiktos konkursam, līdz 2013. gada 26. martam plkst. 16.00 Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļā jāiesniedz projekta pieteikums 2 eksemplāros
(oriģināls un kopija) papīra formātā un elektroniskā versija (disketē, CD vai arī līdz
iesniegšanas brīdim nosūtot uz e-pasta adresi ilze.stagite@ogresnovads.lv).
Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami
Ogres novada pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv (sadaļā Projekti – 2013.
gads). Papildu informāciju un konsultācijas iespējams saņemt Ogres novada
pašvaldības Attīstības nodaļā, Ogrē, Brīvības ielā 33, 4. stāvā, 414. kabinetā, tālr.
650 22170 (Ilze Staģīte), e-pasts: ilze.stagite@ogresnovads.lv.
Potenciālie projektu iesniedzēji tiek aicināti arī uz informatīvajām sanāksmēm,
kas notiks:
• Ogres novada pašvaldības Mazajā zālē (Ogrē, Brīvības ielā 33, 2. stāvā) –
28. februārī plkst. 17.30,
• Meņģeles pagasta pārvaldes ēkā – 4. martā plkst. 14.00,
• Mazozolu tautas namā – 4. martā plkst. 15.30,
• Taurupes pagasta pārvaldes ēkā – 4. martā plkst. 16.30,
• Krapes pagasta pārvaldes ēkā – 5. martā plkst. 14.00,
• Madlienas pagasta pārvaldes ēkā (pārvaldes vadītāja kabinetā) – 5. martā
plkst. 15.00,
• Ķeipenes kultūras namā (lielajā zālē) – 5. martā plkst. 16.00,
• Lauberes pagasta pārvaldes ēkā (sanāksmju zālē) – 6. martā plkst. 14.00,
• Suntažu tautas namā – 6. martā plkst. 15.00,
• Ogresgala pagasta pārvaldes ēkā (2. stāvā) - 6. martā plkst. 16.30.
Aicinām būt radošiem, drosmīgiem un darbīgiem, lai visi kopā veidotu labāku
dzīves vidi Ogres novadā!

CIRSMAS IZSOLE
Ogres novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē pārdod cirsmu, adrese:
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, “Smiltāji” 1. kvartāla 10.,11. nogabalos.
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ogres novada pašvaldībā, Brīvības
ielā 33, Ogrē, 303. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
2. Cirsmas apskate, vienojoties pa tālruni 65071172, 29478207.
3. Pieteikumu reģistrācija līdz 2013. gada 14. martam, plkst.16.00.
4. Izsole notiks 2013. gada 15. martā plkst.11.00 Ogres novada pašvaldībā,
Ogrē, Brīvības ielā 33, Mazajā konferenču zālē.
5. Izsolāmās mantas sākumcena LVL 998 (deviņi simti deviņdesmit astoņi lati);
maksāšanas līdzeklis Latvijas valsts lati.
6. Izsoles solis ir LVL 100.
7. Nodrošinājuma apmērs 10 % no mantas nosacītās cenas, kas sastāda LVL
99,80.
8. Izsoles reģistrācijas maksa LVL 20.
9. Iemaksa jāveic līdz 2013. gada 14. martam ar pārskaitījumu Ogres novada
pašvaldības norēķinu kontā: Valsts kase, kods TRELLV22, konts Nr.
LV25TREL9800890740210 vai Ogres novada pašvaldības kasē Brīvības ielā 33,
Ogrē.
10. Samaksa par nosolīto mantu jāveic vienas kalendārās nedēļas laikā pēc
izsoles dienas.

AUTOMAŠĪNAS IZSOLE
Ogres novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē pārdod Ogres novada
pašvaldībai piederošo automašīnu “FORD TRANZIT”, reģ. Nr.GB 754, izlaiduma
gads – 2001., nobraukums – 328851 km.
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ogres novada pašvaldībā, Brīvības
ielā 33, Ogrē, 303. kabinetā, no plkst. 9.00 līdz 16.00., tālr.65071181.
2. Pieteikumu reģistrācija līdz 2013. gada 7. martam, plkst.15.00.
3. Izsole notiks 2013. gada 8. martā plkst.11.00 Ogres novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 33, Ogrē, Mazajā konferenču zālē.
4. Izsolāmās mantas sākumcena LVL 500 (bez PVN), maksāšanas līdzeklis
Latvijas valsts lati.
5. Izsoles solis – LVL 100;
6. Nodrošinājuma apmērs 10 % no mantas nosacītās cenas, kas sastāda LVL
50.
7. Izsoles reģistrācijas maksa LVL 20.
8. Iemaksa jāveic līdz 2013. gada 7. martam ar pārskaitījumu Ogres novada
pašvaldības norēķinu kontā: Valsts kase, kods TRELLV22, konts Nr.
LV25TREL9800890740210 vai jāsamaksā Ogres novada pašvaldības kasē.
9.Samaksa par nosolīto mantu jāveic līdz 2013. gada 18. martam.

LATVIJAS SARANĀ KRUSTA BIEDRĪBAS OGRES KOMITEJĀ
Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Ogres komiteja informē, ka aprīlī notiks
biedrības 17. kongress un maijā – 95 gadu jubilejas svinības.
Aicinām visus biedrus – gan aktīvos, gan neaktīvos – pārreģistrēties biedru
reģistrā. Aicinām pievienoties mūsu pulkam arī jaunus biedrus!
Mūsu birojs atrodas Ogrē, Mālkalnes pr.30, 1.stāvā. Darba laiks: otrdienās,
ceturtdienās no pl.10 līdz 13. Ar mums var sazināties pa tālruni 29266059 darba
dienās no pl.10 līdz 15, vai sūtot e-pastu: ogressarkanaiskrusts@inbox.lv
* * *
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 pl.10 līdz 15, sūtot
e-pastu: ogressarkanaiskrusts@inbox.lv
LSK Ogres komitejas izpilddirektore Mudīte Tēraudkalna
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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 būs
zāļu tēja un kafija. Lai būtu vieta pie galdiņiem, lūdzam pieteikties (arī grupas)
27. un 28. februārī no plkst.10 līdz plkst.14 kultūras centra 175. kabinetā vai
pa tālruni 65023044, 28251168.
Ogres pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs J. Staudžs

Saistošie noteikumi Nr. 2/2013 Grozījumi 19.04.2012.
saistošajos noteikumos Nr.10/2012 “Par braukšanas
maksas atvieglojumiem
Ogres novada pašvaldības iedzīvotājiem”
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 24. janvārī (protokols
Nr. 1; 2. §.).Izdoti saskaņā ar LR likuma
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 19. punktu un 43. panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu un
04.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 872 “Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos” 12. punktu.
Izdarīt pašvaldības domes 19.04.
2012. saistošajos noteikumos Nr.
10/2012 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem” (Ogres novada pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2012, Nr. 9) šādus
grozījumus:
1. Papildināt noteikumu tiesisko
pamatojumu ar atsauci uz 04.08.
2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.
872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu
tīkla maršrutos” 12. punktu.
2. Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“2.1. Ogres pilsētas teritorijā dzīvojošie izglītojamie, kas klātienē
mācās vispārējās izglītības iestādēs, kuras atrodas novada administratīvajā teritorijā, braukšanai mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ, ja braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli,
kas pārvadā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, un ja attālums no
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei ir
lielāks par 1 (vienu) kilometru – braukšanas maksas atvieglojumu 100%
apmērā no braukšanas izdevumiem;”.
3. Papildināt ar 2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
1
“2.1. ārpus Ogres pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes
10. – 12. klase) izglītojamiem, ja
braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā reģionālajos
vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos – braukšanas maksas atvieglojumu
100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz iz-

glītības iestādei un atpakaļ Ogres novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā”;
4. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā
minētās personas atvieglojumus saņem šādā kārtībā:
3.1. ja braukšanai ar autobusu iegādājas mēneša abonementa braukšanas biļeti, šo biļeti izglītojamais saņem
izglītības iestādēs, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja apstiprinātajiem izglītojamo sarakstiem;
3.2. ja izglītojamais iegādājas autobusa braukšanas biļeti katram braucienam vai brauc ar vilcienu, tas šo
noteikumu 2.1. apakšpunktā minētos
atvieglojumus saņem, iesniedzot biļetes Ogres novada sociālā dienesta
Ogres sociālajā centrā.”
1
5. Papildināt ar 3. punktu šādā
redakcijā:
“3.1 Šo noteikumu 2.1.1 apakšpunktā minētie izglītojamie braukšanas biļetes iegādājas par pilnu maksu, un, lai
saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, iesniedz tās novada pagasta
pārvaldē pēc deklarētās dzīvesvietas.”
6. Aizstāt 4., 5. un 6. punktos
vārdus “punktā” ar vārdiem “apakšpunktā”.
7. Papildināt ar 7. punktu un 8.
punktu šādā redakcijā:
“7. Šo noteikumu 3.1 punktā noteiktā
braukšanas maksas atvieglojumu
saņemšanas kārtībā tiek piemērota arī
braukšanas maksas atvieglojumiem,
kas noteikti 04.08.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 872 “Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9. punktā.
8. Šajos noteikumos paredzēto
braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai braukšanas izdevumus apliecinošus dokumentus persona iesniedz ne vēlāk kā mēneša laikā no
izdevumu rašanās dienas.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Ogres novada pašvaldības laikrakstā
“Ogrēnietis”.
E. Bartkevičs,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 3/2013 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 izmaiņām likumā
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
(turpmāk – Likums) – likuma 5. panta
papildināšana ar 1.1 un 1.2 daļām.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi nosaka:
1. tiek svītrots noteikumu 2.1.2.
punkts par nodokļa atvieglojumiem
maznodrošinātām ģimenēm, kurās apgādībā ir četri un vairāk nepilngadīgi
2
bērni, jo Likuma 5. panta 1. daļa ar
2013. gadu paredz normu, kas ir labvēlīgāka nodokļu maksātājam ((1.2)
Nekustamā īpašuma nodokļa summa
ir samazināma par 50 procentiem no
aprēķinātās nodokļa summas, bet ne
vairāk par 300 latiem, par šā likuma 3.
panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem 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);
2. nodokļa atvieglojumus piešķir
maznodrošinātām personām ne tikai
mājoklim, bet arī tam piekritīgai zemei
atbilstoši Likuma 5. panta 1.1 daļai (grozījumi noteikumu 2.1.6. 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.
E. Bartkevičs,
domes priekšsēdētājs

OGRES NOVADA NEREDZĪGO
BIEDRĪBA visiem biedriem un labvēļiem vēl veselību un
veiksmi 2013. gadā! Pateicamies mūsu novada domei par
iespēju darboties! Īpašs paldies Raimondam Javoiša kungam
par iejūtīgo attieksmi un praktisku atbalstu! Pateicamies
ziedotājiem: aptiekai “Mana Aptieka” Mālkalnes pr. 4 un
“Eliksīrs”, SIA “Rubeņi” un “Ogres Prestižs”, Latvijas Sarkanā
Krusta Ogres nodaļai. Ceram uz labu sadarbību arī turpmāk!

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
Šā gada 12.martā plkst. 10 biedrības telpās rīkojam
sacensības galda spēlē “Zolīte”. Pieteikties biedrībā.
* * *
Humāno drēbju un apavu dalīšana Ogres invalīdu
biedrības biedriem līdz šā gada 18. martam biedrības
telpās. Pirmdienās, ceturtdienās no plkst 13 līdz 16;
trešdienās no plkst. 10 līdz 13.
Valde

Saistošo noteikumu Nr. 2/2013 Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 10/2012
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Noteikumu pieņemšana saistīta ar
pašvaldības vēlmi un budžeta iespējām paaugstināt braukšanas maksas
atvieglojumus no 50% uz 100% Ogres
pilsētas teritorijā dzīvojošajiem izglītojamiem, kas klātienē mācās vispārējās
izglītības iestādēs, ja braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli,
kas pārvadā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, un papildus piešķirt
atvieglojumus (100% apmērā 04.08.
2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.
872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos”, 10. punktā
paredzēto 50% vietā), kā arī nepieciešamību precizēt noteikumos paredzēto atvieglojumu saņemšanas kārtību un noteikt Ministru kabineta noteikumu 9. punktā (ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošo vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.– 9. klase) izglītojamo
tiesības saņemt kompensāciju 100%
apmērā par braukšanas izdevumiem,
kas saistīti ar braucienu mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ novada administratīvajā teritorijā) paredzēto atvieglojumu saņemšanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumu grozījumi paredz:
1. tā kā Ministru kabineta noteikumu 12. punkts nosaka, ka šo noteikumu 9. punktā minētās kategorijas pasažieri (ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.– 9. klase) izglītojamie, kuriem ir
tiesības saņemt kompensāciju 100%
apmērā par braukšanas izdevumiem,
kas saistīti ar braucienu mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ novada administratīvajā teritorijā) biļeti iegādājas par
pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem sedz pašvaldības noteiktajā kārtībā no attiecīgās pašvaldības
budžeta, tad noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums tiek papildināts ar
atsauci uz Ministru kabineta noteikumu 12. punktu (grozījumu 1. punkts)
un noteikumi tiek papildināti ar 7.
punktu, kurā tiek noteikta Ministru kabineta noteikumu 12. punktā paredzēto atvieglojumu saņemšanas
kārtība – biļetes iesniedz novada pagasta pārvaldē pēc deklarētās dzīvesvietas;
2. no 50% uz 100% paaugstina
braukšanas maksas atvieglojumus
Ogres pilsētas teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem, kas klātienē mācās vispārējās izglītības iestādēs, ja braukšanai
izmanto sabiedrisko transportlīdzekli,
kas pārvadā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, tanī pat laikā ierobežojot iespējas saņemt atvieglojumus
tad, ja attālums no dzīvesvietas līdz

izglītības iestādei ir lielāks par 1 (vienu) kilometru (grozījumu 2. punkts –
grozījumi 2.1. apakšpunktā), kilometru
ierobežojums paredzēts, lai veicinātu
izglītojamo veselīgu dzīvesveidu (kustības) un lietderīgāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus;
3. nosaka papildu braukšanas
maksas atvieglojumus ārpus Ogres
pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12.klase) izglītojamiem, ja
braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā reģionālajos
vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, braukšanas maksas atvieglojumu
100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību
gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ Ogres novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
(grozījumu 3. punkts – noteikumu papildināšana ar 2.1.1 apakšpunktu), jo
Ministru kabineta noteikumu 10. punktā šo personu kategorijai paredzēti
atvieglojumi tikai 50% apmērā;
4. groza noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanas kārtību: Ogres pilsētas teritorijā
dzīvojošie izglītojamie, kas klātienē
mācās vispārējās izglītības iestādēs,
kuras atrodas novada administratīvajā
teritorijā, braukšanai mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja braukšanai izmanto
sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā reģionālajos vietējās nozīmes
maršrutos, un ja attālums no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei ir lielāks
par 2 (diviem) kilometriem – braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no braukšanas izdevumiem saņem: 1) ja braukšanai ar autobusu iegādājas mēneša abonementa braukšanas biļeti, šo biļeti izglītojamais saņem izglītības iestādēs, pamatojoties
uz izglītības iestādes vadītāja apstiprinātajiem izglītojamo sarakstiem; 2) ja
izglītojamais iegādājas autobusa
braukšanas biļeti katram braucienam
vai brauc ar vilcienu, tas šo noteikumu
2.1. apakšpunktā minētos atvieglojumus saņem, iesniedzot biļetes Ogres
novada sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā (grozījumu 4. punktsgrozījumi noteikumu 3. punktā);
1
5. nosaka 2.1. apakšpunktā paredzēto atvieglojumu saņemšanas kārtību: ārpus Ogres pilsētas teritorijas
dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības
iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamie, ja braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos – braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā par
braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucienu mācību gada laikā no

dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ Ogres novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā saņem,
braukšanas biļetes iegādājoties par
pilnu maksu un iesniedzot tās novada
pagasta pārvaldē pēc deklarētās
dzīvesvietas (grozījumu 5. punkts - noteikumu papildināšana ar 3.1 punktu);
6. tiek precizēti noteikumu 4., 5. un
6. punktos minēto apakšpunktu nosaukumi (grozījumu 6. punkts);
7. noteikumi tiek papildināti ar 7.
punktu, kas nosaka, ka Ministru kabineta noteikumu 9. punktā noteikto personu kategorija – ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošo vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9.klase) izglītojamie, kuriem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ
novada administratīvajā teritorijā – šo
atvieglojumu saņem, braukšanas biļetes iegādājoties par pilnu maksu un
iesniedzot tās novada pagasta pārvaldē pēc deklarētās dzīvesvietas (grozījumu 7. punkts);
8. noteikumi tiek papildināti ar 8.
punktu, kas nosaka, ka noteikumos
paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai braukšanas izdevumus apliecinošus dokumentus persona iesniedz ne vēlāk kā mēneša laikā no izdevumu rašanās dienas (grozījumu 7. punkts).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Grozījumu 1. un 2. punktā (grozījumi
1
noteikumu 2.1. un 2.1. apakšpunktos)
paredzēto atvieglojumu piešķiršanai
2013. gada budžetā papildus plānoti 9
tūkstoši latu (1 tūkst. Ls mēnesī).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Privātpersona saistošo noteikumu
grozījumu piemērošanā var vērsties:
1. grozījumu 2. punktā (grozījumi
noteikumu 2.1. apakšpunktā) paredzēto atvieglojumu saņemšanai – attiecīgajā novada vispārējās izglītības iestādē vai Ogres novada Sociālā dienesta
sociālajā centrā;
2. grozījumu 3. punktā (noteikumu
2.1.1 apakšpunktā) paredzēto atvieglojumu saņemšanai – novada pagasta
pārvaldē pēc deklarētās dzīvesvietas.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām
nav veiktas.
E. Bartkevičs,
domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 3/2013 Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 17/2010 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem
Ogres novada pašvaldībā”
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 24. janvārī (protokols
Nr. 1; 3.§). Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 13. punktu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo
un ceturto daļu.
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;
2013, Nr. 1) šādus grozījumus:
1. Svītrot 2.1.2. apakšpunktu.
2. Papildināt 2.1.6. apakšpunktu
beigās ar vārdiem “un tiem piekritīgo

zemi”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Ogres novada pašvaldības laikrakstā
“Ogrēnietis”
E. Bartkevičs,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 4/2013 Grozījumi 20.12.2012. saistošajos noteikumos
Nr. 37/2012 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par dzīvojamās
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2013. gadā cenrādis” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Šo noteikumu pieņemšanas nepieciešamību nosaka Publisko aģentūru
likuma 17. panta ceturtā daļa (aģentūras sniegto pakalpojumu cenrādi
apstiprina ar saistošajiem noteikumiem) – nepieciešams apstiprināt
maksu par dzīvojamās mājas Zilokalnu prosp. 18, Ogrē, pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu 2013. gadā.
2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi paredz maksu par dzīvojamās mājas Zilokalnu prosp.18, Ogrē,
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
2013. gadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi pašvaldības
budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie no-

teikumi 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.
E. Bartkevičs,
domes priekšsēdētājs
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2013. gada 26. februārī

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi
Ogres Ziņas Nr. 27,
1938. gada 22. janvārī
Pagājušo svētdien Ogres kalnos
slēpoja 1500 rīdzinieki
Rīgas slēpotāju klubs pagājušo
svētdien Ogrē rīkoja plašas slēpošanas sacīkstes. Sakarā ar to uz Ogri bija
norīkots “Ceļtransa” slēpotāju vilciens,
kas šoreiz pulcēja sevī rekordskaitu
ziemas sporta cienītāju. Vilciena sastāvā bija 14 vagoni, bet kad Rīgas
stacijā atsteidzās pēdējie aizgulējušies braucēji, arī šī vagonu rinda bija
aizņemta līdz pēdējai vietai. Uz Ogri
devās vairāk kā 1500 ziemas sporta
cienītāji, kas ir lielākais skaits, ko vispār pie mums ir vedis viens vilciena
sastāvs.
Slēpotāju vidū bija daudz redzami
sabiedriski darbinieki, bet jo kuplā
skaitā ārvalstu sūtniecības darbinieki.
Francijas sūtniecība vien bija reprezentēta ar 19 cilvēkiem.
Ikšķiles stacijā daļa slēpotāju izkāpa, kur tos sagaidīja maršruta vadītājs Priede.
Ogres stacijā atbraucējus sagaidīja
pilsētas galva J. Marsons ar pilsētas
valdes locekļiem, Kūrorta biedrības
priekšn. Magaziņš un Ogres sportistu
pārstāvji.
Lielu pretimnākšanu slēpotājiem bija gādājusi pilsētas valde. Sacīkstes
bija pievilkušas dalībnieku un skatītāju

rekordskaitli, kurās galveno vērību saistīja 10 km slēpojums. Šeit spožu triumfu guva spēcīgā Armijas sporta kluba slēpotāju gvarde. Kā noteikts uzvarētājs izvirzījās kaprālis V. Vītols,
izcīnot Dr. Briegera un inž. Ronnimoisa
ceļojošo kausu.
Lēkšanā no tramplīna startēja 27
dalībnieki. Tas ir kuplākais dalībnieku
skaits, kāds līdz šim Latvijā bijis pie

starta lēkšanas sacīkstēs.
Sacensībā Ogres pilsētas galvas J.
Marsona ceļojošo kausu ieguva siguldietis Celms.
Sacīkstēs ņēma dalību arī Ogres
sportisti un redzamu vietu ieguva Ogres aizsargu sporta pulciņa dalībnieks
V. Pētersons.
Vakarā apvienoto biedrību namā
notika slēpotāju pēcpusdienas tēja ar
deju, kuru sarīkoja Ogres aizsardzes.
Pilsētas galva Marsons pasniedza
balvas slēpošanas sacīkstēs uzvarētājiem.
Atzīmējama pilsētas valdes un aizsardžu pulciņa lielā pretimnākšana pie
Rīgas viesu uzņemšanas, kuri nebij
taupījuši pūliņus, lai slēpotāji tiešām
pavadītu patīkamus brīžus Ogrē. Un
jāsaka, slēpotāji atgriezās Rīgā
apmierināti, ar vislabākiem iespaidiem
par Ogri.
Ārzemnieki sajūsmināti par Ogri.
Sarunā ar mūsu laikraksta pārstāvi
franču sūtniecības darbinieki par Ogri
nodeva vislabākās atsauksmes. Daži
no viņiem Ogri apmeklējuši tikai vasarā, bet tagad, ziemā, kad Ogres āres
klātas sniega segā, ārzemniekos atstājušas vislabāko iespaidu.

(Pārpublicējot tekstu, saglabāts tā
laika valodas stils un pareizrakstība)

OGRES BŪVVALDĒ JANVĀRĪ
Šā gada janvārī Ogres būvvalde ir
izskatījusi 12 būvniecības iesniegumus projektu izstrādāšanai.
Ogrē tie ir: Jaunogres pr. 35 –
garāžas, saimniecības ēkas, šķūņa un
nojumes nojaukšanai, Mārtiņa ielā 21
– kabeļu ieguldīšanai (būvniecības
ierosinātājs – SIA “Lattelecom”), Salas
ielā 2 – atpūtas kompleksa ar zivju
kūpinātavas virtuvi būvniecībai un
atpūtas kompleksa projekta izmaiņu
izstrādāšanai, Upes pr. 1 – garāžas
būvniecībai, Poruka ielā 28A – dzīvojamās ēkas rekonstrukcijai, J. Čakstes pr. 9 – dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas projekta izmaiņu izstrādāšanai, Rožu ielā 26 – dzīvojamās
mājas projekta izmaiņu izstrādāšanai.
Ogresgala pagastā: Krastmalas
ielā 20, Ciemupē – dzīvojamās mājas
un pirts būvniecībai, īpašumā “Cēlkrasti”, Ciemupē – dzīvojamās mājas
būvniecībai, d/s “Ogre” 277A – dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas
projektu izmaiņu un žoga projekta izstrādāšanai, Tērces ielā 2 – pirts būvniecībai.

Būvvalde akceptējusi 4 būvprojektus:
Ābolu ielā 4 – izmaiņas dzīvojamās
mājas un saimniecības ēkas projektā,
Mārtiņa ielā 21 – vietējo sakaru kabeļu ieguldīšanas tehniskais projekts,
Rūpnieku ielā un Rožu ielā – gāzes
apgādes (vidējā spiediena sadales
sistēmas gāzes vadi un pievadi) tehniskais projekts, Brīvības iela 51 – dzīvojamās mājas rekonstrukcijas un
saimniecības ēkas būvniecības tehniskais projekts.
Izsniegtas būvatļaujas šādiem objektiem: garāžu ēkas rekonstrukcijai
Brīvības ielā 48, Ogrē, slēpošanas
trases būvniecībai dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, dārza mājas un mazēkas būvniecībai īpašumā “Jaunbēmi”
Ogresgala pagastā.
Pārreģistrētas būvatļaujas:
dzīvojamās mājas būvniecībai
Jaunajā gatvē 9, Cīruļu ielā 2A, Ābolu
ielā 9, Ogrē un Aroniju ielā 8, Ogresgalā; dārza māja mājas būvniecībai
Miķelīšu iela 13, Ogrē un “Mežvidi” 74,

Ogresgala pagastā; dārza māja un
saimniecības ēkas būvniecībai Magnoliju ielā 36 un Kamēliju ielā 34,
Ogrē, un dārza mājas un pirts būvniecībai “Ogre” 155, Ogresgala pagastā;
dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas
un pirts būvniecībai īpašumā “Pļaviņas”, Ogresgala pagastā; ainavu dīķa
un teritorijas labiekārtošanai īpašumā “Vilciņi’ Ogresgala pagastā; saimniecības ēkas būvniecībai Mičurina
ielā 11, Ogrē.
Būvvalde pieņēmusi ekspluatācijā
šādas būves Ogrē: Mārtiņa iela 44 dzīvojamā māja un saimniecības ēka;
īslaicīga autostāvvieta Raiņa prospektā (blakus autostāvvietai Raiņa
prospektā 11B); Jāņa Čakstes pr. 2 –
estrādes ēkas gāzes apgādes ārējais
tīkls; Taurupes iela 11 – dzīvojamās
mājas gāzes apgādes ārējais tīkls;
Birzgales iela 41A, Cīruļu iela 2A –
dzīvojamā māja, Skolas iela 2A – tirdzniecības centra renovācija; Vidzemes
iela 4C – noliktavas rekonstrukcija.

Pirmklasnieku reģistrēšana sāksies 22. martā
Saskaņā ar Ogres novada domes
21.02.2013. lēmumu „Par izglītojamo
reģistrēšanu un uzņemšanu Ogres
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” ar 2013. gada 22.
martu ir izsludināta izglītojamo reģistrācija uzņemšanai Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
1. klasē 2013./2014. mācību gadā.
Jaunogres vidusskolā nākamajā
mācību gadā plānoti 3, Ogres 1. vidusskolā – 5, Ogres sākumskolā – 5 pirmo
klašu komplekti, Ogresgala pamatskolā, Suntažu vidusskolā, Ķeipenes
pamatskolā un Lauberes pamatskolā –

pa 1 pirmās klases komplektam katrā,
savukārt Madlienas vidusskolā (tai
skaitā Krapes filiālē) – 2 un Taurupes
pamatskolā (tai skaitā Mazozolu un
Meņģeles filiālē) – 3 pirmo klašu komplekti.
Ja reģistrēto izglītojamo skaits 1.
klasē būs mazāks par 8, tad izglītības
iestādēs un to filiālēs izglītojamie tiks
uzņemti un tiks veidotas apvienotās
klases.
Ar 2013. gada 22. martu ir izsludināta arī 2007. un 2008. gadā dzimušo bērnu pieteikšana obligātajai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagata-

vošanai pamatizglītības ieguvei Ogres novada domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
Vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem ir uzdots organizēt izglītojamo
reģistrāciju un uzņemšanu izglītības
iestādēs 2013./2014. mācību gadam
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
primāri nodrošinot vietu Ogres novada
administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem, un līdz šā gada
1. jūnijam iesniegt Izglītības un sporta
pārvaldē informāciju par plānotajiem
klašu komplektiem un skolēnu skaitu.

Izveidota pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija
Ogres novada domes sēdē 21.02.
2013. deputāti nolēma izveidot Ogres
novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisiju, kā arī apstiprināja tās
nolikumu un sastāvu.
Komisijas pamatuzdevums ir izvērtēt un pieņemt lēmumus par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības pārraudzībā esošo autoceļu tehnisko stāvokli, ekspluatāciju, remontu un būvniecību atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai.
Komisija savas kompetences ietvaros izskatīs fizisko un juridisko personu iesniegumus, sniegs priekšlikumus par gājēju un transportlīdzekļu
drošas kustības organizāciju, brauktuvju tehniskā stāvokļa uzlabošanu,
uzturēšanu un rekonstrukciju, sabiedriskā transporta pieturvietu aprīkošanu
un uzturēšanu tehniskajā kārtībā.

Komisijas sēdēs tiks izskatīti arī būvniecības projekti, kas saistīti ar transporta un gājēju kustības organizāciju,
jautājumi par ceļa zīmju izvietošanu
atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem
un valsts standartiem, neatliekamajiem brauktuvju remonta darbiem, ielu
un autoceļu apgaismojuma tehniskā
stāvokļa uzlabošanu, uzturēšanu un
rekonstrukciju, ceļu satiksmes organizāciju un uzturēšanu.
Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija apstiprināta
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs
– Pēteris Špakovskis, Ogres novada
pašvaldības izpilddirektors; priekšsēdētāja vietnieks – Egils Helmanis, domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos;
komisijas locekļi: domes priekšsēdētāja padomnieks, novada pašvaldības

Komunālās nodaļas pārstāvis, Ogres
būvvaldes pārstāvis, Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis, pašvaldības
izpilddirektora palīgs, Ogresgala pagasta pārvaldes pārstāvis, pašvaldības aģentūras “Mālkalne” pārstāvis,
pašvaldības policijas pārstāvis.
Komisijas sēdēs piedalīsies VAS
“Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona,
Ogres pilsētas autoceļu un ielu apgaismojuma uzturētāju pārstāvji.
Komisijas darbs notiek darba laikā
un netiek finansēts. Atlīdzību par faktiski nostrādātajām stundām saņems
tikai komisijas sekretāre.
Līdz šim jautājumus, kas tagad
uzticēti jaunizveidotajai komisijai, tika
izskatīti iknedēļas sanāksmē par ielu
un ceļu uzturēšanu.
Nikolajs Sapožņikovs

Ogres novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar novada domes 2013. gada 21.
februāra lēmumu (protokols Nr. 2, 2. §) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde
nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A, Ogrē, 2. zemes vienībā ar kad. apz. 7401001-0449.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A īpašnieku pieteikumu zemes
vienībā paredzēta darījumu iestādes būvniecība un zemes vienības sadale publiskās
apbūves vajadzībām. Lai realizētu iecerēto attīstību, nepieciešama pieguļošā Kalna
prospekta posma rekonstrukcija, nodrošinot autotransporta piekļūšanu plānotajiem
objektiem un risinot jautājumu par drošu gājēju kustību.
Saskaņā ar Ogres novada teritorijas plānojumu, 2. zemes vienības Kalna
prospektā 2A atļautā un plānotā izmantošana ir publiskās apbūves teritorija un
tehniskās apbūves teritorija. Detālplānojumu izstrādās SIA “PEAF”, Preses ielā 2,
Ogrē. Par detālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
pašvaldība informēs papildus.

Mūža mājās – Ogres kapos
Pavasaris neatvairāmi piesaka savu tuvošanos arī Ogres kapu saimniecībā. Tas nāk ar neatliekamiem darbiem, ar jaunu stādījumu un atdusas
vietu labiekārtošanu, ar domām, kā
padarīt piemiņas vietu sev raksturīgu
un skaistu.
Diemžēl mūsu nepastāvīgā ziema
un mainīgais sals būs izdarījis dažādas
korekcijas jau iekoptajās teritorijās, izkustinājis zemi, izveidojis iegruvumus,
iesēdumus. Dažkārt tiek salauzti kapakmeņu betonēti pamati un iestrādātās
apmales. Tāpat ziemā veiktie apbedījumi, pavasarī nokrītot sniegam, izskatīsies pavisam citādi, dažkārt pat nepievilcīgi. Būs šaubas par iemērītās
teritorijas pareizību un atbilstību piešķirtajam. Tādēļ, pirms sakopšanas
darbu sākšanas, kopā ar pieaicināto
kapsētas vadītāju, būtu jāpārliecinās
par robežu atbilstību un saskaņu ar kaimiņiem. Pirms ierobežot visu teritoriju,
ir jāpārliecinās, vai tajā varēsiet veikt
turpmākos apbedījumus, vai būsiet
spiesti demontēt dārgus veidojumus.
Jāatceras, ka koki, košumkrūmi, mūžzaļie augi izaug ātri un var radīt jaunas
problēmas pašiem un kaimiņiem.
Katru neskaidru situāciju jums palīdzēs skaidrot kapsētas pārzine un pie
ieejas vārtiem – kapsētas uzraugs. Tāpat kā citugad, arī šogad iebraukšana
kapsētā būs par samaksu. Kapsētas
vārtu daļā varēs iegādāties ziedus, stādījumus un palīgmateriālus, iznomāt
īslaicīgi ķerru, lāpstu vai grābekli un
saņemt vai nodot informāciju.
Apbedīšanas procedūras kapsētā
notiks kā līdz šim, kaut arī kapavietu
piešķiršana ir stipri limitēta.
Ogres kapsētā ir izveidota kolumbārija zona, iekopts zālājs – laukums, kurā urnas ar pelniem var ierakt zemē,
bet nav ievietojamas ekspozīcijas sienā, kā citviet Eiropā ir redzēts un pieņemts. Taču rituāli un ceremonijas urnu
apglabāšanai nosaka mirušo piederīgie, tās atļauts un ieteicams noglabāt
jau esošajos apbedījumos, veicot kā
virsapbedījumu.
Visus ar apbedīšanu saistītos jautājumus risina pašvaldības uzņēmums
SIA “Ogres Svēte”, kas ir kapsētas
apsaimniekotājs un apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs. “Ogres Svētes”
pakalpojumu centrs atrodas kapsētas
stāvlaukumā, pie centrālās ieejas, lai
nodrošinātu servisa pakalpojumus vienā vietā ar maksimālu piekļuvi, lai visus
ar apbedīšanu saistītos jautājumus atrisinātu uzreiz un maksimāli pie viena
pakalpojumu sniedzēja, bez starpniekiem.

“Ogres Svēte” ir Ogres novada pašvaldības dibināts uzņēmums ar 21 gada pieredzi, kura darba moto ir: Pamatota kvalitāte un uzticamības pierādījums mīlestībā pret savējiem. Uzņēmuma darbība ir vērsta uz rūpēm par
savējo – ogrēniešu un novada cilvēku
problēmsituāciju risināšanu, lai meklētu vislabāko pieeju katram un individuāli. Neviens savējos grūtībās nesapratīs labāk par mums. Mēs kopā ar
sociālā dienesta speciālistiem atradīsim jums vispiemērotāko līdzfinansējuma un pakalpojuma modeli – jebkurā
vietā un laikā.
“Ogres Svētei” ir noslēgti nodomu
līgumi ar saistošiem uzņēmumiem, kuriem ir kopēji mērķi un uzdevumi pakalpojumu jomā šeit, Ogrē.
Jāpiemin, ka darba procesā ne reizi
vien esam saņēmuši arī informāciju, ka
kāds pakalpojumu sniedzējs prot uzdoties gan par vienu, gan otru firmu,
gan par to pārstāvjiem, tāpat maldinājis
klientus par neatbilstoši augstām pakalpojumu izmaksām. Klientam jāatceras: neviens nedrīkst jums uzspiest
savu pakalpojumu! Jums ir tiesības un
pienākums pieprasīt sev vēlamu pakalpojumu sniedzēju, kā arī pārbaudīt
viņa darbību norādītajā organizācijā.
Jāatceras, ka arī mediķa ieteiktā viena
firma un jums atstātā šī apbedītāja
vizītkarte patiesībā ir rupjš ētiskas dabas pārkāpums. Diennakts pakalpojumus sniedz arī “Ogres Svēte”, uzņēmumam ir sava kapliča ar aukstumkameru mirušo uzglabāšanai. Uzņēmums savus pakalpojumus sniedz visā
Latvijas teritorijā un ārpus tās robežām, turklāt par Ogres novada domes
apstiprinātām un jau ilgstoši nemainīgām cenām.
Mūsu diennakts tālrunis jums palīdzēs sameklēt, ieteikt un organizēt apbedīšanas procesu.
Jums jāatceras, ka ir cilvēki, kuri
šajā jomā ir profesionāļi, taču smalki un
iejūtīgi spēj risināt citu problēmas un
palīdzēt sāpēs. Ir tikai jāuzticas!
Ogres pilsētas kapi Turkalnes ielā 35
Kapsētas pārzine:
28804199, 65047809
Dežurants – 65047810
Apbedīšanas pakalpojumu centrs
(kapsētas stāvlaukumā pie centrālās
ieejas)
Klientu apkalpošanas speciālists:
25908679, 65044466
Diennakts uzticības tālrunis –
26566900
e-pasts:ogressvete@inbox.lv
Juris Reihlers, SIA “Ogres Svēte”
valdes priekšsēdētājs

Aizsaulē aizgājuši (01.02. – 21.02.2013.)
Zenta Bangovska
dz.04.01.1931.
Maiga Cvetkova
dz.06.02.1943.
Vladimirs Daņilovs
dz.19.04.1922.
Ināra Dobulāne
dz.12.01.1949.
Zenta Ezeriete
dz.09.03.1936.
Makarijs Gorodničevs
dz.06.06.1930.
Ona Gurinoviča
dz.15.04.1941.
Jānis Kulakovskis
dz.12.05.1940.
Vitālijs Kuprijanovs
dz.17.01.1939.
Lija Ludbārža
dz.22.04.1948.
Nadežda Mališeva
dz.16.06.1954.
Jūlijs Marčenkovs
dz.06.05.1940.
Jepistinija Mežule
dz.18.09.1919.
Marta Millere
dz.27.08.1928.

Aida Muceniece
dz.14.06.1937.
Marija Nagle
dz.20.12.1932.
Aleksejs Nikolajevs
dz.23.07.1952.
Marija Rozenlauka
dz.19.01.1939.
Valda Suharevska
dz.30.07.1947.
Aleksandrs Svirskis
dz.14.07.1942.
Voldemārs Šķiņķis
dz.19.04.1946.
Valentīna Teivāne
dz.10.05.1942.
Inta Vilčuka
dz.12.09.1930.
Antons Vingris
dz.24.04.1942.
Nikolajs Vinogradovs
dz.05.01.1945.
Aloizs Voitiņš
dz.13.02.1916.
Vera Žilde
dz.28.10.1919.

Ogres novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.
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Ogres novadā reģistrēti 17 jaundzimušie,
t.sk. 10 meitenes un 7 zēni.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
jaundzimušo bērniņu vecākus!

SVEICAM MARTA JUBILĀRUS
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
94 gadu jubilejā
Moniku Justoviču

Jevgeniju Bergmani
Martu Strigu

85 gadu jubilejā
Borisu Timohinu
Līgu Segliņu
Felicitu Savicku
Pelageju Grigorjevu
Āriju Pelčeri
92 gada jubilejā
Genovefu Cīmotnīku Arni Zundi
Jekaterinu Ivanovu
Vili Bruno Skulti
Jāni Kļaviņu
Annu Naidenko
Lidiju Vasiļjevu
Teklu Tkaču
Mildu Damrozi
Paulīnu Zvirbuli
Ritu Alidu Kārkliņu
Jeļenu Mališevu
91 gada jubilejā
Gunāru Bramani
Jevgeņiju Žiharevu
Viktoru Vahromovu
90 gadu jubilejā
80 gadu jubilejā
Aldoniju Veidi
Mariju Jevdokimovu Ludmilu Solovjovu
Helēnu Stepīti
Birutu Saulīti
Ausmu Jansoni
Hristinu Kotovu
93 gadu jubilejā
Jāni Bergmani
Klaudiju Radkeviču
Anastasiju Petkēviču

Idu Ūpi
Liliju Lakačevsku
Francisku Ļoļāni
Ināru Surģenieku
Valēriju Bobinsku
Rūdolfu Lasmani
Gunāru Laimvaldi
Rubesu
Jāni Ķauni
Larisu Deičmani
Emīliju Žukovsku
Valentinu Boltrikovu
Raisu Motriču
Valentīnu Boļšakovu
Antoņinu Bramani
Jāni Hralovski
Zigrīdu Andrejevsku
Ausmu Franci
Pēteri Ziemeli
Staņislavu Jurgelānu
Valentinu Pujati
Anatoliju Ločmeli
Maigu Merisalu
Gaidu Saidāni

Ogres novada pašvaldības aģentūra
“Ogres novada kultūras centrs”
piedāvā darbu IEPIRKUMU SPECIĀISTEI / SPECIĀISTAM
Piedāvājums
Profesija – 3323 01 iepirkuma speciālists
Vienību skaits – 0,5
Darba vieta – Ogres kultūras centrs, Brīvības iela 15, Ogre
Darba apjoms – Iepirkumi aģentūras trīs struktūrvienību: Ogres kultūras centra,
Ogresgala tautas nama un Ciemupes tautas nama darbības nodrošināšanai
Darba attiecību veids: Pārbaudes laiks trīs mēneši, pēc pārbaudes laika – darba
līgums uz nenoteiktu laiku
Darba pienākumi:
• iegūt informāciju par tirgus konjunktūru, nepieciešamajām un esošajām
rezervēm un noteikt iegādājamo preču daudzumu un kvalitāti, to vērtību, piegādes
termiņu un citus līguma noteikumus;
• sastādīt preču pasūtīšanas sarakstus, nosūtīt pieprasījumus un saņemt
piedāvājumus preču un pakalpojumu iegādei;
• uzkrāt informāciju par preču un pakalpojumu pieprasījuma izmaiņām un dažādu
piegādātāju darbības kvalitāti;
• analizēt preču krājumus aģentūrā un savlaicīgi plānot iepirkumus;
• izstrādāt atbilstošo iepirkumu dokumentāciju;
• kontrolēt iepirkumu virzību un izpildi;
• organizēt un vadīt iepirkumu procedūras (organizēt un izsludināt iepirkumu
procedūras, organizēt un protokolēt iepirkumu komisijas sanāksmes);
• organizēt un kontrolēt mantisko vērtību pasūtīšanu.
Prasības pretendentei / am:
• pirmā vai otrā līmeņa augstākā juridiskā vai ekonomiskā izglītība;
• pieredze valsts vai pašvaldību publisko iepirkumu jomā (vēlama ilgāka par
diviem gadiem);
• pieredze informācijas analīzē un apkopošanā;
• ar darbu saistīto normatīvo dokumentu pārzināšana;
• prasme operatīvi pieņemt lēmumus un spēja uzņemties atbildību;
• labas komunikācijas un organizatora prasmes;
• prasme strādāt ar datoru (MS Office, Internet Explorer u.c. programmām);
• pozitīva attieksme pret darbu, sadarbības partneriem un kolēģiem.
Mēs piedāvājam:
interesantu un atbildīgu darbu; profesionālās pilnveides iespējas;
draudzīgu un zinošu kolēģu profesionālo atbalstu.
Jūsu CV un motivācijas vēstuli gaidīsim līdz 2013.gada 18.martam, sūtot uz
adresi: Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres novada kultūras centrs”,
Brīvības iela 15, Ogre, LV5001, vai rakstot uz e-pastu: kulturascentrs@okc.lv

Saistošie noteikumi Nr. 4/2013 Grozījumi 20.12.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 37/2012 “Ogres novada
pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
2013. gadā cenrādis”
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2013. gada 24. janvārī (protokols Nr.1;
21.§). Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.
punktu un Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu.
Izdarīt pašvaldības domes 20.12.2012. saistošajos noteikumos Nr. 37/2012
“Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2013. gadā cenrādis” (Ogres novada
pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2013, Nr. 1) grozījumu – Pielikumu Nr. 1 “PA
“Mālkalne” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo jaunā fonda dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas 2013. gadam” papildināt ar 154.1
punktu šādā redakcijā:
N.p.k. Adrese
Apsaimniekošanas maksa
1
154
Zilokalnu 18
0,319
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības laikrakstā “Ogrēnietis”.
E. Bartkevičs, domes priekšsēdētājs

Ogres Centrālajā
bibliotēkā
26. martā plkst. 17
ceļojuma iespaidu pēcpusdiena
Ceļojums uz Paradīzes dārzu Šrilanku. Gids Nikolajs Sapožņikovs

INFORMĒ OGRES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA
2013. gada 1. jūnijā Latvijā notiks
kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Tāpat
kā līdz šim, vēlēšanu norises nodrošināšanai Ogres novadā darbosies 17
vēlēšanu iecirkņi.
Tiesības piedalīties pašvaldību
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas
un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.
Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav personām, kuras likumā
noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības
nespējīgām, izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, kā arī tiem ES pilsoņiem, kuriem nav tiesību vēlēt ES
dalībvalstī, kuras pilsoņi tie ir.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji
drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai tajā
pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā
noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Atšķirībā no Saeimas vēlēšanām
un tautas nobalsošanas pašvaldību
vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots
Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs tiks
iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai
dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu
dienas.
Tie Latvijas pilsoņi, kuriem 2013.
gada 3. martā nebūs spēkā esošas
dzīvesvietas reģistrācijas, tiks iekļauti
tā vēlēšanu iecirkņa sarakstā, kas at-

bildīs ziņām par vēlētāja pēdējo reģistrēto dzīvesvietu.
Lai informētu par to, kura vēlēšanu
iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi pa pastu izsūtīs paziņojumu. Paziņojumus vēlētājiem plānots izsūtīt laikā no 2013. gada 18. līdz
23. martam.
Līdz 2013. gada 7. maijam vēlētāji
varēs mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu iecirkni drīkst
mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni
tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam bija reģistrēta
dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanām vai uz jebkuru vēlēšanu iecirkni
tajā pašvaldībā, kur vēlētājam pieder
nekustamais īpašums.
Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam jāiesniedz iesniegums jebkurā
pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Kandidātu sarakstu iesniegšana
2013. gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 2013. gada 12. līdz 22. aprīlim,
saraksti jāiesniedz novada vēlēšanu
komisijai.
Pašreiz spēkā esošā vēlēšanu kārtība paredz, ka vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanās ir no
pulksten 7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt savā vēlēšanu iecirknī, drīkstēs nobalsot iepriekš. Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu dienas:
- trešdien, 29. maijā: no plkst. 17.00

līdz 20.00;
- ceturtdien, 30. maijā: no plkst. 9.00
līdz 12.00;
- piektdien, 31. maijā: no plkst.
10.00 līdz 16.00.
Tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu
iecirknī, tiks organizēta balsošana atrašanās vietā.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās,
balsotājam vēlēšanu iecirknī būs jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība
(eID karte).
Tā kā balsošana notiks pēc jau sagatavotiem vēlētāju sarakstiem konkrētā vēlēšanu iecirknī, pasē netiks izdarīta atzīme par piedalīšanos vēlēšanās.
Pēdējā laikā vairāki iedzīvotāji ir jautājuši, vai, piemēram, viņi varēs balsot
Ogrē, kur viņi arī faktiski dzīvo, bet
deklarētā dzīvesvieta ir kādā no novada pagastiem. Protams, šie cilvēki
varēs balsot Ogrē vai jebkurā no Ogres
novada pagastiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, taču viņiem nāksies pieteikt vēlēšanu iecirkņa maiņu,
jo paziņojumu par vēlēšanu iecirkni
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
katram vēlētājam sūtīs uz reģistrētās
dzīvesvietas adresi.
Atgādinu arī, ka Ogres novads ir
viens vēlēšanu apgabals un visos vēlēšanu iecirkņos gan pilsētā, gan pagastos, būs vienādi deputātu kandidātu
saraksti.
Nikolajs Sapožņikovs

Projektu nedēļa Ogres sākumskolā
Šajā mācību gadā projektu nedēļas
kopējā tēma Ogres sākumskolā bija
veltīta Latvijas 95. gadadienai – “Tavas
saknes tavā zemē, tavas pēdas tēva
sētā...”.
Tā bija lieliska iespēja tuvāk iepazīties ar Ogres novada, pilsētas un
iestāžu vēsturi un attīstību, ar novada
cilvēkiem, kā arī ar savu ģimenes
dzimtas koku, ar savu vecāku un vecvecāku nodarbošanos, talantiem, vaļaspriekiem u.c.
1.- 4. klašu skolēni ar klases audzinātāju strādāja pie izvēlētām tēmām:
“Manas dzimtas ceļš Latvijā”, “Manas
ģimenes pūra lāde”, “Vecvecāku dzīvesstāsts”, “Manu vecvecāku gudrības
grāmata”, “Manas ģimenes talanti un
vaļasprieki”, “Vecvecāku mantojums
manai nākotnei”, “Svētki manā ģimenē” u.c.
Projektu darbs veicināja skolēnu

prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, skolēni
ieguva pētnieciskā un praktiskā darba
pieredzi, attīstīja savas radošās spējas
un pašiniciatīvu, mācījās sadarboties.
Savu veikumu skolēni lieliski prata parādīt arī pārējiem – projektu prezentācijas izvērtās par ļoti interesantām un
saturīgām.
Klašu audzinātājiem projektu darbs
bija laba iespēja tuvāk iepazīt savus
audzēkņus – viņu sagatavotību patstāvīgam pētnieciskam darbam, prasmi
strādāt grupā, izteikt savu viedokli, apkopot un sistematizēt paveikto, izvērtēt
savu un komandas darbu.
Patīkamus brīžus sagādāja daudzās tikšanās ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, iestāžu apmeklējumi,
intervijas, iespēja fotografēt.
Projektu nedēļas ietvaros aktīvi
skolēni varēja sacensties ar saviem

skolas biedriem galda spēļu turnīrā –
galda tenisā, novusā, dambretē, šahā,
riču raču, cirkā, alias, muciņu loto,
kubika rubika, puzles, triominuss u.c.
spēļu turnīros. Bet trešdiena izvērtās
par aktīvu sportošanas dienu, jo sporta
zālē virmoja komandu sadarbības,
sportošanas un prātošanas gars.
Paldies klašu audzinātājiem un palīgiem par labi un pārdomāti organizētu projekta darba vadību!
Paldies skolēniem par ieguldīto
darbu, kura rezultātā mēs visi varējām
pārliecināties, cik tomēr bagāts un
daudzveidīgs ir mūsu Ogres novads,
cik daudz interesantu, talantīgu, gudru, uzņēmīgu un veiksmīgu cilvēku tajā
dzīvo, cik bagātas ir mūsu senču tradīcijas un kā mūsu vecāki un vecvecāki
iemieso ģimenes vēsturi un izdzīvošanas spējas!
Aija Sirsniņa, direktores vietniece

Skolēni iepazīst vietējo uzņēmējdarbību
Ogres 1. vidusskolas 8. klašu
skolēni projektu nedēļas laikā veica
interesantu uzdevumu – iepazina
Ogres novada uzņēmējus un apguva
uzņēmējdar-bības specifiku.
Ogres 1. vidusskola atsaucās aicinājumam startēt VAS “Hipotēku un
zemes banka” un Ogres novada pašvaldības organizētajā projektu konkursā “Mēs paši”. Konkursā piedalījušies
30 projekti, no kuriem 11 atbalstīti, tostarp 1. vidusskolas projekts “Es –
topošais uzņēmējs”.
Kā informē projekta koordinatore,
Ogres 1. vidusskolas direktores vietniece Ilze Rutka, ideja par projektu radusies divu iemeslu dēļ: skolu uzrunājis
Ogres Biznesa un inovāciju centra
direktors Uģis Amons, aicinot skolai veidot sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem,
kā arī lai skolēni iepazītu uzņēmējdarbību un tās pamatprincipus, jo
tuvākā nākotnē skolā vidusskolēniem
plānots piedāvāt mācību programmu,
kas būtu saistīta ar padziļinātu ekonomikas un uzņēmējdarbības apguvi.
Projekta “Es – topošais uzņēmējs”
laikā skolēni tikās ar trīs uzņēmējiem un
iepazina viņu uzņēmumu, veica uzņēmēju uzdotu uzdevumu, izveidoja prezentāciju, kā arī apskatīs uzņēmumu
klātienē. Skolēniem tika nodrošinātas
arī speciālistu konsultācijas ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos.
Skolēni iepazinās ar SIA “Malevs”
un tā īpašnieku Māri Legzdiņu, mārketinga speciālisti Liliju Lauvu, ar SIA
“Prometāls”, tā direktoru Ēriku Mikštas,
kā arī uzņēmēju Pēteri Dimantu.

Laikā no 11. līdz 15. februārim, kad
skolās notika projektu nedēļa, skolēni
tikās ar šiem uzņēmējiem, iepazina biznesa plānu izstrādes principus.
8.a klases skolēni bija sagatavojuši
prezentācijas par SIA “Malevs” siera
ražotni un bistro “Policijas akadēmija
‘98”, kurās iestrādāja ieteikumus
uzņēmējam, kā uzlabot biznesu. Pēc
iepazīšanās ar prezentācijām M.
Legzdiņš aicināja jauniešus būt vairāk
sava novada patriotiem un sekot līdzi
aktivitātēm, kā arī padomāt par to, kā
tieši viņi varētu iesaistīties uzņēmuma
darbā – piemēram, piedāvāt nomazgāt
klientu auto vai pieskatīt bērnus.
Uzņēmējs arī atzina, ka labprāt sadarbību ar skolēniem turpinātu un uzņēmumā pieņemtu praksē jauniešus,
kur viņi varētu iepazīt nebūt ne vieglo
ikdienas darbu. M. Legzdiņš ir pārliecināts, ka šāda veida projekti attīsta
uzņēmēju sadarbību ar skolām, kā arī
skolēniem jau savlaicīgi ir iespēja
domāt un izprast tādas tēmas kā
biznesa projekts. “Interesanti paskatīties, kā jaunā paaudze redz mūsu
piedāvātos produktus, iesaka, kā tos
tirgot un reklamēt. Ja skolēnu domas
kaut kādos punktos sakrīt ar mūsējām,
tad tas nozīmē, ka mēs ejam vienā
virzienā,” atzīst M. Legzdiņš, piebilstot, ka pašvaldībai vajadzētu nodroši-
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nāt to, lai vietējo ražotāju produkcija
būtu skolu ēdienkartēs.
8.b klase tikās ar Ē. Mikštas, ar kuru
pārrunāja savas sagatavotās prezentācijas par kviešu zelmeņu ražošanu
un to vērtību, kā arī par industriālo
plauktu ražošanu, uz kuriem audzēt
dažādus dēstus. Savukārt 8.c un 8.d
klašu skolēnu darbs ar P. Dimanta uzdotajām tēmām vēl turpinās. Uzņēmējs
ar skolēniem pārrunājis jautājumus par
ekoloģisko tūrismu un ekopārtiku. Pēc
iepazīšanās ar skolēnu izstrādātajām
prezentācijām, uzņēmējs pauda prieku
par piedāvātajām inovatīvajām idejām
šajā jomā. M. Legzdiņa uzņēmumu
skolēni apmeklēja 15. februārī, bet pie
P. Dimanta un Ē. Mikštas viņi viesosies
pavasarī.
Skolēni atzīst, ka projektā piedalīties bijis interesanti, taču grūtības sagādājis strādāt komandā un vienoties
par kopīgu viedokli.
I. Rutka atzīst, ka šādi projekti skolēniem dod iespēju iegūt daudzpusīgu
informāciju par norisēm sabiedrībā, par
to kā veicas uzņēmējiem mūsu pilsētā.
Praktiskie uzdevumi un tikšanās ar
konkrētiem uzņēmējiem atvieglos ekonomikas pamatkursa apgūšanu, skolēni labāk spēs uztvert ekonomikas
terminus un pamatjēdzienus.
Baiba Trumekalne

Nākamais laikraksta numurs –
marta pēdējā nedēļā.

