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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

INFORMĒ OGRES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA
visi dokumenti jāsagatavo, izmantojot
lietojumprogrammu, pēc tam dokumenti jāizdrukā un jāparaksta. Ja viens
dokuments izdrukāts uz vairākām
lapām, tās jācauršuj.
Pieņemot kandidātu sarakstu un
tam pievienotos dokumentus, vēlēšanu komisija pēc izdruku kodiem pārbaudīs, vai sakrīt dokumentu papīra
un elektroniskā versija. Nesakritības
gadījumā saraksts netiks pieņemts.

Ogres novada vēlēšanu komisija
atgādina, ka šā gada 1. jūnijā Latvijā
notiks pašvaldību vēlēšanas, arī Ogres novada balsstiesīgie iedzīvotāji vēlēšanās izraudzīsies 17 deputātus, uzticot tiem pašvaldības vadību nākamos četrus gadus.
INFORMĀCIJA VĒLĒTĀJIEM
Kā jau informēts agrāk, Ogres novadā darbosies 17 vēlēšanu iecirkņi.
Ogrē
Nr. 678 – Ogres ceļu rajona administrācijas ēkā Dārza ielā 25,
Nr. 679 – PII “Zelta sietiņš” Skolas ielā
13,
Nr. 680 – Ogres kultūras centrā Brīvības ielā 15,
Nr. 681 – Ogres basketbola skolā Mālkalnes pr. 32,
Nr. 682 – Kursu bāzē Brīvības ielā 125,
Nr. 683 – Jaunogres vidusskolā Mālkalnes pr. 43,
Nr. 686 – Ogres mūzikas skolā Brīvības ielā 50.
Pagastos
Nr. 684 – Ogresgala tautas namā,
Nr. 685 – Ciemupes tautas namā,
Nr. 696 – Krapes pagasta pārvaldē,
Nr. 697 – Ķeipenes PII “Saulīte”,
Nr. 698 – Lauberes pagasta pārvaldē,
Nr. 700 – Madlienas pagasta pārvaldē,
Nr. 701 – Mazozolu pagasta pārvaldē,
Nr. 702 – Meņģeles tautas namā,
Nr. 703 – Suntažu tautas namā,
Nr. 704 – Taurupes pagasta pārvaldē.
Šajās vēlēšanās visā Latvijas teritorijā vēlēšanu iecirkņiem noteikts vienots darba laiks. Visi iecirkņi darbu uzsāks pirmdien, 27. maijā, un būs atvērti
no plkst.16.00 līdz 20.00, savukārt
otrdien, 28. maijā, to darba laiks būs no
plkst. 9.00 līdz 13.00. Vēlēšanu komisija atgādina, ka šajās dienās iecirkņos
vēlētāji varēs iepazīties ar materiāliem
par deputātu kandidātiem, noskaidrot
nepieciešamo informāciju par vēlēšanu norisi, iesniegt pieteikumus balsošanas nodrošināšanai vēlētāja atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties
vēlēšanu iecirknī.
Kā zināms, pašvaldību vēlēšanās
nobalsot var ne tikai vēlēšanu dienā,
bet arī trīs dienas iepriekš. Iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu
iecirkņiem ir noteikts šāds darba laiks:
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.
Iecirkņa maiņa – līdz 7. maijam
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju
uzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs
un katrs vēlētājs ir iekļauts noteikta
vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PLMP) katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi pa pastu
ir izsūtījusi paziņojumu ar informāciju
par to, kurā vēlēšanu iecirknī šis vēlētājs ir reģistrēts. Ja kāds vēlētājs tomēr
nav saņēmis šādu paziņojumu, viņš
var noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni
PLMP mājas lapā www.plmp.gov.lv vai
zvanot uz Centrālās vēlēšanu komi-

sijas (CVK) informatīvo tālruni
67049999.
Uzziņu tālruņa darba laiks ir katru
dienu, arī brīvdienās un svētku dienās,
no plkst. 8.00 līdz 20.00, bet 31. maijā
un 1. jūnijā tālruņa darba laiks būs no
plkst. 7.00 līdz 24.00.
Līdz šā gada 7. maijam vēlētāji var
izmantot iespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Tā kā novads ir viens vēlēšanu apgabals un
visos vēlēšanu iecirkņos gan pilsētā,
gan pagastos būs vienādi deputātu
kandidātu saraksti, vēlētājs drīkst mainīt vēlēšanu iecirkni uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni novada administratīvajā teritorijā. Tiesības mainīt iecirkni
ir arī citā pašvaldībā reģistrētam vēlētājam, kuram Ogres novada administratīvajā teritorijā pieder nekustamais
īpašums.
Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam jāiesniedz iesniegums jebkurā
pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Ogres novadā dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas veic pašvaldības aģentūra “Mālkalne” Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, pagastos –
pagastu pārvaldes. Iesniegumus par
iecirkņu maiņu var iesniegt arī Ogres
novada vēlēšanu komisijā Brīvības
ielā 33, Ogrē (220. kab.).
Mainot iecirkni uz to pašvaldību,
kur vēlētājam pieder likumā noteiktā
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, jāuzrāda īpašuma tiesības
apliecinošs dokuments – Zemesgrāmatas akts vai izziņa no Zemesgrāmatas.
INFORMĀCIJA DEPUTĀTU
KANDIDĀTU SARAKSTU
IESNIEDZĒJIEM
Ogres novada vēlēšanu komisija
atgādina, ka šā gada 12. aprīlī sāksies
deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām.
Saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu
likuma 15. panta 1. punktu deputātu
kandidātu sarakstus Ogres novada
domes vēlēšanām drīkst iesniegt:
• reģistrēta politiskā partija,
• reģistrētu politisko partiju reģistrēta
apvienība,
• divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.
Kandidātu sarakstu iesniegšanas
kārtība noteikta Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu
likuma 4. nodaļā “Kandidātu sarakstu
iesniegšana”.
Jāizmanto lietojumprogramma
Kandidātu sarakstam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu,
kas ir pieejama Centrālās vēlēšanu
komisijas mājas lapā www.cvk.lv.
Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no
lietojumprogrammas) un elektroniskā
veidā lietojumprogrammā.
Iespiestu kandidāta sarakstu veidlapu nebūs. Sarakstu iesniedzējiem

Drošības nauda
Saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu
likuma 18. pantu vēlēšanu komisija
pieņems tikai tādus kandidātu sarakstus, par kuriem ir samaksāta drošības nauda.
Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda: 1) persona, kas veikusi maksājumu, 2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru
drošības nauda iemaksāta, 3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts, 4) datums, kad veikts
maksājums.
Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām Ogres novadā ir Ls 130, kas pirms sarakstu
iesniegšanas jāiemaksā Ogres novada vēlēšanu komisijas speciālajā
kontā:
AS Swedbank
Konts: LV36HABA0551036275138
Saņēmējs:Ogres novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000024455
Maksājuma mērķis: Drošības
nauda par deputātu kandidātu sarakstu (saraksta nosaukums) Ogres novada domes vēlēšanām.
Drošības naudu drīkst iemaksāt
gan juridiska, gan fiziska persona.
Drošības nauda tiks atmaksāta gadījumā, ja attiecīgās domes vēlēšanās
no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens
deputāts. Ja neviens deputāts no kandidātu saraksta netiks ievēlēts, tad
drošības nauda tiks ieskaitīta Ogres
novada pašvaldības pamatbudžetā.
Nav jāstāv rindā, lai iesniegtu
sarakstu!
Agrāk deputātu kandidātu sarakstu
iesniedzēji bieži vien stāvēja rindā
(ieņēma rindu pat iepriekšējā vakarā),
lai pirmie iesniegtu savu sarakstu, tā
nodrošinot šī saraksta atrašanos vēlēšanu zīmju kaudzītes augšpusē. Šoreiz rinda nudien nav jāieņem – kārtība
ir mainījusies un vēlēšanu zīmes vairs
netiks sakārtotas iesniegšanas secībā. Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likuma 24.
panta 7. daļā noteikts, ka vēlēšanu
zīmes izsniegšanai vēlētājiem tiek
sakārtotas izlozes noteiktajā secībā.
Taču, tāpat kā līdz šim, vēlēšanu
zīmes netiks numurētas.
Ogres novada vēlēšanu komisija
deputātu kandidātu sarakstus Ogres
novada domes vēlēšanām pieņems
no 2013. gada 12. līdz 22. aprīlim
(ieskaitot) Brīvības ielā 33 (220. kab.),
Ogrē:
12. aprīlī no plkst. 15.00 līdz 18.00;
15. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.00;
16. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.00;
17. aprīlī no plkst. 15.00 līdz 18.00;
18. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.00;
19. aprīlī no plkst. 15.00 līdz 18.00;
20. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00;
22. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 18.00.
Sarakstus vēlēšanu komisija drīkst
pieņemt arī citā laikā – sarakstu iesniedzēji var sazināties ar vēlēšanu komisiju un vienoties par saraksta iesniegšanas laiku.
Ar Ogres novada vēlēšanu komisiju var sazināties pa tālruni
65071164, e-pasts:
domeinfo@ogresnovads.lv.
Nikolajs Sapožņikovs

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
17. aprīlī plkst. 12 Ogres kultūras centra mazajā zālē rīkojam pavasara balli – sarīkojumu ar devīzi
“Latvijas garša” (tiks vērtēti dalībnieku gatavotie kartupeļu ēdieni).
Pirmās trīs vietas tiks godalgotas. Pieteikties var līdz 15. aprīlim. Aicinām biedrības biedrus aktīvi
piedalīties!
Valde

Bezmaksas

SVEICAM APRĪĻA JUBILĀRUS
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
100 gadu jubilejā
Mirdzu Galviņu
Veltu Mariju Ozoliņu
95 gadu jubilejā
Melitu Liepiņu
94 gadu jubilejā
Rozāliju Apšu

90 gadu jubilejā
Antonu Dzeni
Aleksandru Gludiņu
Annu Krūmiņu
Antoņinu Reidzāni
Martu Sarkani
Otīliju Tamani

85 gadu jubilejā
Broņislavu Pudžu
Klaudiju Doršu
93 gadu jubilejā
Ivanu Rasimu
Jāni Teodoru
Lidiju Rudaku
Dārznieku
Iraidu Zakrevsku
Alfonu Jakobovski
92 gadu jubilejā
Valerjanu Maskalānu Voldemāru Irbenu
Arvīdu Jāni Sanderu Leontīni Utāni
Eduardu Jarinovski
Vilmu Vilni
Zelmu Lauzinieci
Melāniju Salenieci
Zofiju Andersoni
Vilmu Ansbergu
91 gada jubilejā
Aleksandru Kustovu
Mariju Morjakovu
Ausmu Pivori
Elzu Štelvahu
Francisku Iesalnieci

80 gadu jubilejā
Pēteri Laimīti
Viktoru Nikolajevu
Veltu Svenci
Skaidrīti Mazuli
Viju Timohinu
Rutu Dubrovsku
Maldu Dauguli
Aneli Aļiku
Vandu Rasimu
Tamāru Gasūni
Ludi Vecmani
Brigitu Ārgali
Ilgu Beču
Dainu Dzintari
Pāvilu Ivanānu
Valentīnu Ščegoļevu
Aleksandru Agejevu
Annu Apšu
Ainu Jurševsku

Laika periodā no 22. februāra līdz 4. aprīlim
Ogres novadā reģistrēti 32 jaundzimušie,
t.sk. 14 meitenes un 18 zēni.
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic
jaundzimušo bērniņu vecākus!

Cienījamais
AS Latvenergo klient!
Visus ar elektroenerģiju saistītos jautājumus Jūs varat atrisināt kādā no Jums
ērtākiem veidiem:
- klientu pašapkalpošanās portālā: www.e-latvenergo.lv
- sūtot e-pastu: klientu.serviss@latvenergo.lv
- zvanot pa bezmaksas tālruni: 80200400.
Labprāt palīdzēsim!
Jūsu Latvenergo

IZTĒLOJIES TĪRU LATVIJU UN
PIEDALIES KONKURSĀ!
Tuvojoties Lielajai talkai, Ogres novada pašvaldība izsludina konkursu “Tīra
Latvija sākas Tavā galvā!”, aicinot sacerēt dzejoli vai uzzīmēt zīmējumu, kas
asociējas ar tīru Latviju.
Zīmēšanas konkursā aicināti piedalīties Ogres novada jaunieši līdz 15 gadiem,
savukārt dzejoļu sacerēšanā savu radošumu izpaust var ikviens.
Konkursa darbus var iesniegt līdz 24. aprīlim Ogres novada pašvaldībā Ogrē,
Brīvības ielā 33, Komunālajā nodaļā, 403. kabinetā, un Ogres mākslas skolā Ogrē,
Brīvības ielā 11, pirmajā stāvā, T/C “Dauga” (rotaļu laukumā “Annels”).
Pieci labāko dzejoļu un pieci labāko zīmējumu autori saņems balvas.
Iesniedzot darbus, lūgums norādīt autora e-pastu vai tālruni.
Konkursu atbalsta: SIA “Fazer maiznīcas”, T/C “Dauga”, Ogres novada
pašvaldība.

IZVEIDO INTERESANTU PRIEKŠMETU NO
ATKRITUMIEM UN PIEDALIES KONKURSĀ!
Ogres novada pašvaldība un SIA “Ķilupe” izsludina konkursu “Otrā dzīve –
atkritumiem!”, aicinot no atkritumiem izveidot interesantus un atraktīvus priekšmetus vai mākslas darbu, tā piešķirot tiem otro dzīvi.
Konkursā aicināti piedalīties Ogres novada jaunieši vecumā no 10 līdz 19
gadiem.
Kas jādara? Jāatrod tādi atkritumi, no kuriem var izveidot kaut ko praktisku vai
neparastu. Jāpiešķir šiem atkritumiem otrā dzīve, uzlabojot to funkciju vai izskatu.
Darba formāts – ne lielāks par 1x1 metrs, tehnika – brīva izvēle. Uz darba jānorāda
autora vārds, uzvārds, vecums un tālruņa numurs. Viens dalībnieks var iesniegt ne
vairāk kā 3 darbus.
Konkursā darbus var iesniegt līdz 24. aprīlim Ogres novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 33, Komunālajā nodaļā, 403.kabinetā, SIA “Ķilupe” birojā Preses ielā
2, šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43 B, Ogrē, vai “Šķirotava”, Madlienā.
Konkursā tiks vērtēta veiksmīgākā un asprātīgākā ideja – darba oriģinalitāte,
idejas “otrā dzīve atkritumiem” klātesamība, kā arī galarezultāta praktiskais
pielietojums.
Septiņu labāko darbu autori saņems balvas.
Labākos darbus paredzēts izvietot izstādē Ogres novada pašvaldībā.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Ogres novada pašvaldība informē, ka ar Ogres novada domes 2013. gada
21. marta lēmumu (protokols Nr.3,12.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde
zemes vienībā “Mazkārkliņi” Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra
apzīmējums 7480-004-0891.
Zemes vienība “Mazkārkliņi” atrodas Ogresgala ciema teritorijā, saskaņā ar
Ogres novada teritorijas plānojumu tās atļautā un plānotā izmantošana ir
lauksaimniecības teritorija. Lai pēc zemes vienības īpašnieces pieteikuma
pamatotu iespēju mainīt zemes vienības plānoto izmantošanu uz savrupmāju
apbūvi un veikt zemes vienības sadali un apbūvi atbilstoši dzīvojamās (savrupmāju) apbūves teritorijas prasībām saskaņā Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 227.9.A apakšpunkta nosacījumiem, nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.
Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA “Ar Asis” projektu vadītāja Rita Dālberga,
adrese Brīvības ielā 21, Ogre, LV 5001. Par detālplānojuma 1. redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai pašvaldība informēs papildus.
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Lielā Talka – 27. aprīlī

INFORMĒ SOCIĀLAIS DIENESTS

Asistenta pakalpojums pašvaldībā
cilvēkiem ar invaliditāti
Cilvēki ar I un II invaliditātes grupu
un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti pašvaldībā var saņemt asistenta
pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.
Asistenta pakalpojuma mērķis – palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur
cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta,
uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.).
Jo cilvēkam ir vairāk ārpusmājas aktivitāšu, jo vairāk stundu cilvēks var saņemt asistenta pakalpojumu.
Asistents var būt tikai fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī
cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze
saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un
kuram cilvēks uzticas.
Asistenta pakalpojumu regulē
2012.18.12. MK noteikumi Nr. 942
“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumiem pašvaldībā”.
Lai pieaugušais cilvēks ar I vai II
grupas invaliditāti saņemtu asistenta pakalpojumu, ir jārīkojas šādi:
1) jāiesniedz iesniegums Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijā (VDEĀVK), lūdzot izsniegt atzinumu par asistenta pakalpojuma
nepieciešamību (ja tāds jau nav izsniegts).
VDEĀVK sniedz atzinumu, ja cilvēka funkcionālie ierobežojumi atbilst šādiem kritērijiem:
- noteikta I invaliditātes grupa redzes
traucējumu dēļ;
- noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir
kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
• ir slimības vai anatomiskie defekti,
uz kuru pamata ir izsniegts atzinums
par medicīnisko indikāciju noteikšanu
speciāli pielāgota vieglā automobiļa
iegādi un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās,
saņemšanai;
• ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiskie defekti: amputācijas stumbri
plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
• ir garīgās veselības traucējumi.
2) pēc VDEĀVK atzinuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums sociālajā
centrā, kurā atrodas cilvēka deklarētā
dzīvesvieta, lūdzot piešķirt asistenta
pakalpojumu. Tāpat iesniegumā jānorāda aktivitātes ārpus mājokļa, kurās
cilvēkam būs nepieciešams asistenta
atbalsts. Jāuzrāda sociālajam dienestam VDEĀVK atzinums un jāpievieno
šādas izziņas:
- darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;
- mācību iestādes apliecinājums, ka
cilvēks mācās;
- dienas aprūpes centra vai biedrības
apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo iestādi;
- iestādes, kura organizē attiecīgos
pasākumus, apliecinājums par cilvēka
dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai
nepieciešams asistenta pakalpojums.
Lai bērns ar invaliditāti no 5 līdz
18 gadu vecumam saņemtu asistenta pakalpojumu:
1) vajadzīgs VDEĀVK atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
2) bērna likumiskajam pārstāvim
(vecākam) sociālajā centrā, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, jāiesniedz
rakstisks iesniegums, lūdzot sniegt
asistenta pakalpojumu, norādot aktivitātes ārpus mājokļa, kurās bērnam
būs nepieciešams asistenta atbalsts,
jāuzrāda VDEĀVK atzinums un jāpievieno šādas izziņas:
- mācību iestādes apliecinājums, ka
bērns mācās;
- dienas aprūpes centra vai biedrības
apliecinājums, ka bērns apmeklē
attiecīgo iestādi;
- iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par bērna dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai
nepieciešams asistenta pakalpojums.
Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma apjomu (stundu skaitu) pieņem sociālais
centrs viena mēneša laikā. Sociālais
dienests slēgs arī līgumu ar asistentu
un cilvēku ar invaliditāti.
Valsts budžeta līdzekļus izmanto
šādu asistenta pakalpojuma izmaksu
nodrošināšanai:
1) asistenta atalgojumam Ls 1,20
stundā;

2) pašvaldības veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām;
3) transporta izdevumiem, pavadot
cilvēku ar II invaliditātes grupu transporta izdevumiem mēnesī.
Ko darīt vecākiem, ja īpašas kopšanas atzinuma bērnam nav?
Ja īpašas kopšanas atzinuma nav
vai ir beidzies noteiktais īpašas kopšanas nepieciešamības termiņš, tad
bērna likumiskais pārstāvis (t.i., viens
no vecākiem vai cits likumisks bērna
pārstāvis) vēršas VDEĀVK, iesniedzot
iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002.
Tādā gadījumā VDEĀVK iesniegumu
var izskatīt un lēmumu par atzinuma
sniegšanu pieņemt bez cilvēka ar invaliditāti klātbūtnes.
Ko darīt pieaugušajam, lai saņemtu atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību?
Lai pieaugušais ar I un II invaliditātes grupu varētu saņemt asistenta
pakalpojumu pašvaldībā, viņam šāds
iesniegums jāiesniedz VDEĀVK.
Atzinumu var pieprasīt pa pastu, nosūtot iesniegumu, kurā lūdzat izsniegt
jums atzinumu. Iesniegumu jāsūta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, Ventspils ielā 53,
Rīgā, LV-1002. VDEĀVK tādā gadījumā iesniegumu var izskatīt un lēmumu par atzinuma sniegšanu pieņemt bez cilvēka ar invaliditāti klātbūtnes.
Vai asistents palīdzēs arī redzes
invalīdiem?
Plānots, ka cilvēki ar I grupas redzes invaliditāti, kas jau šobrīd saņem
pabalstu par asistenta izmantošanu
10 stundas nedēļā, asistenta pakalpojumu pašvaldībā varēs izmantot tikai
tad, ja šis pakalpojums viņiem būs
nepieciešams vairāk par 10 stundām
nedēļā. Tas nozīmē, ka vienlaikus nevarēs saņemt gan pabalstu, gan pakalpojumu. Skaidrojumu par asistenta
pakalpojumu pašvaldībā iespējams
iegūt, zvanot vai personīgi vēršoties
Ogres novada sociālajā dienestā:
Ogres sociālajā centrā
Parka ielā 1, 8. kabinetā,
tālrunis 65055198
Pieņemšanas laiki:
P. 13.00 – 17.30;
O. 9.00 – 12.00;
T. 13.00 – 16.00;
C. 9.00 –12.00.
.

Suntažu sociālajā centrā
Tautas nams, Suntaži,
tālrunis 65037187
Pieņemšanas laiki:
P. 8.30 – 12.00, 12.30 – 18.00;
O.,T.,C. 8.30 – 12.00, 12.30 – 17.00;
P. 8.30 – 12.00, 12.30 – 16.00.
Ozolmuiža, Laubere,
tālrunis 65059022
Pieņemšanas laiki:
P. 8.00 – 12.00,12.30 – 17.30;
O.,T.,C. 8.00 – 12.00, 12.30 16.30;
P. 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.30.
.

Madlienas sociālajā centrā
“Pagastmāja”, Madliena,
tālrunis 65055154
Pieņemšanas laiki:
P. 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00;
T. 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00.
Krapes pagasta pārvalde,
tālrunis 65055630
Pieņemšanas laiks:
T. 9.00 – 14.00.
“Saulīte”, Ķeipene,
tālrunis 65020819
Pieņemšanas laiki:
O., C. 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30.
.

Taurupes sociālajā centrā:
Bērzu iela 6, Taurupe,
tālrunis 65055264
Pieņemšanas laiki:
P. 8.00 – 12.00;
T. 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00;
C. 8.00 – 12.00.
Pagastmāja, Meņģele
Pieņemšanas laiki:
P. 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00;
C. 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00;
P. 8.00 – 12.00.
Mazozoli, tālrunis 65031954
Pieņemšanas laiki:
P. 14.00 – 18.00;
T. 14.00 – 17.00;
P. 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00.

Arī šogad, jau sesto gadu pēc
kārtas, Latvijā tiek rīkota Lielā Talka,
kurā aktīvi piedalīsies arī Ogres novada iedzīvotāji. Slikto laika apstākļu
dēļ šogad gan ieviestas korekcijas –
talka tiks organizēta nevis 20. aprīlī, kā
sākotnēji bija iecerēts, bet nedēļu
vēlāk – 27. aprīlī, kad, cerams, sniegs
Latvijā būs jau nokusis.
Talkas norisi kopumā (tajā skaitā
savākto atkritumu izvešanu) katrā
novadā un republikas pilsētā pārrauga
talkas koordinators, kas Ogres novadā ir pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja Valentīna Jahimoviča
(tālrunis 65071173, e-pasts:
valentina.jahimovica@ogresnovads.lv)
Tā kā viens cilvēks nevar atbildēt
par visām talkošanas vietām, katrā pagastā, kā arī Ogres pilsētas individuālās apbūves ielu rajonā ir atbildīgā
persona, kura koordinē maisu izsniegšanu talkas dienā, apkopo informāciju par situāciju uz vietas, arī par
talkošanas vietām. Arī šogad talkotājiem tiks izsniegti gan cimdi, gan maisi.
Papildus šo atbildīgo personu izvēlētajām talkošanas vietām, talkas organizē arī izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie
entuziasti, par to informējot Lielās
Talkas organizatorus un reģistrējot
talku Lielās Talkas mājas lapā
(www.talkas.lv), informē pašvaldību.
Talkas dienā, 27. aprīlī, ikviens tiek
aicināts piebiedroties ielu komitejas
organizētajiem darbiem: 1. ielu rajons
(kontaktpersona Līvija Strūve, tālr.
26353678), tiks sakopta Turkalnes ielas mala; 2. ielu rajons (Zigrīda Šmite,
tālr. 28754394), plānots sakopt Norupītes upes krastu no Čiekuru līdz Brīvības ielai, Egļu ielu, Ogres upes krastu no laukuma pretī luterāņu baznīcai
līdz Viršu ielai, no Peldu ielas līdz
dambim, no dambja līdz Brīvības ielai;
3. ielu rajons (Māris Matulis, tālr.
29172545), tiks sakopts mežs Amatnieku ielas un Birzgales ielas stūrī; 4.
ielu rajons (Ilona Reinholde, tālr.
26537519), tiks sakopts Jaunogres
stacijas kalns, teritorija pie stadiona un
dzelzceļa mala Jaunogrē, Rīgas iela
(pie lielajiem kokiem); 5. ielu rajons
(Igors Milčs, tālr. 27771810), tiks sakopta Kaļķu iela pie Urgas upes tilta,
Dravnieku ielas un Kaļķu ielas stūris,
Strēlnieku prospekta un Viestura
alejas stūris, teritorija pie Indrānu ielas
10; 6. ielu rajons (Ligita Leja, tālr.

28357712), talka notiks pie Urgas
upes no tiltiņa Pavasara gatvē uz
Pārogres stacijas pusi; 7. ielu rajons
(Ināra Fišere, tālr. 26458246), talkot
plānots zem augstsprieguma līnijas
Vidzemes ielā un laukumā pie Daugavas (Akmeņu iela 70); 8. ielu rajons
(Gundars Zembergs, tālr. 29288410),
plānots sakopt Ogres upes krastu un
grāvju malu Lašupēs.
Ogresgalā par talku atbildīgā ir ielu
komitejas pārstāve Ella Borisēviča
(tālr. 65035177), plānots sakopt Ogres upes krastu Krasta ielas garumā,
peldvietu Krasta ielas un Vidus
prospekta galā, peldvietu Līču ielas
galā, kā arī Rankas ielas un Vidus
prospekta stūri; Ciemupē par talkas
organizēšanu atbildīgā ir Anna
Kalviša (tālr. 29101418), tiks sakopts
mežs Ciemupes centrā, Stacijas ielas
mala un ceļš līdz dzelzceļa pārbrauktuvei.
Lielā Talka pagastos
Pagastos par talku atbildīgās personas:
• Krapes pagasta pārvalde – Inese
Sandore (tālr. 26316015, e-pasts:
inese.sandore@ogresnovads.lv).
Krapē plānots sakopt Lobes centru,
Krapes centru, Krapes parku un
Krapes kapsētu.
• Ķeipenes pagasta pārvalde –
Maruta Grīnberga (tālr. 26395851,
e-pasts: marutagri@inbox.lv). Tiks
sakopts pagasta centrs.
• Madlienas pagasta pārvalde –
Ojārs Atslēdziņš (tālr. 29204753 vai
65039085, e-pasts:
ojars.atsledzins@ogresnovads.lv).
Madlienieši aicināti talkot Ogres upes
peldvietā pie Dzērves tilta, Plāteres
pilskalnā, Vilku karjeras peldvietā,
Madlienas estrādē.
• Mazozolu pagasta pārvalde –
Jānis Švikstiņš (tālr. 65031951 vai
26475526).
• Meņģeles pagasta pārvalde – Ieva
Jermacāne (tālr. 26462170, e-pasts:
ieva.jermacane@ogresnovads.lv).
Talka notiks Meņģeles centrā, Pilsoņu
un Brāļu kapos.
• Suntažu pagasta pārvalde – Andris
Ronis (tālr. 29469280, e-pasts:
andris.ronis@ogresnovads.lv). Talka
notiks Suntažu internātpamatskolasrehabilitācijas centra ābeļdārzā.
• Taurupes pagasta pārvalde –
Voldemārs Gulbis (tālr. 26467451,
e-pasts:
voldemars.gulbis@ogresnovads.lv).
Taurupieši aicināti talkot Plaužu
ezermalā, Aderkašu kapsētā, Taurupes skolas parkā.
• Ogresgala pagasta pārvalde –
Pēteris Pļavnieks (tālr. 29123169,
e-pasts:

peteris.plavnieks@ogresnovads.lv).
Ogresgalā plānots sakopt pagasta
centru un Ogres upes krastu, Ciemupē – ciema centru un Daugavas malu.
Ogrē. Izglītības iestādes plāno talkot pēdējā darba dienā pirms Lielās
Talkas. To darīs PII “Riekstiņš” (sakops Nogāzes un Dārza ielu), “Zelta
sietiņš” (talkos pie komunikāciju tilta,
Ogres upes krastmalā un pļavā līdz
tiltam), “Strautiņš” (kops Ceriņu, Parka, Pļavas ielas stūri), “Cīrulītis”, “Dzīpariņš” (talkos Jaunogrē no autobusa
galapunkta līdz sanatorijai), “Sprīdītis” (sakops bērnudārza teritoriju un
Ogres Centrālās bibliotēkas piegulošo teritoriju no Mednieku ielas puses), “Saulīte”. Ogres 1. vidusskola
plāno sakopt kalnu uz Bērzu alejas un
Kalna prospektu, uz mūzikas skolas
pusi, skolas teritoriju un sporta
laukumu, Ogres upes krastu no dzelzceļa tilta līdz Norupes ielai, laukumu
pretī luterāņu baznīcai, Mīlestības
kalniņu. Ogres sākumskola talkos uz
kalna pie Ogres Valsts ģimnāzijas.
Jaunogres vidusskola strādās Zilo
kalnu dabas parkā. Ogres basketbola
skola talkos skolas teritorijā, savukārt
Ogres novada sporta centrs – Ogres
stadionā.
Savu dalību talkā pieteikušas arī
Ogres mūzikas skola, Ogres Centrālā
bibliotēka, Ogres novada sociālais
dienests, Ogres novada pašvaldības
policija, Ogres novada bērnu un jauniešu centrs (atbildīgā persona Žanna
Kalve, tālr. 20213441), Ogres novada
pašvaldība.
Talkas dienā pie atbildīgajām personām varēs saņemt sarkanus atkritumu maisus, kurus pēc talkas pašvaldība izvedīs tikai no tām vietām,
kuras būs oficiāli reģistrētas kā talkas
vietas un par kurām būs informācija
atbildīgajai personai.
V. Jahimoviča informē, ka šogad
Lielās Talkas aktivitātes atbalsta SIA
“Fazer maiznīcas”, talkā piedalīsies
uzņēmuma darbinieki, arī T/C
“Dauga”. Talkai veltītus konkursus
atbalsta grāmatnīca “Zvaigzne ABC”
un Vides aizsardzības fonds.
Piedalīsimies talkā un sakopsim
vidi, kurā dzīvojam!
Ja laika apstākļi arī 27. aprīlī nebūs
piemēroti lielās talkas darbiem,
talkošanas diena var mainīties, tādēļ
pirms talkas aicinām sazināties ar
jūsu izvēlētās talkas vietas atbildīgo
personu, kā arī sekot līdzi informācijai
novada pašvaldības mājas lapā
www.ogresnovads.lv.
Baiba Trumekalne

INFORMĒ OGRES BŪVVALDE
Ogres būvvaldes šā gada martā ir
izskatījusi 12 iesniegumus projektu
izstrādāšanai iecerētajiem būvniecības objektiem.
Ogrē: dzīvojamās ēkas rekonstrukcijai un saimniecības ēkas būvniecībai Lazdu gatvē 2/10, saimniecības ēkas rekonstrukcijai Blaumaņa
ielā 16, dzīvojamās mājas būvniecībai Andreja Upīša ielā 24, publiskas
ēkas (kulta ēka) rekonstrukcijai Brīvības ielā 4A, dzīvokļa rekonstrukcijai
Mālkalnes pr. 17-23, dārza mājas
būvniecībai Irbeņu ielā 8, saimniecības ēkas būvniecībai Medņu ielā 1,
Latvijas Valsts Radio un televīzijas
centra (LVRT) maģistrālā optiskā tīkla
izbūvei posmā no LVRTC Rīgas RS
torņa Radiostacijas ielā 21, Ulbrokā
(Stopiņu novads) līdz Rēzeknes ielai
2, Gaigalavā (Rēzeknes novads) izbūvei Ogres novada teritorijā (Ogres
Zilie kalni, Gaismas prospekts, Raiņa
prospekts, Rīgas iela, Daugavpils
iela, Ogrē, un autoceļš A6 Ogresgala
pagastā).
Ogresgala pagastā: dārza mājas
jaunbūves projekta izmaiņas “Urdziņa” 11, dzīvojamās mājas, pirts –
saimniecības ēkas un nojumes būvniecībai “Mežmalas” Nr. 8, zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas A-T-Z2216-4 rekonstrukcijai (“Žubītes”,
“Vālodzes”, “Jaunindrāni 1”, “Jauntentēni 1”, “Velēnas”, “Birznieki”, “Ormaņi”, “Viesturi”, “Rotas”, “Baltrīti”,
“Avenes”, “Sudmaliņas”, “Kraujas”,

“Upeslīči”, “Kapi”, “Upmaļi”, “Ieviņas”,
“Lauri”, “Jaunzvaigznītes”, “Zvaigznītes”, “Smaidas”, “Kalves”, “Saulītes”,
“Dzelmes”, “Saulgrieži”, “Tautas
nams”, “Pienotava”, V996).
Ogres pilsētā būvvalde akceptējusi dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekta izmaiņas Jaunajā gatvē
9, dzīvojamās mājas jaunbūves projekta izmaiņas Mārtiņa ielā 40A,
dārza mājas jaunbūves tehnisko projektu Liliju ielā 11, dvīņu mājas jaunbūves, dzīvojamās mājas rekonstrukcijas par saimniecības ēku tehnisko
projektu Lakstīgalu ielā 7, optiskā
skapja elektroapgādes pieslēguma
tehnisko projektu Strēlnieku ielā un
Kvēles ielā, kā arī tehnisko projektu
ārtelpu optiskā kabeļa uzstādīšanai,
esošo VST kabeļu pārslēgšanai un
elektroapgādes pieslēgumam šo ielu
krustojumā, PII “Saulīte”, Ausekļa pr.
12, un “Cīrulītis”, Meža pr. 8, energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izmaiņas (ēkas fasāžu, jumtu un
iekšējo inženiertīklu renovācija atbilstoši energoaudita prasībām), tehnisko projektu optisko kabeļu izbūvei
dzelzceļa iecirknī Ogres novadā (km
37.511 – km 44.185) Ogres pilsētas
robežās.
Savukārt Ogresgala pagasta
teritorijā akceptēts dzīvojamās mājas
jaunbūves tehniskais projekts īpašumā “Mežmalas” 5.
Būvvalde akceptējusi PII “Zelta
sietiņš”, “Dzīpariņš” un “Strautiņš”

ēku fasādes un iekšējo inženiertīklu
vienkāršotās renovācijas ieceri, kā arī
dzīvojamās mājas Kalna pr. 6 vienkāršotās rekonstrukcijas ieceri, dzīvokļa Bērzu alejā 8-60, Tīnūžu iela
15-60, Mālkalnes prospekts 27-78
vienkāršotās renovācijas ieceri.
Izsniegtas būvatļaujas:
saimniecības ēkas nojaukšanai
Kastaņu ielā 1, Ogrē, un 3 objektu
būvniecībai Ciemupē – dzīvojamā
māja, garāža un pirts Zvejnieku ielā
45, saimniecības ēka īpašumā
“Mežviesi”, dzīvojamā māja īpašumā
“Putniņi”.
Pārreģistrētas būvatļaujas:
Ogrē – Līču iela 1 – dzīvojamā māja, saimniecības ēka – nojume, Peldu
iela 8 – divu ģimeņu māja, Akmeņu
iela 15 – dzīvojamās mājas rekonstrukcija, Jaunā gatve 21A, Mārtiņa
iela 40A, Ogre – dzīvojamā māja.
Ogresgala pagastā – Krasta iela
11 – dzīvojamā māja, Līču iela 5 –
dzīvojamās mājas rekonstrukcija,
“Aličas”, Ciemupe – dzīvojamā māja.
Ekspluatācijā pieņemti 5 būvniecības objekti Ogrē – dzīvojamās
mājas rekonstrukcija un saimniecības
ēka Pārogres gatvē 3, vietējie sakaru
kabeļi Apogu ielā 6, Brīvības ielā 39,
Brīvības ielā 38, Ceriņu ielā 10, Lēdmanes ielā 2, kā arī 2 dzīvojamās mājas Ogresgala pagastā – Krasta ielā
11 Ogresgalā un “Brīzes” Ciemupē.
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Informē par jautājumiem, kas saistīti ar ES. Kā uzlabot situāciju Latvijā?
Marta beigās vairāku Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem bija iespēja doties uz Eiropas Savienības galvaspilsētu Briseli (Beļģijā),
lai iegūtu plašāku informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību (ES).
Vizītes laikā iegūta informācija par
nodarbinātības un sociālajiem jautājumiem, par Eiropas fondu investīcijām
turpmāk, par eiro ieviešanu, kā arī par
ES budžetu nākamajam plānošanas
periodam.
Nodarbinātība, sociālie jautājumi
Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības un Sociālo lietu ģenerāldirektorāta pārstāves Kristīne Krivmane un
Linda Adamaite informēja par jautājumiem, kas saistīti ar nodarbinātību,
sociālajiem jautājumiem un ES Sociālā
fonda (ESF) investīcijām.
Šie jautājumi tiek lemti, par pamatu
ņemot ES 10 gadu izaugsmes stratēģiju “Eiropa 2020”, kas veltīta tam, lai
pārvarētu krīzi un radītu gudrāku, ilgtspējīgāku un integrējošāku izaugsmi.
Stratēģija ir vērsta uz nodarbinātības
palielināšanu, izglītības, pētniecības
un inovāciju attīstību, sociālo iekļautību
un nabadzības mazināšanu, klimata un
enerģētikas jautājumu risināšanu. Lai
veicinātu izaugsmi un nodarbinātību,
tam ir paredzētas 7 pamatiniciatīvas. Ir
izvirzīti arī 5 mērķi. 1. Nodarbinātības
veicināšana. Mērķis – nodarbināti 75 %
no darbspējīgajiem iedzīvotājiem. 2.
Pētniecība un attīstība. Mērķis – 3 % no
iekšzemes kopprodukta atvēlēt šai jomai. 3. Klimats un enerģētika. Samazināt siltumnīcefekta izraisošās gāzes
par 20 %, palielināt energoefektivitāti
un atjaunojamo energoresursu īpatsvaru kopējā enerģijas patēriņā par 20
%. 4. Samazināt priekšlaicīgu skolu
pametošo jauniešu īpatsvaru un palielināt to jauniešu skaitu, kuriem ir augstākā izglītība. 5.Samazināt nabadzību.
Stratēģiju ir apņēmušās ievērot visas ES dalībvalstis, tomēr katra no
tām, ņemot vērā situāciju savā valstī,
izvirza arī savus nacionālos mērķus.
Latvijas mērķos ietilpst paaugstināt
nodarbinātību līdz 73 %, samazināt
skolu pametošo jauniešu skaitu līdz 13
%. Speciālisti skaidro, ka iemesli, kādēļ
Latvijā ir salīdzinoši zems to jauniešu
skaits, kuri pamet skolu, ir saistīti ar
krīzi – jaunieši nespēj atrast darbu, arī
finansējuma “nauda seko skolēnam”
ietvaros skolas vēlas pēc iespējas vairāk skolēnu paturēt, turklāt profesionālās izglītības iestādes piedāvā
stipendijas, kas mudina jauniešus mācīties. Runājot par nabadzību, speciālisti norāda, ka tās apmērus noteikt
nav vienkārši, nolemts šim nolūkam
izmantot dažādus indikatorus trīs
dimensijās: nosakot nabadzības risku
(to var izdarīt, pētot, cik iedzīvotāju
ienākumi ir zem 60 % ienākumu mediānas, kas ir relatīvā nabadzība. Latvijā šādi ir 19 % iedzīvotāju), materiālo
nenodrošinātību jeb absolūto nabadzību (veicot aptauju, iedzīvotāji atbild uz
9 jautājumiem, kādus pakalpojumus un
lietas viņi var atļauties, ja vismaz uz
četriem jautājumiem atbilde ir noliedzoša, cilvēks ir materiāli nenodrošināts. Pētījumi liecina, ka Latvijā trešdaļa iedzīvotāju ir materiāli nenodrošināti), mājsaimniecībā dzīvojošo cilvēku skaits darbspējīgā vecumā, kuri
nestrādā algotu darbu. 2008. gadā ES
dzīvoja 120 miljoni cilvēku, kuri ietilpa
kādā no šīm dimensijām, ES mērķis ir
līdz 2020. gadam samazināt šādu
cilvēku skaitu par 20 miljoniem. Latvijā
kādā no minētajām dimensijām 2008.
gadā atradās 760 000 jeb 33.8 % cilvēku (2011. gadā – 40.4 %), mērķis līdz
2020. gadam ir šo skaitu samazināt par
120 000, uzsvaru liekot uz pirmās un
trešās dimensijas samazināšanu.
Lai līdz 2020. gadam mūsu valstī
stāvoklis uzlabotos, Eiropas valstu vadītāji, balstoties uz EK ieteikumiem, ir
apstiprinājuši šādas rekomendācijas:
1) samazināt budžeta deficītu un valsts
parādu; 2) samazināt nodokļu slogu
darbaspēkam, 2. pensiju līmenim novirzīt 6 % no bruto algas; 3) samazināt
ilgstošo bezdarbu un jauniešu bezdarbu; 4) mazināt nabadzību un palielināt
sociālo aizsardzību; 5) paaugstināt
energoefektivitāti; 6) uzlabot tiesu sistēmu; 7) ieviest augstākās izglītības
reformu.
Pievēršoties nabadzības un sociālās aizsardzības rekomendācijai, speciālisti iesaka reformēt sociālo pabalstu
piešķiršanas kārtību, jo daudzi pabalsti
neesot vērsti uz nabadzības mazinā-

šanu un ir bažas par to adekvātumu –
reizēm pabalsti ir par mazu un cilvēkiem ir grūti izdzīvot, bet reizēm pietiekami lieli un nemotivē pabalsta saņēmējus atgriezties darba tirgū. Speciālisti arī norāda, ka sociālā palīdzība
netiek sniegta visiem, kuriem tā
nepieciešama, jo Latvijā tikai 25 % no
bezdarbniekiem saņem bezdarbnieka
pabalstu. Arī pabalstu apmērs
pašvaldībās stipri atšķiras. Speciālisti
uzskata, ka valstij vajadzētu uzņemties
lielāku atbildību par nabadzīgajiem
iedzīvotājiem, šobrīd šī atbildība
atstāta ES fondu ziņā – piemēram, no
tiem tiek finansēta tā saucamā 100 latu
programma, tiek organizētas bezdarbnieku apmācības un stipendijas
izmaksāšana (bieži vien šīs mācības
nav orientētas uz to, lai sagatavotu
cilvēkus aktuālajam darba tirgum).
Šādas aktivitātes tika atbalstītas krīzes
laikā, kad valstī bija liels darbavietu
zudums, tagad situācija ir uzlabojusies
un jārod citi veidi, kā uzlabot ilgtermiņa
bezdarbnieku problēmu risināšanu,
ieviešot efektīvu un pārdomātu sociālo
palīdzību, kas bez darba palikušos
aktivizētu un iesaistītu darba tirgū.
Turklāt Latvija 2012. gadā pieņēma
lēmumu samazināt garantēto minimālo
ienākumu no 40 uz 35 latiem un
pārtraukt valdības līdzfinansējumu šim
pabalstam, kā rezultātā sociālās palīdzības pabalsti ir absolūta pašvaldību
atbildība.
Par ESF investīcijām
ESF dibināts 1957. gadā un ir viens
no ES struktūrfondiem, tā mērķis ir
veicināt nodarbinātību ES dalībvalstīs,
novērst diskrimināciju un nevienlīdzību
darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus
(sagatavot Eiropas darbaspēku un
uzņēmumus pārmaiņām).
No 2007. līdz 2013. gadam no ESF
ieguldīti apmēram 75 miljardi eiro visā
ES, kopā ar valsts un privāto līdzfinansējumu kopējie pieejamie līdzekļi ESF
atbalstītajiem pasākumiem ir vairāk
nekā 117 miljardi eiro. Šajā plānošanas
periodā Latvija ir saņēmusi 538 miljonus eiro jeb 12.87 % no kopējā SF
finansējuma, kas tiek novirzīts tieši
cilvēku labklājībai, nākamajā periodā
šo procentu nepieciešams palielināt.
Speciālisti vērtē, ka ESF investīcijas
Latvijā tiek apgūtas ļoti labi, šobrīd
noslēgti līgumi jau 104 % apmērā un
izmaksāti jau 80 % no šim plānošanas
periodam paredzētā finansējuma
(salīdzinājumā ERAF – tikai 56 %, KF –
52%).
Runājot par nākamo plānošanas
periodu 2014. – 2020. gadam, tiks pievērsta uzmanība, lai fondu ieviešana
kļūtu stratēģiskāka, vairāk balstīta uz
ES stratēģijas 2020 mērķu īstenošanu.
Nākamajā plānošanas periodā publiskās investīcijas paredzēts ieguldīt tādos projektos, ar kuru īstenošanu tiks
sasniegta pēc iespējas lielāka pievienotā vērtība tādās svarīgās jomās kā
nodarbinātības veicināšana, izglītības
kvalitātes un mūžizglītības veicināšana, sociālās atstumtības mazināšana,
pētniecība un inovācijas, informācijas
un komunikāciju tehnoloģijas, enerģētikas jautājumu risināšana, uzņēmumu
konkurētspējas veicināšana, vides aizsardzība un resursu efektīva izmantošana, institucionālās kapacitātes celšana un efektīva valsts pārvalde. Speciālisti norāda, ka ļoti būtiski katrai valstij skaidri definēt savas prioritātes un
mērķtiecīgi virzīties uz to īstenošanu,
novirzot tām pietiekamu nepieciešamo
finansējumu, nevis darboties visās jomās, nepanākot efektīvus rezultātus
nevienā, kā arī valstij pašai atvēlēt
pietiekami lielus līdzekļus savā attīstībā un izaugsmē. Tāpat speciālisti
strādā, lai fondu apgūšana tiktu vienkāršota un palielinātos to koordinācija,
partnerība.
Jaunajā plānošanas periodā ES
plānots ieviest jaunu pasākumu – jauniešu garantijas. Šim pasākumam ES
budžetā paredzēts atvēlēt līdzekļus 6
miljardu eiro apmērā reģioniem, kuros
ir augsts jauniešu bezdarbs (virs 25 %)
šīs problēmas novēršanai. Šī iniciatīva
paredz, ka jauniešiem vecumā līdz 25
gadiem 4 mēnešu laikā pēc mācību
pārtraukšanas vai bezdarbnieka statusa iegūšanas valstij būs pienākums
nodrošināt iespēju turpināt mācības vai
saņemt darba piedāvājumu. Risinot
demogrāfiskās problēmas un plānoto
pensionēšanās vecuma palielināšanu,
nepieciešams domāt par nodarbinātību šajā vecuma grupā. EK aicinājusi
Latviju ieviest elastīgākas darba formas un attālinātas darba iespējas, vei-

cināt mūžizglītību, piedāvājot apgūt
darba tirgū pieprasītas prasmes, tāpat
arī augstākajā izglītībā orientēties uz
darba tirgus pieprasījumu. Plānots pievērsties arī reģionālajai mobilitātei –
veicināt un atbalstīt cilvēku pārvietošanos uz vietām, kur ir darbs, sedzot
transporta izdevumus vai ieviešot
pārcelšanās pabalstus.
Ieteikts uzlabot arī sociālos pakalpojumus – lai tie būtu pieejamāki un
kvalitatīvāki, samazināt aprūpes iestādē nonākušo skaitu, lai aprūpe būtu
pieejama, bet ne lielās iestādēs, lai šie
cilvēki vairāk tiktu integrēti sabiedrībā.
“Ejam uz aprūpes veicināšanu mājai
pietuvinātā vietā – piemēram, ģimenē,
atbalstīt esošās institūcijas, piemēram,
pansionātus, nav mūsu politikā, valstij
ir jārūpējas par tradicionālām aprūpes
formām. Gribam atbalstīt jaunus veidojumus,” norāda K. Krivmane.
Izmaiņas esot nepieciešamas arī
izglītības jomā – tai jāorientējas uz iekļaušanos, jābūt prasmīgiem un kompetentiem pedagogiem, kuri izmanto
mūsdienīgas mācību metodes, lai bērnos attīstītu radošas un vispusīgas
prasmes, jāstiprina profesionālās
orientācijas sistēma, jāvairo prakses
vietas uzņēmumos. Šobrīd Latvijā tikai
36 % jauniešu mācās profesionālās
izglītības iestādēs, valsts mērķis ir
sasniegt 50 %. Speciālisti norāda, ka
nepieciešami elastīgi mācību modeļi
un efektīvi īstenota neformāli iegūto
prasmju atzīšanas sistēma – iespēja
iegūt kvalifikāciju par apgūtajām prasmēm.
Pievēršoties jautājumam par nodarbinātību laukos, speciālisti skaidro, ka
tās veicināšana lielā mērā ir arī pašvaldības kompetence, jo pašvaldībai ir
jāveicina investīciju piesaiste, jaunu
darba vietu rašanās. Par ceļu un sabiedriskā transporta problēmām notikušas diskusijas ar Satiksmes ministriju, Latvija 36 % finansējuma plāno
ieguldīt transporta infrastruktūrā, speciālisti gan norāda, ka galvenā uzmanība tomēr jāvelta tieši sabiedriskā transporta attīstībai, kas sekmēs reģionālo
mobilitāti. Tālāko reģionu iedzīvotājiem
nodarbinātību varētu sekmēt ar jau
minētajām attālinātā darba iespējām
un elastīgu darba režīmu, te gan rodas
jautājums par kvalitatīvu interneta pārklājumu, kas daudzviet netiek nodrošināts. Tāpat tiek uzskatīts, ka nav pareizi par katru cenu saglabāt mazās
lauku skolas, jo ikviena skolēna prioritāte ir iegūt kvalitatīvu, konkurētspējīgu
izglītību, tādēļ vajadzētu nodrošināt
transportu uz skolu, kur pieejama kvalitatīva izglītība.
Runājot par bērnu ārpusģimenes
aprūpi, visās ES dalībvalstīs notiek atteikšanās no tādas institūcijas kā bērnunams. “Tādas milzīgas mājas, kur
daudzi bērni dzīvo kopā, vecajās dalībvalstīs gandrīz vairs nav. Arī jaunajās
dalībvalstīs, piemēram, Rumānijā, Bulgārijā, Slovākijā stratēģija vērsta uz
bērnunamu skaita samazināšanu. Bulgārijā bērnus līdz 3 gadiem nedrīkst ievietot bērnunamos. Latvija šajā ziņā ir
atpalikusi, vēlētos lielāku ES fondu
atbalstu šīs problēmas risināšanā. Alternatīva bērnunamiem ir audžuģimene, kas, protams, ir vislabākā ģimenei
līdzīgā aprūpe, bet tāda aprūpe ir arī
SOS ciemati, būtu nepieciešams veicināt to attīstību. Bērni ir mūsu nākotne,
tādēļ ļoti svarīgi strādāt ar šo grupu,”
skaidro L. Adamaite.
Kohēzijas fonds un Eiropas
Reģionālās attīstības fonds
Eiropas komisijas pārstāve informēja par jautājumiem, kas saistīti ar Kohēzijas fondu (KF) un Eiropas Reģionālās
attīstības fondu (ERAF).
KF ir viens no ES reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis
ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās
ekonomiskās un sociālās atšķirības.
Tas izveidots, lai finansētu liela mēroga
infrastruktūras attīstības pasākumus
(projektus) vides aizsardzības un transporta jomā. Fonds sniedz finansiālu
ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu
ES noteiktos mērķus vides un transporta jomās, īstenotu ES politikas un sasniegtu direktīvās noteiktās prasības.
KF prioritātes Latvijā vides sektorā ir
ūdenssaimniecības infrastruktūra un
pakalpojumi, atkritumu apsaimniekošana, vides infrastruktūras un videi
draudzīgas enerģētikas veicināšana,
savukārt transporta jomā – Trans-Eiropas transporta tīkla (TEN-T) attīstība;
ilgtspējīga transporta attīstība; autoceļu, pilsētas transporta, dzelzceļa, ostu
un lidostu infrastruktūras attīstība.

Plānošanas periodā 2007. – 2013.
gadam Latvijā ieguldīti 1.5 miljardi eiro
jeb 33,99 % no kopējā ES fondu finansējuma.
Par to, kādas būs fonda nākotnes
darbības programmas, šobrīd notiek
neformālais dialogs, regulas varētu būt
apstiprinātas līdz vasaras beigām.
Partnerattiecību līgumi ar dalībvalstīm
noslēgti līdz 2013. gada beigām, pašu
projektu ieviešana varētu sākties 2014.
gadā.
Nākamajā plānošanas periodā plānots atbalstīt dzelzceļa attīstību, tai
skaitā Latvija varētu realizēt elektrifikācijas projektu. Fonda līdzekļus plānots
novirzīt arī valsts galvenajiem ceļiem,
TEN-T attīstībai, savukārt vietējo un
reģionālo ceļu un ielu izbūve tikšot
atbalstīta tikai ļoti pamatotos gadījumos un kas saistās ar reģionāliem
attīstības plāniem. Vietējo ceļu attīstībai varētu būt izmantojami Lauku attīstības fonda līdzekļi. Intensīvas sarunas notiekot arī par zinātnes un konkurētspējas attīstību, dalībvalstīm
jāizvērtē savas prioritātes un attīstības
plānošanas virzieni, lai, nosakot prioritātes, tādas tās būtu arī nacionālā
līmenī, jo bieži vien, kādam projektam
beidzoties fondu finansējumam, tas netiek turpināts un attīstīts no valsts
puses.
Infrastruktūras attīstībā fondu līdzekļi nav paredzēti ielu un ceļu uzturēšanai, kas ir valsts jautājums, bet gan
lielāku projektu īstenošanai un attīstībai – lielo ceļu rekonstrukcijai un jaunu
ceļu būvniecībai. No Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta plānots finansēt projektus, kas nodrošina
trūkstošo saikni starp Eiropas transporta, enerģētikas un digitālo tīklu
pamatstruktūrām. Fondu finansējumu

dažādu projektu īstenošanai Latvija
saņem pietiekami lielu, bet par to izlietošanu ir atbildīgas vairākas ministrijas,
kuru speciālisti izvērtē to izmantošanas
mērķus un rezultātus. Par KF atbildīgas
Ekonomikas, Finanšu, Satiksmes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un to sadarbības iestādes.
Pašvaldību sabiedrisko attiecību
speciālisti sarunā ar EK pārstāvjiem norādīja, ka daudzas Latvijas pašvaldības
saskaras ar uzņēmējdarbības attīstības problēmu – uzņēmēji nevēlas darboties tur, kur nav atbilstošas infrastruktūras. Vai šīs problēmas risināšanā ir
iespēja saņemt atbalstu no ES fonda
līdzekļiem? EK pārstāve skaidroja, ka
pilsētvides attīstības mērķiem jānovirza
5 % no ERAF investīcijām, Latvijas
priekšlikumā ir industriālo zonu attīstība
pašvaldībās un piekļuves veicināšana.
Latvija pilsētvides attīstības risināšanai
piedāvā priekšlikumu 9 (lielās pilsētas)
+ 21 (novads) attīstība, savukārt mazajām pašvaldībām šai attīstībai varētu
būt pieejami līdzekļi citās aktivitātēs.
Vaicājot par fonda finansējuma piešķiršanu tādiem projektiem kā tuneļa
izbūve zem dzelzceļa Ogrē un tilta pār
Ogre upi izbūve, kas Ogrē ir ļoti aktuāli,
EK pārstāve norādīja, ka, iespējams,
šādus projektus varētu atbalstīt, bet
grūti esot atbalstīt projektus, kuri nav
definēti kā prioritātes Latvijas mērogā
un saskaņā ar reģionālās attīstības
plāniem. Arī ūdenssaimniecības projektus plānots atbalstīt, bet stingri
izvērtējot, cik cilvēku pēc šī projekta
īstenošanas reāli izmantos ūdens un
notekūdeņu pieslēgumus.
Baiba Trumekalne

Aizsaulē aizgājuši (19.02. – 04.04.2013.)
Vineta Balode
dz.07.10.1960.
Raita Edite Baltiņa
dz.01.03.1944.
Aleksandrs Berseņevs
dz.29.04.1955.
Jānis Laimnesis Bilzens
dz.17.12.1949.
Gunārs Birkenfelds
dz.25.12.1945.
Guna Caune
dz.29.01.1925.
Serafima Ceriņa
dz.20.10.1919.
Jūlija Čekstere
dz.08.11.1925.
Zinaīda Černecova
dz.03.03.1927.
Lidija Čmiļenko
dz.19.09.1922.
Jānis Dadžāns
dz.04.01.1934.
Aleksandrs Dolgihs
dz.03.09.1957.
Vladimirs Fedčenko
dz.23.05.1941.
Kaspars Galvanovskis
dz.16.06.1987.
Jānis Gavris
dz.16.12.1944.
Lukija Guļbinska
dz.12.07.1930.
Marta Gurecka
dz.28.10.1925.
Ārija Hehte
dz.18.01.1929.
Dzidra Vilma Ilenāne
dz.18.10.1931.
Valentīna Iļjeva
dz.28.03.1954.
Ieva Irbēna
dz.10.05.1961.
Ivans Ivanovs
dz.05.02.1935.
Viktors Jermakovs
dz.22.11.1955.
Jānis Kandevics
dz.15.05.1952.
Pēteris Krankalis
dz.29.10.1931.
Elvīra Krastiņa
dz.11.02.1927.
Lilija Krieviņa
dz.19.11.1923.
Gunita Krūmiņa
dz.22.03.1974.
Elmārs Kungs
dz.27.12.1935.

Ņina Kutajeva
dz.12.02.1930.
Zenta Marija Lece
dz.07.04.1927.
Aivars Leitis
dz.21.02.1942.
Antons Livdāns
dz.19.08.1942.
Jozefīne Loce
dz.29.02.1924.
Jevgenija Maksjutenko
dz.03.01.1925.
Līvija Millere
dz.08.04.1937.
Jānis Millers
dz.05.07.1965.
Anna Mivreniece
dz.24.07.1941.
Anna Ozola
dz.04.11.1914.
Emīls Ozoliņš
dz.10.01.1925.
Marija Pavlova
dz.20.08.1930.
Jeļena Popkova
dz.22.05.1963.
Jānis Resnis
dz.14.12.1916.
Dainis Siliņš
dz.08.09.1971.
Kazmirs Soms
dz.30.07.1929.
Josifs Steļmačenoks
dz.10.10.1929.
Voldemārs Stobovs
dz.22.02.1959.
Gunta Suharevska
dz.15.08.1952.
Ēriks Tribockis
dz.12.02.1942.
Anna Truboviča
dz.20.05.1933.
Leonīds Urbāns
dz.17.04.1938.
Normunds Vekmans
dz.07.05.1963.
Valentīna Viktora
dz.02.02.1931.
Gaļina Vinogradova
dz.01.01.1951.
Aleksejs Vinokurovs
dz.02.03.1951.
Konstantīns Vladimirovičs
dz.18.10.1948.
Jānis Voitiņš
dz.17.11.1952.
Olga Zaksa
dz.30.07.1923.

Ogres novada pašvaldība izsaka līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.
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Šis pavasaris nāk pārāk lēni, iespējams, būs arī plūdi.
Plūdu gadījumā zvanīt pa tālruņiem: 65002400; 110 vai 112.

Pasaules veselības diena tiek atzīmēta 7. aprīlī, taču ar vienu dienu vien
veselības nostiprināšanai ir par maz, tāpēc Ogrē veselu mēnesi notiek veselīgas,
uzmundrinošas, izglītojošas un sportiskas aktvitātes, ko pašvaldības aģentūra
“Dziednīca” piedāvā ikvienam, lai uzlabotu garastāvokli, fizisko stāju, dotu iespēju
atrast domubiedrus, iejustos līdzjutēja lomā un gūtu pozitīvas emocijas, dalītos
pieredzē un iegūtu jaunas zināšanas.
Veselību veicinoši pasākumi jau sākušies – 2. aprīlī notika skrējiens apkārt
Zilajiem kalniem, 6. aprīlī nūjošanas nodarbība Zilajos kalnos, 8. aprīlī Zemgales
Mutes veselības centra zobu higiēniste Inese Vīksne ciemojās Ogres jauno
māmiņu klubā, lai runātu par bērnu zobiņu kopšanu.
Pasākumi turpinās, atliek vien piedalīties!
9. aprīlī plkst. 18.30 – skrējiens apkārt Zilajiem kalniem. Starts Jaunogrē –
netālu no dzelzceļa stacijas, Gaismas prospekta sākumā.
10. aprīlī plkst. 10 – Ogres novada 8.-12. klašu skolēnu peldēšanas sacensības
p/a “Dziednīca” baseinā.
10. aprīlī no plkst. 16 līdz 19 tautas orientēšanās sacensības “Reljefs 2013”.
Starts Zilajos kalnos pie pirmā kalna. Sīkāka informācija www.okogre.lv, mob.t.
28374385.
12. aprīlī plkst. 10 – Sporta svētki Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem “Ķeram pavasari!” Ogres sporta hallē.
13. aprīlī plkst. 10 – atvērtā HathaJoga nodarbība pie Māra Ruskuļa Ogres
kultūras centra 193. telpā. Velc ērtu apģērbu un paņem līdzi vingrošanas
paklājiņu!
13. aprīlī no plkst. 10 līdz 13 – atvērtā bezmaksas nodarbība vecākiem ar
bērniem “Iepazīšanās ar petterapiju”. Nodarbība notiks veselības un skaistuma
centrā “Helios” Mālkalnes pr. 3, Ogrē. Pieteikšanās pa tālruni 65024924.
16. aprīlī plkst. 18.30 – skrējiens apkārt Zilajiem kalniem. Starts pie Ogres
zīmes, pirmā kalna.
17. aprīlī no plkst. 16 līdz 19 – tautas orientēšanās sacensības “Reljefs 2013”.
Starts Zilajos kalnos pie “sūkņu stacijas”. Sīkāka informācija www.okogre.lv,
mob.t. 28374385.
18. aprīlī plkst. 19 – Ogres stadionā. Uzsākam skriešanas sezonu kopā ar
Renāru Rozi! Praktiski padomi interesentiem, kuri vēlas uzsākt skriešanu.
Iesildīšanās, atsildīšanās, dažādi paņēmieni, ieteikumi un iedrošinājums
ikvienam uzsākt skriet! Nāc un izmēģini!
18. aprīlī un 26. aprīlī plkst. 18 – semināru cikls “Veselīgs dzīvesveids caur
latvisko pirti”. Tēmas: Pavasaris – fiziskās un emocionālās attīrīšanās laiks.
Attīrīšanās caur pirti. Pirts rituāls – kā pareizi iet pirtī. Semināru vada Romualds
Lamsters – sertificēts pirtnieks, pirts procesa speciālists. Seminārs notiek p/a
“Dziednīca” pirts telpās 1. stāvā. Pieteikšanās pa tālruni 65046800.
20. aprīlī plkst. 10 – 14 vecākiem un bērniem iepazīšanās ar mūzikas terapiju
veselības un skaistuma centrā “Helios” Mālkalnes pr. 3, Ogrē. Nodarbība bez
maksas. Pieteikšanās pa tālruni 65024924.
20. aprīlī plkst. 11.30 atvērtā bezmaksas STEP nodarbība pie fitnesa treneres
Ilzes Čiščakovas. Nodarbība notiek Skolas ielā 18 (pretī stadionam),
www.alfitness.lv.
23. aprīlī plkst. 18.30 – skrējiens apkārt Zilajiem kalniem. Starts pie Ogres
zīmes, pirmā kalna.
24. aprīlī plkst. 10 – Pavasara kross. Ogres novada skolēnu sporta spēles.
Piedalās 2. -12. klašu skolēni.
24. aprīlī plkst. 16 - 19 “Reljefs 2013” tautas orientēšanās sacensības.
Marķējums no Jaunogres dzelzeļa stacijas. www.okogre.lv, mob. t. 28374385.
25. aprīlī plkst. 19 – Ogres stadionā. Uzsākam skriešanas sezonu kopā ar
Renāru Rozi! Praktiski padomi interesentiem, kuri vēlas uzsākt skriešanu.
Iesildīšanās, atsildīšanās, dažādi paņēmieni, ieteikumi un iedrošinājums
iedzīvotājiem uzsākt skriet! Nāc un piedalies!
25.aprīlī plkst. 20.15 – atvērtā bezmaksas Body ART nodarbība pie Body ART
instruktores Ilzes Čiščakovas. Nodarbība notiek Skolas ielā 18 (pretī stadionam),
www.alfitness.lv.
27. aprīlī plkst.11 – “Nūjosim kopā!” – atvērtā bezmaksas nūjošanas
nodarbība kopā ar Zigrīdu Sprukti Zilajos kalnos. Tikšanās Ogres Zilo kalnu
pakājē no plkst. 10.45.
27. aprīlī plkst. 10 – ieskats pirmsskolas vecuma bērna runas attīstībā.
Nodarbība notiks veselības un skaistuma centrā “Helios” Mālkalnes pr. 3, Ogrē.
Pieteikšanās pa tālruni 65024924.
30. aprīlī plkst. 18.30 – skrējiens apkārt Zilajiem kalniem. Starts pie Ogres
zīmes, pirmā kalna.
Ikviens aicināts piedalīties, iesaistīt ģimeni un draugus, kā arī atbalstīt savējos.
Lai aprīlis ir Ogres veselības mēnesis! Nāc un piedalies!
Baiba Drone, p/a “Dziednīca” sabiedrības veselības organizatore

Ogres Centrālajā bibliotēkā
23. aprīlī plkst. 17
ceļojuma iespaidu
pēcpusdiena.
No saulainās
Šrilankas Indijas
okeānā dosimies uz
ne mazāk saulaino
Kubu
Atlantijas okeānā.
Gids Nikolajs
Sapožņikovs

Pirmsskolas vecuma bērni apgūst peldētprasmi
Lai uzlabotu un nostiprinātu bērnu
veselību, pagājušajā gadā Ogres novada dome nolēma piešķirt finansējumu pirmsskolas izglītības iestādei
(PII) “Saulīte” medmāsas un peldēšanas trenera algošanai, lai pilsētas un
Ogresgala bērnudārza bērni no 3 līdz 7
gadu vecumam vienu reizi nedēļā
varētu apmeklēt šīs PII baseinu bez
maksas.
Bērnudārza piebūve, kurā atrodas
baseins un sporta zāle, tika uzcelta
1984. gadā, un kopš tā laikā baseins
arī darbojas. Laika gaitā peldēšanas
trenere Rita Ušpele kopā ar PII “Saulīte” vadītāju Marinu Grigu izstrādājušas trīs pakāpju peldēšanas programmu, arī kārtības noteikumus. Šobrīd
PII “Saulīte” bērniem peldētprasmi palīdz apgūt trenere Iveta Holcmane,
nodarbības notiek divas reizes nedēļā,
savukārt ar citu bērnudārzu bērniem
kopš pagājušā gada oktobra darba
dienu pēcpusdienās strādā treneris
Aivars Vekmanis. Kopā ar treneriem
nodarbībās piedalās arī medmāsa
Natālija Sergejeva.
Kad radās jaunā iespēja peldēšanu
nodrošināt arī citu bērnudārzu bērniem, M. Griga nosūtīju informāciju
visu bērnudārzu vadītājām ar lūgumu
veikt vecāku aptauju un pieteikties.
Atsaucība bijusi liela.
Treneris A. Vekmanis apliecina ka
dienā baseinu apmeklē 72, nedēļā –
320 bērni no citiem bērnudārziem.
Viņš aicina bērnu vecākus, kuri vēl
šādu iespēju neizmanto, interesēties
par peldēšanu, lai grupas būtu pilnas,
zvanot pa tālruni 25904431. Viena
nodarbība 12 bērniem ilgst 25 minūtes
un uz to bērnu ved paši vecāki. “Līdzi
jāņem viss, lai nomazgātos – peldkostīms, čībiņas, cepure, sākumā arī uzroči,” norāda treneris un atgādina, ka

peldēšana ir ļoti laba bērnu veselībai,
tā attīsta un nostiprina visas muskuļu
grupas, norūda. Ja bērns ir drošs, izpilda uzdevumus un pats grib iemācīties peldēt, tad to var apgūt pusgada
laikā.
Bērnudārzā “Saulīte” ir arī divas
grupas (mazākumtautības un latviešu), kuras apmeklē līdz 24 bērni 5-6
gadu veci bērni ar stājas traucējumiem.
Šiem bērniem tiek nodrošināta ne tikai
peldēšana – ar viņiem strādā arī fizio-

bērni varēs izmantot šādu iespēju,” saka Ina.
Aigars Bidzāns uz peldēšanas nodarbībām ved sešgadīgo meitu Viktoriju, kura apmeklē PII “Dzīpariņš”. “Kad
uzzinājām par šādu iespēju, uzreiz pieteicāmies. Baseinu sākām apmeklēt
janvārī, jo iepriekš slimojām. Vajag
iemācīties peldēt, lai vasarā drošāk
justos uz ūdens, lai iemācītos peldēt.
Meita vienmēr ļoti gaida, kad iesim uz
baseinu,” saka Aigars.

terapeite un masiere. Turklāt šo speciālistu konsultāciju var saņemt arī citu
bērnudārzu audzēkņu vecāki. Konsultācijas notiek aprīlī un par tām
vecāki var interesēties pa tālruni
65023774.
Sešgadīgā Mārtiņa mamma Ina
Smilškalne stāsta, ka dēls apmeklē PII
“Strautiņš, bet peldēt “Saulītes” baseinā sācis pagājušā gada oktobrī,
pirms tam zēns trenējies peldēt p/a
“Dziednīca” baseinā. “Šī ir papildu
iespēja, kā bērns var apgūt peldēšanu.
Ja vien vecāki var izvadāt, kāpēc to
neizmantot? Ceru, ka arī nākamgad

Septiņgadīgais Renārs Mārtiņš
Taškaus šobrīd apmeklē PII “Strautiņš”
un nākamgad jau dosies skolas gaitās.
Zēna māmiņa Iveta stāsta, ka vecāki,
lai plānotu savu laiku, vienojas, kurš uz
nodarbību var aizvest vairākus bērnus
no grupas. “Nākam uz baseinu kopš
oktobra. Dēlam ļoti patīk! Šī viņam ir
pirmā peldēšanas pieredze trenera
uzraudzībā. Ja bērns slimo ar elpošanas ceļu slimībām, peldēšana ļoti palīdz šīs slimības uzveikt. Arī mans
bērns bieži slimoja, tagad veselība ir
uzlabojusies. Un gribu, lai viņš iemācās peldēt, jo pati ne visai labi to protu.”
Baiba Trumekalne

Darbu uzsācis jaunatnes un mūžizglītības speciālists
Ogres novada pašvaldība 30. janvārī izsludināja konkursu uz speciālista jaunatnes un mūžizglītības jautājumos amatu. Pieteikumu šī amata kandidāti varēja iesniegt līdz 11. februārim, pieteicās 16 pretendenti.

Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisija par piemērotāko šim amatam atzina Rinaldu
Rudzīti, kurš darbu uzsāka 2. aprīlī.
Ogres novadā šis ir jauns amats un
ir iekļauts Izglītības un sporta pārvaldes struktūrvienībā. Pārvaldes
vadītāja Sandra Grunte skaidro, ka
Jaunatnes likums nosaka, kāda ir
pašvaldības kompetence jaunatnes
politikas nozarē. Pašvaldībai jāplāno
un jāveic darbs ar jaunatni, un būtiska
ir jauniešu (13 līdz 25 gadi) dzīves

kvalitātes uzlabošana, institucionālās
sistēmas izveidošana un jauniešu iesaistīšana, nodrošinot līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajās
aktivitātēs. Lai pašvaldība veiksmīgi
varētu šo mērķi īstenot, nolemts darbā
pieņemt jaunatnes lietu speciālistu.
“Novadā aktīvi darbojas dažādas jauniešu organizācijas, bet mums trūkst
koordinējošā posma, kas visus, kuri
darbojas, saturētu kopā vienotā veselumā. Vēl viena problēma ir tā, ka šīs
organizācijas lielākoties darbojas pilsētā, bet kapacitātes trūkuma dēļ jauniešu aktivitātes laukos nav pilnībā
apzinātas un arī netiek koordinētas,”
skaidro S. Grunte. Plānots, ka jaunais
speciālists nodarbosies arī ar mūžizglītības jautājumiem un pieaugušo izglītības koordinēšanu. Tomēr šobrīd
galvenais darba uzdevums ir pabeigt
pagājušajā gadā projekta ietvaros
izstrādāto jauniešu stratēģiju, lai pēc
apstiprināšanas domē to varētu izmantot kā jaunatnes politikas plānošanas
dokumentu Ogres novadā.
Strādājot gan biznesa, gan publiskās pārvaldes sektorā, R. Rudzītis paralēli bijis iesaistīts jaunatnes nevalstisko organizāciju darbā un līdzdarbojies jaunatnes politikas attīstīšanā
valsts līmenī, kā arī ir vadījis un darbojies jauniešu nevalstiskajā organizācijā Klubs “Māja” – jaunatne vienotai
Eiropai un Ogres jauniešu klubā “Projektu darbnīca”. Kopš 2008. gada strādā par treneri komandas veidošanas
un attīstības uzņēmumā “Sense of
Team”, kopš 2010. gada vadīja Rīgas
jauniešu centru “Kaņieris”.

R. Rudzītis ieguvis sociālo zinātņu
bakalaura grādu politikas zinātnē un
maģistra grādu vadības zinībās.
Jaunais speciālists uzskata, ka darba lauks jauniešu lietu jautājumos ir
plašs – pagastu jauniešiem ir jānodrošina līdzvērtīgas aktivitāšu iespējas,
kādas tās ir pilsētas jauniešiem, kas
būtu panākams, ja pie jauniešiem regulāri dotos speciālists, kurš sniegtu
izglītojošas nodarbības, vai jauniešiem
būtu iespēja pulcēties un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku uz vietas pagastā. Tāpat svarīgi, lai pagastu jauniešiem būtu iespēja apmeklēt pasākumus pilsētā, arī aktīvi iesaistīties jauniešu domes darbā. Lai to nodrošinātu,
nepieciešams atrisināt transporta jautājumu. Kā labu piemēru, uz ko tiekties,
R. Rudzītis min Igaunijas pieredzi, kur
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai
investēti lieli Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, ir atbalsts no valsts,
un citu aktivitāšu rezultātā ieviests arī
mobilais jauniešu centrs (īpašs autobuss), kurš kopā ar speciālistiem regulāri dodas pie jauniešiem lauku pagastos. Par savu pirmo uzdevumu
Rinalds izvirzījis jauniešu stratēģijas
projekta pabeigšanu un iesniegšanu
domei, lai uz šī dokumenta pamata varētu sākt būvēt sistēmu, kas tad arī pamazām uzlabos jauniešu dzīves kvalitāti Ogres novadā.
R. Rudzīša darba vieta ir Izglītības
un sporta pārvaldē, Brīvības ielā 44,
Ogrē, 1. stāvā, 5. kabinetā, e-pasts:
rinalds.rudzitis@ogresnovads.lv
Baiba Trumekalne

NOVUSS – precīzo un izturīgo spēle
Ogres pilsētas novusa komandu
spēles šogad ir noslēgušās. Kā jau
katrā sporta veidā, arī novusā vajadzīga veiksme.
Ogres pilsētu Latvijas Republikas
Novusa federācijas organizētajās novusa komandu sacensībās pārstāvēja
trīs komandas.
Sieviešu komanda izcīnīja septīto
vietu. Vīriešu pirmās līgas komanda arī
ierindojās septītajā vietā, bet otrās
līgas komanda izcīnīja devīto vietu.
Lai varētu sasniegt labākus rezultātus, vajadzīgi jauni spēlētāji, arī gados jauni. Visi interesenti, kuri neaizraujas ar fiziskā sporta veidiem (gan
meitenes, gan zēni), tiek aicināti attīstīt

savas intelektuālās spējas novusa
spēlē. It īpaši tiem, kuriem ir labas zināšanas ģeometrijā, stingra roka, pacietība un vēlme apgūt ko jaunu, ir iespēja pierādīt sevi.
Novuss ir Latvijas nacionālais sporta veids. Sacensības novusā notiek
starp Ogres pilsētas novusistiem, savstarpēji starp novadiem, Latvijas Republikas čempionāti un individuāli ir
iespēja piedalīties arī starptautiskajās
sacensībās.
Ogres pilsētā ir atgriezies novuss.
Līdz 1998. gadam Ogrē bija novusa komanda, pēc tam desmit gadus novusisti nav aktīvi darbojušies. Tagad jau trīs
gadus novusisti darbojas aktīvi, regu-
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lāri notiek treniņu nodarbības un sacensības.
Paldies aģentūras “Ogres novada
kultūras centrs” direktorei Ligitai
Zadvinskai un Ogres kultūras centra
vadītājai Ritai Smirnovai par sapratni
un atsaucību, atļaujot kultūras centra
telpās organizēt novusistiem treniņu
nodarbības un sacensības. Pateicos
Ogres novada sporta speciālistei
Dzirkstītei Žindigai par atbalstu un uzmundrinājumu, visiem citiem atbalstītājiem un mūsu novusistiem.
Ar cieņu, Ivars Endzelis,
atbildīgais par novusu Ogres pilsētā

Nākamais laikraksta numurs –
aprīļa pēdējā nedēļā.

