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Dievišķīgs ir mirklis, kad caur savu darbu redzi,
ka ļaudīm esi bijis vajadzīgs

Skolotāju Gaidu Poikāni (no labās) dzīves jubilejā sveic PII “Saulīte” vadītāja
Marina Griga
Skolotāja Gaida Poikāne pirms sešpadsmit gadiem Ogrē, pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Saulīte”, Ausekļa
prospektā 12, izveidoja pirmsskolas
konsultatīvo centru, kurā vēl aizvien
individuāli skolas gaitām sagatavo tos
bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
Ogrē skolotāja strādā kopš 1959.
gada.
Atskatoties uz aizvadītajiem darba
gadiem, Gaidas kundze tos raksturo
šādiem Kornēlijas Apškrūmas vārdiem: “Darbs nosver katru mūsu mūža
dienu. Darbā pārbauda – vai esi sīks
vai liels. Un dievišķīgs ir mirklis, kad
caur viņu redzi, ka ļaudīm esi bijis
vajadzīgs.”
Pirmais bērnudārzs Ogrē
Pēc studijām Rīgas Pedagoģiskajā
skolā, pirmā G. Poikānes darba vieta –
bērnudārzs Kalna prospektā, kas
tolaik bija vienīgais bērnudārzs Ogrē
(ēkā Kalna pr. 3, kur kādreiz atradās
Vēstures un mākslas muzejs). Kad tika
uzcelts pirmais lielais bērnudārzs
“Sprīdītis”, grupiņas no Kalna pros-

pekta pārvietoja uz jauno ēku. Vēlāk
G. Poikāne strādāja par metodiķi rajona Izglītības nodaļā, no 1981. gada
desmit gadus strādājusi par metodiķi
PII “Dzīpariņš”. Paralēli darbam G.
Poikāne studēja neklātienes nodaļā
Ļeņingradas A. Hercena vārdā nosauktajā pedagoģiskajā institūtā,
1973. gadā ieguva augstāko pirmsskolas metodiķes un psiholoģes izglītību. Pēc augstskolas absolvēšanas pieci gadi saistīti ar Pedagoģisko
skolu, veicot psiholoģijas pasniedzējas un prakses vadītājas pienākumus.
Smaidīga sejiņa uz tāfeles
Kad Latvijā sākās piecgadīgo un
sešgadīgo apmācība un tai finansējumu piešķīra arī pašvaldība, G. Poikāne uzsāka darbu Ogres 1. vidusskolā, kur astoņus gadus izglītoja
mazos pirmklasniekus. “Šie gadi – tie
bija visskaistākie manā mūžā, jā, arī
visgrūtākie. Tur es varēju pielietot
visas savas zināšanas psiholoģijā,
nekad nebija disciplīnas problēmu, es

pratu bērnus motivēt, iesaistīt mācību
procesā ar dažādām metodēm,”
atceras skolotāja un min pašas
izveidotos daudzveidīgos materiālus,
kas bērniem ļāva radoši apgūt
matemātiku un citas zināšanas – piemēram, ciparu vēdeklītis, kurā bērniem jāatrod pareizais vienādības at-risinājums, nesaucot rezultātu visiem
vienlaicīgi vai nenoskatot to no klasesbiedra, vai atbildes sniegšana bez
skaņas, tikai ar lūpu kustībām… Kad
bērni pareizi atbildējuši, skolotāja
aplaudējusi vai raidījusi signālu ar
nūjiņu. “Ja kāds klasē bija skaļš, es
pateicos tiem, kuri bija klusi, un skaļie
uzreiz apklusa. Jo bērni ļoti novērtē
pozitīvu attieksmi. Kad viņi bija klusi,
uz tāfeles uzzīmēju priecīgu sejiņu,
kad skaļi – bēdīgu. Viņi to novērtēja un
saprata, tādēļ vajadzības gadījumā es
vienmēr varēju atstāt klasi – zināju, ka
būs klusums, turpināsies darbs, viņi
vēlējās redzēt priecīgu sejiņu,” ar prieku atminas skolotāja.
Burtnīcās vienmēr pasvītro labo
“Sešgadīgie ir brīnišķīga tauta! Viņus var veidot, virzīt uz pozitīvo!
Viņiem ļoti patīk dažādi jociņi, viņiem
vajag saskarsmi, pateikt paldies, akcentēt labo. Tādēļ arī burtnīcās es
vienmēr pasvītroju labo un aizvien
bērniem saku, lai to, kas nav tik labi
sanācis, vējiņš aizpūš. Bērniem vienmēr paticis pašiem būt skolotājiem –
es arī ļāvu viņiem vienam otru izsaukt
un pārbaudīt. Pie tāfeles mums bija
piestiprināts piezīmju bloks, kur bērni
varēja ierakstīt klasesbiedra vārdu,
kurš tajā dienā ir paveicis kaut ko labu.
Kādreiz viņi tajā ierakstīja arī manu
vārdu,” ar smaidu atceras G. Poikāne.
“Gada beigās es saviem pirmklasniekiem vaicāju, kādu vārdu viņi šajā
gadā klasē visvairāk ir dzirdējuši, un
neizmērojamu prieku es izjutu, kad no
vairākiem bērniem izdzirdēju vārdu
“jauki”! Es saprotu aktierus. Viņi saka,
ka no saviem skatītājiem saņem pozitīvo enerģiju. Tāpat es arī. No bērniem
un vecākiem gūstu daudz pozitīva.
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Apbalvo labākos novadpētniecisko darbu autorus

Rūta Cinīte
Ogres novada pašvaldība jau tradicionāli gada sākumā rīko skolēnu novadpētniecisko darbu konkursu, sekmējot skolēnu pētnieciskās darbības
attīstību un veicinot lepnumu par piederību Ogres novadam.
Konkursa dalībnieki tiek dalīti trīs
grupās – 5. līdz 6. klašu skolēni, 7. līdz
9. klašu skolēni un 10. līdz 12. klašu
skolēni. Šogad konkursam vērtēšanai
tika iesniegti 30 darbi un vērtēšanā
piedalījās Ogres novada konkursa dalībskolu pētniecisko darbu koordinatori
un pašvaldības iestāžu pārstāvji.
Novadpētniecisko darbu konkursā
5. līdz 6. klašu grupā par vislabāko atzīts Ogres sākumskolas 5. klases skolnieces Rūtas Cinītes darbs “Uzņēmējdarbība Ogres novadā” (darba vadītāja Jolanta Bardovska). 2. vietu ieguvis
Madlienas vidusskolas 6. klases skolnieks Ralfs Bite par darbu “Makšķerēšana un tās iespējas Madlienas tuvākajā apkārtnē” (darba vadītāja Rita
Pučekaite). 3. vietu šajā klašu grupā
ieguvis Madlienas vidusskolas 6. klases skolnieks Reiners Bērziņš par darbu “Dabas bagātība – ārstniecisko augu tējas” (darba vadītāja Inta PutniņaCīrule). Savukārt Atzinību ieguvusi
Ogres sākumskolas 5. klases skolnie-

ce Tīna Akmeņkalne par darbu “Ogres novada vieglatlētikas trenera
Georga Gutpelca dzīves un darba
gājums” (darba vadītāja Aija Sirsniņa)
un Ogres sākumskolas 6. klases
skolnieks Reinis Dreimanis par darbu
“Ogres pilsētas vēsture” (darba vadītāja Sandra Kuriloviča).
Savukārt 7. līdz 9. klašu grupā 1.
vietu ieguvis Ogresgala pamatskolas
9. klases skolnieks Jānis Mangulis par
darbu “Bioprodukta ražošana un pieejamība Ogresgala pagastā” (darba
vadītāja Sandra Jekoviča). 2. vietu ieguvuši Ogresgala pamatskolas 9. un
7. klases skolēni Paula Saulīte un
Mārtiņš Saulīte par darbu “Skolēnu
pašpārvaldes loma izglītības iestādes
darbībā un skolas vides veidošanā”
(darba vadītāja Skaidrīte Butāne). 3.
vietu ieguvušas Ogres 1. vidusskolas

Jānis Mangulis un skolotāja
Sandra Jekoviča
skolnieces Līva Klinta Valtere un Katrīna Marija Sitniece par darbu “Ogres
novada kultūras pasākumi – no afišas
līdz recenzijai presē” (darba vadītāja
Ligita Medvedeva). Savukārt Atzinību
saņēma Jaunogres vidusskolas 7. klases skolniece Jana Travika par darbu
“Vakariņas mājās vai kafejnīcā” (dar-

Bezmaksas

Marta Medne
ba vadītāja Irina Kuzmiča) un Ogres
Valsts ģimnāzijas 9. klases skolnieces
Anna Meiere un Velta Sleže par darbu
“Ogres mākslas skola jeb kur rodas
mākslinieki” (darba vadītāja Maija Kārkliņa).
Vidusskolas klašu grupā 1. vietu izcīnījusi Ogres 1. vidusskolas 11. klases skolniece Marta Medne par darbu
“Novada amatierkolektīvu un profesionālo kolektīvu darbība. Muzicēšanas
tradīcijas Ogres novadā” (darba vadītāj Gunita Bičule). 2. vietu ieguvis
Ogres 1. vidusskolas 11. klases skolnieces Sabīnes Vjateres pētnieciskais darbs “Informētība par atkarību
profilaksi un palīdzības saņemšanas
iespēju izpēte dažāda vecuma jauniešu vidū Ogres novadā” (darba vadītāja Jolanta Lamstere). Savukārt 3.
vietu vidusskolas grupā ieguvis 10.
klases skolnieces Evas Krastiņas
darbs “Tūrisma iespējas Ogrē un Ogres novadā” (darba vadītāja Dace
Kābele).
Konkursa noslēguma pasākumā,
kas notika 19. martā Ogres mūzikas
skolā, konkursa uzvarētāji un viņu
darbu vadītāji saņēma pašvaldības
balvas.
Baiba Trumekalne

Dzēš bankrotējošu firmu
nodokļa parādu
Likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25. pants paredz, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas dzēš attiecīgās pašvaldības
tiem nodokļu maksātājiem juridiskās
personas maksātnespējas procesa lietā, ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts
juridiskās personas maksātnespējas
process, pabeidzot bankrota procedūru.
Ogres novada domes sēdē 2013.
gada 21. martā deputāti nolēma:
• dzēst bankrotējušās SIA “CEPTUVE
VĀRPA”, reģ. Nr. 40003797547, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, nokavējuma naudu un soda naudu par kopējo summu Ls 18344.88;
• dzēst bankrotējušās SIA “BALTIJAS
KOKS”, reģ. Nr. 40003566598, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu
par Ls 381.25;
• dzēst bankrotējušās SIA “ELEKTROMONTĀŽA”, reģ. Nr. 447403000
783, nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu, nokavējuma naudu un
soda naudu par kopējo summu Ls
1334.70.
Šiem uzņēmumiem ar tiesas lēmumu ir izbeigta bankrota procedūra un
izbeigts maksātnespējas process, uzņēmumi ir izslēgti no Uzņēmumu reģistra sakarā ar to likvidāciju.
Ņems kredītus projektu
realizēšanai
Lai realizētu vairākus pašvaldības infrastruktūras attīstības projektus, dome nolēmusi ņemt kredītu Valsts kasē.
Kredīts Ls 1 291 164 apmērā tiks
ņemts no Valsts kases uz divdesmit
gadiem Ogres novada domes līdzfinansējuma un projektu priekšfinansējuma nodrošināšanai šādiem projektiem:
• Ls 942 714 – “Tīnūžu un Brīvības ielu
Ogrē rekonstrukcija” 2. kārtas
realizācijai;
• Ls 237 000 – “Telpu rekonstrukcija
Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, VPII
“Saulīte” jaunu grupu izveidei” realizācijai;
• Ls 111 450 – “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles ciemā” realizācijai.
Savukārt līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ogres novada Krapes pagasta izgāztuves “Pinkas” Nr.
74528/3671/PPV rekultivācija” realizācijai pašvaldība ņems kredītu Ls 49
377 apmērā no Valsts kases uz pieciem gadiem.
Kredīta atmaksa tiek garantēta ar
Ogres novada pašvaldības pamatbudžetu.
Dibina pašvaldības SIA
Domes sēdē tika izskatīts jautājums
par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
(SIA) dibināšanu, lai Madlienā un Suntažos izveidotu kvalitatīvu centralizēto
siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmu.
To var izdarīt, piesaistot Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus.
Savukārt uz ES finansējumu šāda veida projektu realizācijai var pretendēt
tikai komersants, tajā skaitā pašvaldības kapitālsabiedrība.
Domes sēdē deputāti nolēma nodibināt Ogres novada pašvaldības SIA
“MS siltums” un par tās valdes locekli
iecelt Normundu Ševelu, atļaujot viņam savienot pašvaldības iestādes
KPI “ABZA” vadītāja amatu ar pašvaldības SIA “MS siltums” valdes locekļa
amatu. Par jaunizveidotās SIA revidentu ar domes lēmumu iecelta Dzintra Zolte. Dome apstiprināja SIA “MS
siltums” statūtus.
Iecerēts veidot Jauniešu māju
Labklājības ministrija ir izsludinājusi
konkursu ““Jauniešu mājas” izveide
pašvaldības bērnu aprūpes iestādēs
bērniem”.
Iepazīstoties ar bērnunama “Laubere” direktores Guntas Talentes sagatavoto informāciju par iespējām šo projektu realizēt bērnunamā, deputāti no-

lēma atbalstīt novada pašvaldības
dalību projektu konkursā.
Projektu apstiprināšanas gadījumā
novada pašvaldība apņemas nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 6
780, kā arī Ls 1 000 darbinieku apmācībai, Ls 2 000 virtuves iekārtām un sadzīves tehnikai un Ls 3 780 būvdarbu
izmaksu segšanai (PVN atmaksai).
“Jauniešu māju” izveide ir būtiska aprūpes iestādēs dzīvojošo jauniešu attīstībai, jo sekmē patstāvīgas dzīves
iemaņu apgūšanu. “Jauniešu mājā” ir
iespēja mācīties gatavot ēst, uzņemties rūpes par sevi, iepazīt pieaugušo
dzīvi, lai neveidotos situācija, kad jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas
neprot par sevi rūpēties patstāvīgi.
Labklājības ministrijas mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka līdz šim ar
valsts budžeta līdzfinansējumu valstī
kopumā ir izveidotas 9 “Jauniešu mājas”.
Pārvaldīšanas tiesības nodod
dzīvokļu īpašnieku biedrībām
Domes sēdē deputāti izskatīja divu
dzīvokļu īpašnieku biedrību iesniegumus par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
Dzīvojamajā mājā Ausekļa prosp. 1,
Ogrē, ir 70 dzīvokļu īpašumi, no kuriem
visi ir privatizēti un ierakstīti zemesgrāmatā. Šīs mājas dzīvokļu īpašnieki
14. februārī notikušajā kopsapulcē pieņēmuši lēmumu pārņemt dzīvokļu
īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvojamo māju un tai funkcionāli piesaistīto zemes gabalu, izveidot dzīvokļu īpašnieku biedrību un
pilnvarot tās valdi pārņemt kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības, kā arī pilnvarot biedrības valdi slēgt līgumu ar sertificētu
mājas pārvaldnieku, lai nodrošinātu
biedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotā nekustamā īpašuma
pienācīgu uzturēšanu.
Dzīvojamajā mājā Rīgas ielā 16, Ogrē, ir 35 dzīvokļu īpašumi, no kuriem 34
ir privatizēti un ierakstīti zemesgrāmatā. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē 13.
martā pieņemts lēmums pārņemt
dzīvokļu īpašnieku biedrības “RIA 16”
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
dzīvojamo māju un tai piesaistīto zemes gabalu. Biedrības mērķis ir apvienot dzīvojamās mājas Rīgas ielā 16
dzīvokļu īpašniekus sava kopīpašuma
pārvaldīšanai un apsaimniekošanai un
nodrošināt biedrības pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību.
Pašlaik abas mājas apsaimnieko
pašvaldības aģentūra “Mālkalne”.
Deputāti nolēma dzīvojamās mājas
Ausekļa pr. 1 pārvaldīšanas tiesības
nodot dzīvokļu īpašnieku biedrībai “A1
Nams”, savukārt dzīvojamās mājas
Rīgas ielā 16 pārvaldīšanas tiesības
saskaņā ar domes lēmumu nodotas
dzīvokļu īpašnieku biedrībai “RIA 16”.
Šogad organizēs sešus gadatirgus
Gadatirgu rīkošanu Ogres novada
dome ir deleģējusi pašvaldības aģentūrai “Ogres novada kultūras centrs”.
Domes sēdē 21. martā deputāti apstiprināja aģentūras vadības iesniegto
gadatirgu norises plānu 2013. gadā.
Pļavā aiz Ogres kultūras centra šogad tiks rīkoti seši gadatirgi: 27. aprīlī –
Pavasara gadatirgus; 23. jūnijā – Līgo
gadatirgus; 24. augustā – Sābru tirgus
(Ogres novada amatnieku, lauksaimnieku un uzņēmēju gadatirgus un mākslinieku kultūras programmas); 31. augustā – Vasaras izskaņas gadatirgus;
12. oktobrī – Rudens gadatirgus; 21.
decembrī – gadatirgus “Ziemassvētkus gaidot”. Visiem gadatirgiem noteikts vienāds norises laiks – no plkst 9
līdz 16.
Plašāku informāciju par gadatirgiem
interesenti var iegūt Ogres kultūras
centra mājas lapā www.okc.lv, tur
pieejamas ari pieteikumu veidlapas
tirgotājiem.
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Lieldienu svētku dienās – 2013. gada 29. martā un 1. aprīlī – SIA “Ogres
Autobuss” maršrutu autobusi kursēs pēc svētdienas kustības sarakstiem,
izņemot: maršrutā Nr. 14 Pārogres gatve – Mālkalnes pr. autobuss līdz Ogres
kapiem nekursēs 1. aprīlī; maršrutā Nr. 5415 Pāvulēni – Madliena – Krape –
Ogre autobuss kursēs svētdien, 31. martā; maršrutā Nr. 6117 Ogre – Birzgale
reisā pl. 11.40 no SIA “Ogres Autobuss līdz st. Lāčplēsis kursēs svētdien, 31.
martā.

Saistošo noteikumu Nr. 36/2012
“Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Ogres novada teritorijā” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Noteikumu pieņemšana saistīta ar
to, ka Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3. panta (13) daļa nosaka pašvaldības tiesības izsniegt atļauju vīna,
raudzētu dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās
pašvaldības teritorijā. Ogres novada
pašvaldībā nebija pieņemti saistošie
noteikumi, kas noteiktu kārtību, kādā
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzētu
dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai. Alkoholisko dzērienu
aprites likuma 8. panta otrajā daļā ir
noteikts pašvaldības pienākums izdot
saistošos noteikumus, kuros ir jānosaka kārtība, kādā komersants ir tiesīgs
saņemt atļauju vīna, raudzētu dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi noteiks vienotu kārtību,
kādā Ogres novada pašvaldībā tiks izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai no savā īpašumā
vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā
augošiem augiem, neizmantojot spirtu
vai citu ražotos alkoholiskos dzērienus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Noteikumu īstenošana pašvaldības
budžetu neietekmēs, to izpildes nodrošināšanai veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci
nav nepieciešams.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Noteikumi sniegs atbalstu komersantiem jaunu vīna, raudzētu dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražotņu izveidē, veicinot jaunus komercdarbības veidus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Privātpersona atļaujas saņemšanai
pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai var vērsties Ogres novada pašvaldībā (Administrācijā), bet noteikumu izpildes kontroles jautājumos –
Ogres novada pašvaldības policijā.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām
nav veiktas.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 36/2012
“Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Ogres novada teritorijā”
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2012. gada 20. decembrī (protokols Nr. 13; 4. §). Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.
panta otro daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldībā
tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos
un dravās iegūtajiem produktiem vai
savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus (turpmāk tekstā – Atļauja).
2. Lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju Ogres novada pašvaldības vārdā Administratīvā procesa likuma noteiktajā
kārtībā pieņem Ogres novada pašvaldības izpilddirektors (turpmāk tekstā –
Izpilddirektors).
II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība
3. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai saņemšanai komersants Ogres
novada pašvaldībā (Administrācijā) iesniedz pieteikumu, kuru parakstījusi
komersanta atbildīgā amatpersona un
kurā norādīts:
3.1. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā alkohola daudzums;
3.3. ražošanas vieta (adrese).
4. Pieteikumam jāpievieno šādi
dokumenti:
4.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
4.2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
4.3. dokuments, kas apliecina telpu
atbilstību plānotajai ražotnei (akts par
būves pieņemšanu ekspluatācijā vai
būvvaldes akts par vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijas akceptēšanu).
III. Atļaujas izsniegšanas kārtība
5. Atļauju izsniedz bez maksas uz
pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3
gadiem.
6. Atļauja netiek izsniegta, ja:
6.1. komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 4. punktā minētos
dokumentus;
6.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
6.3. ražošanu plānots veikt vietā,
kas nav pielāgota (nav nodrošināta at-

bilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.)
un neatbilst tās izmantošanas mērķim;
6.4. ražošanu plānots uzsākt vietā,
kas atrodas:
6.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu,
policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā;
6.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai
pašvaldības iestādes;
6.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai
vairākdzīvokļu) mājā;
6.5. alkoholisko dzērienu ražošana
norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību vai personu tiesību
aizsardzību.
7. Lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju Izpilddirektors pieņem 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc saskaņā ar noteikumu
3. punkta prasībām noformēta pieteikuma un noteikumu 4. punktā norādīto
dokumentu saņemšanas.
IV. Atļaujas atcelšana
8. Izsniegtā Atļauja var tikt atcelta
ar Izpilddirektora motivētu lēmumu šādos gadījumos:
8.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
8.2. ražošana tiek veikta telpās, kas
nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
8.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
8.4. alkoholisko dzērienu ražošana
Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud
sabiedrisko kārtību un citu personu
tiesību aizsardzību.
9. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu
Izpilddirektors pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc noteikumu 8. punktā
minēto apstākļu konstatēšanas un to
nekavējoties rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.
V. Lēmumu apstrīdēšana un
kontrole
10. Izpilddirektora izdotos administratīvos aktus (lēmumu par Atļaujas
izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju) vai faktisko rīcību var apstrīdēt
Ogres novada domē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11. Kontroli par saistošo noteikumu
izpildi veic Ogres novada pašvaldības
policija.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs
Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Ogres novada pašvaldības laikrakstā
“Ogrēnietis”.

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBA 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!

Saistošo noteikumu Nr. 5/2013 “Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012
“Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Grozījumus saistošajos noteikumos attiecībā uz regulējumu par pabalstu ārkārtas situācijā nepieciešams
pieņemt, lai vienkāršotu šī pabalsta
piešķiršanu gadījumos, kad stihiskas
nelaimes vai iepriekš neparedzamu
apstākļu rezultātā ir cietis ģimenes
(personas) mājoklis, precizētu mājokļa
kā pamatvajadzības jēdzienu un izslēgtu gadījumus, kad šo pabalstu pieprasa saistībā ar seniem notikumiem.
Pabalsta apmērs saistošajos noteikumos neminētās situācijās, ja ģimene
(persona) ir nonākusi krīzes situācijā
vai objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, ir
līdz 50 latiem gadā. Taču gadījumos,
kad ģimenei (personai) rodas izdevumi par veselības aprūpes pakalpojumiem stacionārā vai izdevumi rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, 50 lati
salīdzinoši ar slimnīcas piestādīto
kopējo rēķinu ir pārāk maza summa,
lai pēc slimnīcas rēķina apmaksas ģimene (persona) spētu nodrošināt citas
savas pamatvajdzības. Tāpēc šajos
gadījumos pabalsta apmēru būtu
nepieciešams palielināt līdz 100 latiem
gadā vienai ģimenei (personai).
Pabalsts personām, kurām ir hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze, būtu jāpiešķir bez ienākumu un materiālā
stāvokļa izvērtēšanas, kā arī tad, ja šie
slimnieki saņem valsts nodrošināto
kopšanas pabalstu sakarā ar invaliditāti. Personai ar hronisku nieru mazspēju ir nepieciešamas regulāras hemodialīzes, bez kurām slimnieka
dzīvība ir apdraudēta.
Grozījumi regulējumā par dzīvokļa
pabalstu un pabalstu kurināmā iegādei. 2012. gada 16. februārī, pieņemot
saistošos noteikumus, tika ieviestas
pozitīvas un nepieciešamas pārmaiņas dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas
kārtībā, taču jaunajos saistošajos noteikumos noteiktie dzīvokļa pabalsta
apmēri bija mazāki nekā Ogres novada sociālā dienesta sākotnēji saga-

tavotajā saistošo noteikumu projektā,
kā rezultātā, piemērojot jaunos saistošos noteikumus, dzīvokļa pabalsta
apmēri to saņēmējiem samazinājās,
kas ir pasliktinājis dzīvokļa pabalsta
saņēmēju materiālo situāciju. Šobrīd
noteikumos tiek veikti vairāki grozījumi
nolūkā palielināt dzīvokļa pabalsta apmēru un motivēt dzīvokļa pabalsta saņēmējus aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā un darba un sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas
un apgūšanas pasākumos.
Grozījumi noteikumos par apbedīšanas pabalsta apmēru veikti, lai pabalsta apmēru pēc iespējas diferencētu atkarībā no valsts nodrošinātā apbedīšanas pabalsta apmēra, ko par
mirušo personu izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA).
2. Īss projekta satura izklāsts
Projekts paredz šādus grozījumus
saistošajos noteikumos:
1. Papildināts 6.1. apakšpunkts, nosakot kārtību pabalsta piešķiršanai
ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes
vai iepriekš neparedzamu apstākļu rezultātā ir cietis ģimenes (personas)
mājoklis.
2. 6.5. apakšpunkts izteikts jaunā
redakcijā, paredzot lielāku pabalstu
saistošajos noteikumos neminētās situācijās, ja ģimenei (personai) rodas
izdevumi par veselības aprūpes pakalpojumiem stacionārā vai izdevumi
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saskaņā ar šī pabalsta pieprasītājam
sastādīto rehabilitācijas plānu.
3. Papildināts 6.8. apakšpunkts,
precizējot pabalsta saņemšanu personām ar hronisku nieru mazspēju.
4. Svītroti 15. punktā vārdi “bet ne
vairāk kā uz 6 (sešiem) mēnešiem kalendāra gadā.”
5. 17. punkts izteikts jaunā redakcijā.
6. Veiktas izmaiņas 19. punktā.
7. Papildināta IV. nodaļa ar 201.
punktu.
8. Svītrots 22., 28. un 38. punkts.
9. 42. punkts izteikts jaunā redak-

cijā, paredzot apbedīšanas pabalsta
apmēra diferencēšanu atkarībā no
valsts nodrošinātā apbedīšanas pabalsta apmēra.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu projekts ietekmē daļā par grozījumiem noteikumos
par apbedīšanas pabalstu, dzīvokļa
pabalstu un pabalstu saistošajos noteikumos neminētās situācijās. Pārējā
daļā pašvaldības budžetu projekts neietekmē.
Ņemot vērā to personu skaitu, kas
saņēmušas dzīvokļa pabalstu, apbedīšanas pabalstu un pabalstu saistošajos noteikumos neminētās situācijās
2012. gadā, plānots, ka projekta realizēšanas rezultātā:
1) dzīvokļa pabalstos izmaksājamā
summa palielināsies par aptuveni Ls
48 399;
2)apbedīšanas pabalstos izmaksājamā summa palielināsies par aptuveni
Ls 500;
3)pabalstos saistošajos noteikumos neminētās situācijās izmaksājamā summa palielināsies par aptuveni
Ls 2650;
Projekta realizēšanai nepieciešamie Ls 515 49 ir iekļauti Ogres novada
sociālā dienesta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2013. gadam.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā grozījumi neskars.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu piemērošanā
var vērsties Ogres novada sociālā dienesta sociālajos centros Ogrē, Madlienā, Suntažos un Taurupē.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām
nav veiktas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Saistošo noteikumi Nr. 5/2013 “Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012
“Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā””
Apstiprināti Ogres novada domes
sēdē 2013. gada 24. janvārī (protokols
Nr. 1; 26.§, ar Ogres novada domes
21.03.2013. sēdes lēmuma (protokols
Nr. 3; 28. §) precizējumie. Izdoti
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu un
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta
trešo daļu un 35. panta trešo, ceturto
un piekto daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6
.panta otro daļu un 25. panta pirmo
daļu,Izglītības likuma 17. panta trešās
daļas 11. punktu.
Izdarīt pašvaldības domes 16.02.
2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/
2012 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” (Ogres novada pašvaldības laikraksts
“Ogrēnietis”, 2012, Nr. 9; 2013, Nr. 1)
šādus grozījumus:
1. Papildināt 6.1. apakšpunktu
tā beigās ar teikumiem “ja stihiskas
nelaimes vai iepriekš neparedzamu
apstākļu rezultātā ir cietis ģimenes
(personas) mājoklis, šo pabalstu piešķir, pamatojoties uz Civilās aizsardzības komisijas atbildīgo dienestu ziņojumu, ja cietušais mājoklis ir ģimenes (personas) faktiskā un vienīgā
iespējamā dzīvesvieta; šo pabalstu
var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu
laikā no stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzamu apstākļu iestāšanās
brīža;”
2. Izteikt 6.5. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“6.5. vienreizēju pabalstu saistošajos noteikumos neminētās situācijās,
ja ģimene (persona) ir nonākusi krīzes
situācijā vai objektīvu apstākļu dēļ
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, faktisko izdevumu pamatvajadzību nodrošināšanai apmērā, bet ne
vairāk par 50,00 latiem viena kalendārā gada laikā vienai ģimenei (personai); ja ģimenei (personai) rodas izdevumi par veselības aprūpes pakalpojumiem stacionārā vai izdevumi rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saskaņā ar sociālā darbinieka sagatavoto pabalsta pieprasītāja rehabilitā-

cijas plānu, tad šajā punktā noteikto
pabalstu var piešķirt līdz 100,00 latiem
viena kalendārā gada laikā vienai
ģimenei (personai); šo pabalstu var
pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā
no faktisko izdevumu pamatvajadzību
nodrošināšanai rašanās brīža;”
3. Izteikt 6.8. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“6.8. pabalstu personām, kurām ir
hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze, šo pabalstu piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas;”
(Ogres novada domes 21.03.2013.
sēdes lēmuma (protokols Nr.3; 28.§)
redakcijā)
4. Svītrot 15. punktā vārdus “bet
ne vairāk kā uz 6 (sešiem) mēnešiem
kalendāra gadā.”
5. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
“17. Dzīvokļa pabalsta apmērs:
17.1. trūcīgām ģimenēm (personām)
ir 50% no šo noteikumu 16.1. un 16.2.
punktā noteikto rēķinu kopsummas
mēnesī, bet ne vairāk par 320,00 latiem viena kalendārā gada laikā trūcīgām ģimenēm un ne vairāk par 240,00
latiem viena kalendārā gada laikā
atsevišķi dzīvojošām trūcīgām personām;
17.2. maznodrošinātām ģimenēm
(personām) ir 40% no šo noteikumu
16.1. un 16.2. punktā noteikto rēķinu
kopsummas mēnesī, bet ne vairāk par
290,00 latiem viena kalendārā gada
laikā maznodrošinātām ģimenēm un
ne vairāk par 210,00 latiem viena kalendārā gada laikā atsevišķi dzīvojošām maznodrošinātām personām.”
6. Papildināt 19. punktu aiz vārdiem “kura kopējā” ar vārdu “apkures”
un aizstāt vārdu “apdzīvojamā” ar vārdu “apkures”.
(Ogres novada domes 21.03.2013.
sēdes lēmuma (protokols Nr.3; 28.§)
redakcijā)
1
7. Papildināt IV. nodaļu ar 20 .
punktu šādā redakcijā:
“201. Dzīvokļa pabalstu palielina par
50,00 latiem mēnesī vienam dzīvokļa
pabalsta saņēmējam, kamēr tas brīv-

prātīgi iesaistās darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un
apgūšanas pasākumos un ievēro līguma par darba un sociālo prasmju veicināšanu noteikumus. Uz šajā punktā
noteikto dzīvokļa pabalsta palielinājumu neattiecas 17. punktā noteiktie
dzīvokļa pabalsta maksimālie apmēri.
Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir
tiesības brīvprātīgi iesaistīties prasmju
veicināšanas pasākumos un saņemt
šajā punktā noteikto dzīvokļa pabalsta
palielinājumu ne ilgāk kā sešus mēnešus gadā.”
8. Svītrot 22. punktu.
9. Svītrot 28. punktu.
10. Svītrot 38. punktu.
11. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:
“42. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts šādos gadījumos un apmēros:
42.1. 100,00 lati, ja mirusi persona,
par kuru saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk –
VSAA) lēmumu saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts apmērā
līdz 200,00 latiem;
42.2. 60,00 lati, ja mirusi persona, par
kuru saskaņā ar VSAA lēmumu saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts apmērā no 200,00 latiem
līdz 280,00 latiem;
42.3. 40,00 lati, ja mirusi persona, par
kuru saskaņā ar VSAA lēmumu saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts apmērā no 280,00 latiem
līdz 320,00 latiem;
42.4. 150,00 lati, ja mirusi persona,
par kuru saskaņā ar VSAA lēmumu nav
saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts;
42.5. starpība starp 150,00 latiem un
no VSAA saņemto valsts nodrošināto
apbedīšanas pabalstu, ja mirusi persona, kuras apbedīšanu nav uzņēmusies persona un apbedīšanu veic apbedīšanas uzņēmums;
42.6. 100,00 lati, ja mirusī persona
nav noskaidrota (nezināma).”
(Ogres novada domes 21.03.2013. sēdes lēmuma (protokols Nr.3; 28.§) redakcijā)
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs
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2013. gada 26. martā
Turpinājums no 1. lpp.

Izveidota darba grupa koncepcijas izstrādei par ēdināšanas nodrošināšanu Ogres bērnudārzos
Šā gada 31. maijā beigsies līgums
ar uzņēmumu SIA “Baltic Restaurants
Latvia” par ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu vairākās Ogres pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) – “Cīrulītis”,
“Dzīpariņš”, “Saulīte”, “Sprīdītis”,
“Strautiņš” un “Zelta Sietiņš”.
Jau domes komiteju sēdē 14. martā
deputātu vidū izvērtās plašas diskusijas par turpmāko bērnu ēdināšanas
stratēģiju novada pašvaldības izglītības iestādēs un tika ierosināts izveidot
darba grupu, lai izvērtētu pašreizējo
situāciju bērnu ēdināšanā un sagatavotu priekšlikumus, kā ēdināšanu PII
organizēt turpmāk.
Domes sēdē deputāti nolēma izveidot darba grupu šādā sastāvā: Vita
Pūķe – Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras,
veselības un sociālo lietu jautājumos;
Egils Helmanis – Ogres novada domes
priekšsēdētājs vietnieks tautsaimnie-

cības, sporta un tūrisma jautājumos;
Andrejs Ceplītis – Ogres novada domes tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētājs; Ilga Vecziediņa – Ogres novada domes sociālo lietu komitejas locekle; Silvija Velberga – Ogres
novada pašvaldības finanšu-ekonomikas nodaļas vadītāja; Valentīna
Dubovska – PII “Cīrulītis” vadītāja;
Ērika Zirne – PII “Dzīpariņš” vadītāja;
Marina Griga – PII “Saulīte” vadītāja;
Vija Kalniņa – PII “Sprīdītis” vadītāja;
Aiza Tīsa – PII “Strautiņš” vadītāja;
Inese Ādmine – PII “Zelta sietiņš”
vadītāja.
Līdz šā gada 11. aprīlim darba grupai uzdots sagatavot detalizētu informāciju par iekārtām un aprīkojumu,
ko pilsētas bērnudārzu ēdināšanas
blokos ir investējis uzņēmums SIA
“Baltic Restaurants Latvia” saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem un kam, līgumu attiecībām izbeidzoties, jāpaliek

iestāžu īpašumā. Ir jāsagatavo arī detalizēta informācija par papildus nepieciešamo aprīkojumu un inventāru, lai
iestāde spētu nodrošināt pilnvērtīgu izglītojamo ēdināšanu, par inventāru un
aprīkojumu, no kura iestādes atteicās
atbilstoši starp iestādēm un SIA “Fazer
Amica” līgumos izdarītajiem grozījumiem 2010. gadā. Ir jāveic detalizēts
aprēķins izmaksām viena kalendārā
gada periodā, kas nepieciešamas bērnu ēdināšanas nodrošināšanai, ja to
organizētu pašvaldība (pavāru algas,
pārtikas izmaksas, papildus nepieciešamais inventārs). Līdztekus šiem darbiem ir jāiepazīstas ar citu pašvaldību
ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanas kārtību bērnudārzos, kā arī jāizvērtē Ogres novada pašvaldības iepirkuma cenu piedāvājumi (iepirkums
izsludināts 08.03.2013., piedāvājumi
tiks iesniegti līdz 03.04.2013.).
Nikolajs Sapožņikovs

Turpinājums no 1. lpp.

Dievišķīgs ir mirklis, kad caur savu darbu redzi, ka ļaudīm esi bijis vajadzīgs
Daudz pozitīvā esmu guvusi arī no cilvēkiem, kuri dažādos dzīves brīžos
bijuši mani kolēģi un priekšnieki – Anna
Āboliņa, Ilona Flintere, Olga Brokāne,
Valentīna Dubovska, Ruta Krūkle…
Brīnišķīgi cilvēki ar prasmi sildīt sirdi ar
savu klātbūtni un labestību.”
Izveidots konsultatīvais centrs
Pēc skolas sekoja trīs gadu psiholoģes darba pieredze PII “Cīrulītis”,
tad G. Poikāne sāka strādāt PII “Saulīte”, kur pakāpeniski attīstījās ideja par
konsultatīvā centra izveidošanu, arī
pašvaldība piešķīra līdzekļus to piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai, kuri
neapmeklē bērnudārzu. “Uzsākot darbu, es nezināju, kāds būs rezultāts.
Sākumā baidījos un šaubījos. Visa šī
sistēma bija jāizveido no jauna,” centra izveidošanas pirmsākumus raksturo skolotāja. Tomēr šīm bažām nebija
pamata, jo bērni, strādājot individuāli
ar skolotāju, pieņēma viņas pozitīvo un
radošo pieeju. Šo gadu gaitā konsultatīvais centrs, kurā, darbu uzsākot, atradās galds un krēsls, ir pamatīgi attīstījies un audzis – G. Poikāne ir sagatavojusi ļoti daudz materiālu, visi plauktiņi pilni ar mapītēm, papīriem, spēlēm,
dažādiem priekšmetiem, kas palīdz
mazajiem apgūt zinību pasauli. “Darbu
veicināja un ļāva strādāt radoši “Saulītes” vadītāja M. Griga, kura man uzticējās, ļāva strādāt patstāvīgi, neierobežojot, nekontrolējot. Tas atbrīvo un
vienlaicīgi pastiprina atbildību,” ir pārliecināta skolotāja.
Kamēr vēl bērns pretī sniedz roku
Šobrīd konsultatīvo centru apmeklē
11 bērni no četru līdz septiņu gadu
vecumam. Nodarbībā piedalās arī
kāds no vecākiem vai vecvecākiem,
kuri pēc nodarbības palīdz bērnam nostiprināt zināšanas mājās, kopīgi sagatavo mājasdarbus. Nodarbība notiek vienu reizi nedēļā (no septembra
līdz maijam) un ir stundu gara, tajā ir arī
sportiskas pauzes. Nodarbību mērķis
ir sagatavot bērnu skolai – lai viņš pazītu burtus un ciparus, prastu rakstīt un
lasīt. “Es cenšos sev iestāstīt, ka man
nav jādara vecāku darbs, bet man ir jānorāda virziens un metodes vecākiem.
Vecākiem gribu atgādināt, ka nekad
dzīvē vairs nebūs tāds brīdis, kad viņi
redzēs savu bērnu strādājam intelektuāli, jo šeit, centrā, notiek vispusīgs
darbs! Skolā viņi neredzēs, kā bērns
domā, uztver, atceras, jo mācību procesā taču nevarēs piedalīties! Reiz
Māmiņdienā zīmējām sirsniņas, devu

uzdevumu tajā iezīmēt kaut ko mīļu.
Viena meitenīte uzzīmēja divas sadotas rociņas. Lūk, tāds mīļums! Šobrīd vēl tas bērns sniedz savu roku un
grib saņemt pretī, bet drīz vairs nesniegs,” saka skolotāja. “Pēc nodarbības par labu darbu bērns drīkst izvēlēties dažus attēlus no kastes, kurā no
reklāmām esmu izgriezusi dažādus
attēlus. Interesanti, ka bija laiks, kad
bērni izvēlējās attēlus ar desu, maizi
un citiem produktiem, bet tagad ļoti
populāri ir dabas skati un dzīvnieku
attēli, zēniem – arī mašīnas,” interesantu pētījumu veikusi skolotāja.
Konsultē vecākus
Konsultatīvo centru par mācību vietu bērniem izvēlas vecāki, kuru bērni
bieži slimo, tādēļ nevar apgūt nepieciešamās zināšanas bērnudārzā, vai
to dzīvesvieta ir ārpus pilsētas un ir
sarežģīti bērnu izvadāt uz bērnudārzu
ģimenēm ar zīdainīti, jo konsultatīvajā
centrā vecāki izvēlas, kāds laiks viņiem ir piemērotāks. Ir arī tādas ģimenes, kurās bērnu var pieskatīt mājās
kāds pieaugušais, bet nepieciešams
sagatavoties skolai. Iemesli ir visdažādākie. Tāpat centrā G. Poikāne sniedz
vecākiem konsultācijas par to, kas nepieciešams, lai sagatavotos skolai.
Labestība vajadzīga vēl aizvien
Vērtējot, kā bērni ir mainījušies gadu gaitā, skolotāja ir pārliecināta, ka
šobrīd jaunā paaudze ir daudz drošāka
un nesaistītāka savās domās, tomēr
mīļums un labestība viņiem ir vajadzīgs tikpat daudz, cik iepriekš. “Tomēr
es vairāk gribētu vērsties pie vecākiem
– viņiem ir ļoti, ļoti daudz jāmācās. Tagad vecāki pret bērniem pārsvarā vēršas ar pavēlēm un pat draudiem, bērni
atrodas tādā kā dresūrā. Tā nav metode! Vecākiem jāiemācās cienīt savus
bērnus! Esmu pārliecināta, ka visu var
panākt ar labo, uzsverot labo. Ir jāceļ
bērna pašapziņa, nevis bērns jāpazemo!”
Nav līdzīgu dienu
Pārcilājusi savu darba mūžu, G.
Poikāne ar smaidu nosaka: “Ja vien
veselība ļautu, tik ļoti labprāt vēl vienus
simt gadus strādātu, te ir ļoti interesanti! Neviens gads, neviena diena
nav bijusi līdzīga.” Viņa arī atzīst, ka
darbs vienmēr ir bijis arī viņas hobijs,
tomēr par to šobrīd skumji, jo jādomā,
ar ko aizpildīt dzīvi, kad ikdienas solis
vairs nevedīs uz darbu. “Šai sakarā esmu iegādājusies fotoaparātu – ar domu, ka iešu un piefiksēšu visu labo un

skaisto, lai nav depresīvs noskaņojums. Visā, ko es daru, ir vajadzīgs
saturs. Žēl, ka Ogrē nav kino, uz Rīgu
vairs nevaru aizbraukt, man ļoti patīk
kino!”
Viedokļi par konsultatīvā
centra darbu
PII “Saulīte” vadītāja M. Griga:
“Centrs ir laba iespēja vecākiem, jo ne
katrs bērns dažādu apstākļu dēļ bērnudārzā var apgūt nepieciešamās zināšanas skolai. Labi, ka nodarbībās klāt
ir arī pieaugušais, jo redzēto var atkārtot mājās un palīdzēt sagatavoties savam bērna. Turklāt šāds centrs ir vienīgais novadā. Un, protams, tas nav galvenais, ko par centra darbību saku es
kā bērnudārza vadītāja, bet tā kvalitātes rādītājs ir vecāku viedoklis, to
pierāda viņu interese un bērnu rezultāti
skolā.”
Arnolds Leikerts: “Pie Gaidas Poikānes ir mācījušies abi mani dēli –
Linards un Rihards, kurš ir 8 gadus vecāks. Pie skolotājas mācījusies arī māsas meita un kaimiņu bērni. Linards
konsultatīvo centru apmeklēja divus
gadus, tagad mācās Ogres 1. vidusskolas 1. klasē. Rihardu vedām uz
konsultatīvo centru, jo viņš daudz slimoja, ar Linardu mājās dzīvoja sieva
Svetlana – kad tuvojās skola, bija nepieciešams tai sagatavoties. Nodarbībās zēna attīstība un izaugsme bija
acīmredzama! G. Poikāne nemēģināja
mācīt formāli, sausi, bet mācīja izprast
dabas un dzīves parādības, jēdzienus.
Mācības bija organizētas kā spēle ar
intrigu, ļoti radoša pieeja! Aizejot uz
skolu, puikām nepieciešamās zināšanas bija, tikai atšķirīgā rakstura dēļ
Linardam grūtāk iejusties kolektīvā.
Liels paldies skolotājai!”
Antra Bruzgule: “Dēls Toms sāka
apmeklēt konsultatīvo centru piecu gadu vecumā un jau pēc gada bija gatavs
doties uz skolu – rēķināja, brīvi lasīja,
tomēr izlēmām, ka vēl vienu gadu
pirms skolas viņš apmeklēs bērnudārzu, lai iejustos kolektīvā. Ģimenē aug
trīsgadīgi dvīnīši un ļoti labprāt arī viņus mēs vestu pie skolotājas Gaidas
Poikānes. Nodarbībās visbiežāk piedalījos es pati un katru reizi redzēju
sava bērna attīstību, skolotājai ir individuāla pieeja, katram tiek uzdoti
piemēroti uzdevumi. Skolotājas G.
Poikānes darbu vērtēju ļoti augstu!
Liels paldies!”
Baiba Trumekalne

Ogres būvvaldē

“Mazdzilnas” un “Vārpas”, ceļa un inženierkomunikāciju izbūvei īpašumā
“Ticības”, meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai īpašumos “Jekāni”, “Ekāni”,
“Šteiņi”, “Ogre”, “Birzes”.
Būvvalde akceptējusi šādus tehniskos projektus būvdarbiem Ogrē – Neļķu iela 24, Neļķu iela 12, Daugavpils
iela 23A, Lībiešu iela 51, Jaunā gatve
10 – elektroapgādes ārējie tīkli, Kastaņu iela 1 – saimniecības ēkas demontāža, Medņu iela 2 – dzīvojamās
mājas elektroapgādes ārējie tīkli,
Daugavpils iela 55 – degvielas uzpildes stacijas – gāzes uzpildes nojumes
ar iekārtām rekonstrukcija, Stirnu,
Vanagu, Ošu, Zaļumu un Skuju iela,
esošās elektropārvades līnijas rekonstrukcija, kā arī gājēju velosipēdistu
celiņa izbūvei uz autoceļa A-6 Rīga –
Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas
robeža (Paternieki) posmā 41.060 km
līdz 41.400 km (Ciemupes teritorijā).

Būvvalde akceptējusi dzīvokļa
vienkāršotas renovācijas ieceri Mālkalnes pr. 19-37 un noliktavas vienkāršotās renovācijas ieceri Dārza ielā 25,
Ogrē.
Būvvalde izsniegusi būvatļaujas:
telekomunikāciju kabeļa ieguldīšanai
Mārtiņa ielā 21, Ogrē, telekomunikāciju kabeļa ieguldīšanai “Aizupes”,
Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., dzīvojamās
mājas un garāžas būvniecībai Zvejnieku ielā 45, Ciemupē.
Pārreģistrētas būvatļaujas Ogrē:
Ābolu iela 4 – dzīvojamā māja, saimniecības ēka, Vidus prospekts 28 – divu ģimeņu māja, “Kurmīši” – dzīvojamā māja; Ogresgala pagastā: “Laudas”, Plūmju iela 7 – dzīvojamā māja,
“Mežmalas” 31 – dzīvojamā māja,
saimniecības ēka un pirts, “Mežirbes”
– dzīvojamā māja un saimniecības
ēka.

Šā gada februārī Ogres būvvaldē
tika izskatīti 13 būvniecības iesniegumi dažāda veida būvniecības projektu
izstrādāšanai.
Ogrē: Parka ielas rekonstrukcijai,
elektroapgaismojuma rekonstrukcijai
Stirnu, Ošu, Vanagu, Zaļumu un Skuju
ielā, saimniecības ēkas gāzesvada
iekšējo un ārējo tīklu pievada izbūvei
Mičurina ielā 11, sakaru kabeļu un
elektrokabeļu izbūvei Strēlnieku un
Kvēles ielā, dzīvojamās mājas rekonstrukcijai Jaunajā gatvē 9, dzīvojamās
mājas rekonstrukcijai Mārsila ielā 9,
veikala ēkas rekonstrukcijai (projekta
izmaiņas) Strēlnieku pr. 28, būvniecības iesniegums dārza mājas būvniecībai Kamēliju ielā 38;
Ogresgala pagastā: dārza mājas
būvniecībai “Mežvidi Nr. 78”, dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumos

VĒL VAR PARAKSTĪTIES PAR PENSIJU INDEKSĀCIJU
Latvijas Pensionāru federācija domes sēdē 2013. gada 18. februārī nolēma
organizēt parakstu vākšanas akciju par pensiju indeksāciju jau 2013. gadā.
Paraksti tiek vākti arī Ogrē.
Ogres pensionāru biedrības valde aicina visus pensionārus un iedzīvotājus,
kuriem interesē pensiju indeksācija, nākt uz Ogres kultūras centra 175. telpu, lai
parakstītos. Parakstīties vēl var 26. martā no plkst. 14 līdz 18 un 27., 28., 29.
martā no pl.10 līdz pl.14.

Ogres novada pašvaldības
DZĪVOKĻU PALĪDZĪBAS REĢISTRS uz 01.04.2013.
Nodrošināmie ar dzīvojamo platību pirmām kārtām*
Nr. Uzņemšanas Uzvārds,
Nr. Uzņemšanas Uzvārds,
p.k. gads
vārds
p.k. gads
vārds
1. 03.05.1994. Jurševics Juris
11. 31.03.1998. Saulīte Laima
2. 07.09.1995. Siliņš Andris
12. 27.02.2001. Matuseviča Ludmila
3. 14.09.1995. Vucins Jānis
13. 18.10.2007. Kosogovs Oļegs
4. 22.04.1996. Štarka Dace
14. 28.11.2007. Krievāns Valdis
5. 29.04.1996. Krastiņa Laila
15. 01.08.2008. Tēraudkalna Mudīte
6. 03.02.1997. Vaščenko Jevgenijs
16. 23.12.2008. Anda Dorša
7. 04.04.1997. Sarkane Lilija
17. 23.12.2008. Santa Dorša
8. 26.03.1998. Jaunzeme Ausma
18. 02.10.1984. Ščipanova Leontīne
9. 30.03.1998. Bondarjuka Valentīna 19. 30.03.1994. Babāns Inesis
10. 31.03.1998. Ameļko Skaidrīte
*personas, ģimenes, kuras īrē dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam
īpašniekam atdotā namā, ja personas (ģimenes) bijušas šīs dzīvojamās telpas
īrnieki brīdī, kad nams atdots likumīgajam īpašniekam, ja tām izteikts rakstveida
brīdinājums par izlikšanu saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 29. panta
pirmās daļas 5. punktu.

VISPĀRĒJĀ DZĪVOKĻU PALĪDZĪBAS RINDA
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Uzņemšanas
gads
06.10.1978.
18.03.1980.
20.01.1982.
15.02.1983.
07.06. 1983.
21.10. 1983.
02.12. 1983.
06.12. 1983.
08.07.1985.
08.09.1985.
23.09.1986.
03.11.1986.
06.04.1989.
19.01.1990.
14.03.1994.
30.03.1994.
23.05.1994.
27.05.1994.
06.11.1995.
06.02.1996.
01.03.1996.

Uzvārds,
vārds
Birstiņa Anita
Viliška Anita
Gelte Valentīna
Vasiļjeva Jeļena
Broka Anita
Reuta Regīna
Mičule Anna
Ušpele Terese
Nagle Anna
Ģēģere Anta
Tihomirova Ludmila
Bindare Nellija
Trušinska Ilga
Dergačova Lidija
Fiļipova Anna
Saleniece Sarmīte
Rubene Ruta
Gribanova Pelageja
Kursiša Gunta
Gobiņš Valters
Vlasova Nataļja

Nr.
p.k.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Uzņemšanas Uzvārds,
gads
vārds
14.03.1996. Balode Ludmila
28.03.1996. Kaskeviča Ņina
06.08.1996. Ņikitins Jurijs
23.09.1996. Širina Ņina
15.12.1997. Lapo Nataša
01.04.1998. Korotkova Ludmila
01.04.1998. Tihonovs Boriss
06.07.1998. Čumakova Lana
15.12.1998. Sala Vanda
31.03.1999. Ignatjevs Jevgenijs
20.12.1999. Binkjavičus Inga
07.02.2000. Strašnova Alla
15.02.2000. Lepere Līga
10.04.2000. Maurāne Anna
11.12.2100. Cērpe Jurijs
(pārreģ.no p/k rindas 28.02.2013.)
16.01.2001. Rožkova Ženija
15.02.2001. Salceviča Irina
26.07.2001. Bikse Natālija
28.08.2001. Inzelberga Lolita
18.09.2007. Oskina Alla

PERSONU (ĢIMEŅU) REĢISTRS
vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai
(Ogres novada domes 23.02.2006. Saistošie noteikumi Nr. 57)
Nr.p.k. Uzņemšanas gads Uzvārds, vārds
1.
27.04.2006.
Levāne Solvita
2.
21.05.2009.
Dace Štarka
3.
17.09.2009.
Karolīna Matuseviča

PZIŅOJUMS PAR CIRSMU IZSOLI
Ogres novada pašvaldība atkārtoti atklātā mutiskā izsolē pārdod cirsmu,
adrese – Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, “Smiltāji” 1. kvartāla 10. un 11.
nogabalā.
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ogres novada pašvaldībā, Ogrē,
Brīvības ielā 33, 303. kabinetā, darba dienas no plkst. 9.00 līdz 16.00.
2. Cirsmas apskate, vienojoties pa tālruni: 65071172, 29478207.
3. Pieteikumu reģistrācija līdz 2013. gada 4. aprīlim, plkst.16.00.
4. Izsole notiks 2013. gada 5. aprīlī, plkst.11.00 Ogres novada pašvaldībā,
Ogrē, Brīvības ielā 33, Ogrē, mazajā konferenču zālē.
5.Izsolāmās mantas sākumcena LVL 100,00 (viens simts latu); maksāšanas
līdzeklis Latvijas valsts lati.
6. Izsoles solis ir LVL 100,00.
7. Nodrošinājuma apmērs 10 % no mantas nosacītās cenas, kas sastāda LVL
10.00.
8. Izsoles reģistrācijas maksa LVL 20.00
9. Iemaksa jāveic līdz 2013. gada 4. aprīlim 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.

DIEVKALPOJUMI LIELDIENU LAIKĀ
OGRES KATOĻU DRAUDZĒS
28. marts, LIELĀ CETURTDIENA – Ogrē pl. 18 Lielās Ceturtdienas dievkalpojums, adorācija, lūgšanas.
29. marts, LIELĀ PIEKTDIENA – Ogrē pl. 17 Krusta ceļš, Jēzus Kristus ciešanu
atceres dievkalpojums – Dieva Vārda liturģija, Krusta pagodināšana, lūgšanas pie
Kristus kapa.
30. marts, LIELĀ SESTDIENA – Ogrē pl. 18 Lieldienu vigīlijas Svētā Mise, uguns
svētīšana, Dieva Vārda liturģija, kristības solījumu atjaunošana. Lūgšanu nakts
(vigīlija), svinot Jēzus augšāmcelšanos. Adorācija, ēdienu svētīšana svētku
galdam;
Suntažos pl. 10, Lauberē pl. 15 Svētā Mise, ēdiena, ūdens svētīšana.
31. marts, JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI
Ogrē pl. 8 Jēzus Kristus augšāmcelšanās Dievkalpojums – procesija, himna
“Dievs, mēs Tevi slavējam”, svinīga Svētā Mise. Ēdienu svētīšana svētku godam;
Ogrē pl. 10 un 18 Svētā Mise, pl. 17 Adorācija;
Suntažos pl. 10 Svētā Mise, ēdiena, ūdens svētīšana.
1. aprīlis, LIELDIENU OTRĀ DIENA – Ogrē pl. 8; 10 un 18 Svētā Mise,
pl. 17 Adorācija.
OGRES EV. LUTERISKAJĀ DRAUDZĒ
28. marts, ZAĻĀ CETURTDIENA, pl. 18
29. marts, LIELĀ PIEKTDIENA, pl. 10
30. marts, KLUSĀ SESTDIENA, pl. 22
31. marts, LIELDIENAS, pl. 10
OGRES TRĪSVIENĪBAS BAPTISTU DRAUDZĒ Vidus pr. 15, Ogrē.
28. marts, ZAĻĀ CETURTDIENA – pl. 19 dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
29. marts, LIELĀ PIEKTDIENA – pl. 11 Kristus ciešanu piemiņas dievkalpojums
31. marts, LIELDIENAS – pl. 11 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

2013. gada 26. marts
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OGRES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA ATSKAITE
PAR DARBU 2012. GADĀ

Saistošo noteikumu Nr. 7/2013 Grozījumi 15.07.2010
saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres
novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Grozījumi ierosināti pēc sociālo māju (dzīvokļu) komisijas priekšlikuma, to
pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar nepieciešamību racionālāk un taisnīgāk
izlietot pašvaldības sociālā budžeta līdzekļus, pašvaldībai palīdzot segt īres un
komunālos maksājumus atbilstošāk personu (ģimeņu) ienākumiem, paaugstinot
īres un komunālo maksājumu atlaižu lielumu to trūcīgo personu (ģimeņu)
kategorijām, kurām nav ienākumu vai kuru ienākumi ir tik mazi, ka tās nespēj
maksāt īres un komunālos maksājumus, un sīkāk diferencējot atlaižu lielumu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi paredz vairāk diferencēt īres un komunālo maksājumu atlaides
sociālo dzīvokļu īrniekiem: palielināt atlaides 100% apmērā atsevišķām trūcīgo
personu kategorijām (74.1. punkts) un vairāk diferencēt atlaižu lielumu pārējām
personu kategorijām (74.2.-74.4. punkti).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu varētu ietekmēt pozitīvi – racionālāk un taisnīgāk tiktu
izlietoti pašvaldības sociālā budžeta līdzekļi. Skaitliskus aprēķinus sagatavot nav
iespējams, jo nav iespējams prognozēt, cik personām īres un komunālo
maksājumu atlaižu apmērs vienas personu kategorijas ietvaros varētu tikt noteikts
atbilstoši spēkā esošo saistošo noteikumu grozījumiem.
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 Ogres novada
pašvaldības sociālo māju (dzīvokļu) komisijā vai attiecīgā pagasta pārvaldē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav
veiktas, jo grozījumi nepasliktina pakalpojumu saņemšanu pašvaldībā.
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Saistošie noteikumi Nr. 7/2013 Grozījumi 15.07.2010
saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres
novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”
Apstiprināti Ogres novada domes sēdē 2013. gada 24. janvārī (protokols Nr. 1;
30. §), ar Ogres novada domes 21.03.2013. sēdes lēmuma (protokols Nr. 3; 28. §)
precizējumiem. Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 13. punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, 7.
panta sesto daļu, 9. panta pirmās daļas 4. punktu, 14. panta pirmās daļas 6.
punktu, 14. panta septīto daļu,15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo
daļu,26. panta pirmo daļu, 27. panta otro daļu un likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām mājām” 6. pantu, 7. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto
daļu, 10. panta otro daļu.
Izdarīt pašvaldības domes 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010
“Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” (Ogres novada pašvaldības laikraksts „Ogrēnietis”, 2010, Nr.18; 2011,
Nr.10; 2012, Nr.15) grozījumu – izteikt 74.1., 74.2., 74.3. un 74.4. apakšpunktus
šādā redakcijā:
“74.1. 100% apmērā:
74.1.1. trūcīgai personai, kura atrodas dzemdību atvaļinājumā vai bērna
kopšanas periodā;
74.1.2. trūcīgai personai – bārenim, kurš iegūst izglītību klātienē vispārējās
vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē;
74.1.3. trūcīgai ģimenei, kuras vienīgais apgādnieks atrodas dzemdību
atvaļinājumā vai bērna kopšanas periodā;
74.1.4. trūcīgai ģimenei, kuras vienīgais apgādnieks kopj bērnu invalīdu, un
bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
74.2. no 70% līdz 90% apmērā – noteikumu 74.1. punktā neminētai trūcīgai
personai (ģimenei);
74.3. no 40% līdz 70% apmērā – maznodrošinātai personai (ģimenei);
74.4. 40% apmērā – mazaizsargātai personai (ģimenei), kuras ienākumi uz
vienu personu nepārsniedz 110% no maznodrošinātas atsevišķi dzīvojošas
personas ienākumiem.”
(Ogres novada domes 21.03.2013. sēdes lēmuma (protokols Nr.3; 28.§)
redakcijā)
Domes priekšsēdētājs E. Bartkevičs

Sociālā dienesta darbības mērķis ir
savas darbības teritorijā, t.i., Ogres novadā, nodrošināt kvalitatīvu sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanu iedzīvotājiem pēc to deklarētās dzīves vietas, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un
sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā
arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus
apstākļus.
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Sociālā palīdzība – naudas vai
mantisks pabalsts, kura piešķiršana
balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām
trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
2012. gadā sociālā palīdzība piešķirta 2321 ģimenēm (kopā 5851 personām).
Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā izlietoti Ls 578 412. No tiem
42% (Ls 240 144) naudā, bet 58% (Ls
338268) natūrā (palīdzība tiek sniegta
nevis naudas izteiksmē, bet apmaksājot kādu pakalpojumu vai pārskaitot
naudu uz pieprasītāja kontu).
Izvērtējot klientu materiālo stāvokli,
tiem nosaka trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu.
Ogres novadā ir arī tādi sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir, neizvērtējot personu materiālo stāvokli.
PABALSTI AR IENĀKUMU
IZVĒRTĒŠANU
Šādiem pabalstiem 2012. gadā izlietoti Ls 499 370, t.sk. Ls 162 742
naudā un Ls 336 628 natūrā. Pabalstus saņēmušas 2177 ģimenes (kopā
5552 personas).
Pārskata gadā trūcīgas personas
(ģimenes) statuss bija noteikts 1139
ģimenēm (kopā 3039 personas).
Pabalstiem trūcīgajām personām (ģimenēm) izlietoti Ls 358 629. Par trūcīgu tiek atzīta persona (ģimene) atzīst,
kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu
laikā nepārsniedz Ls 90.
Pārskata gadā maznodrošinātas
personas (ģimenes) statuss bija noteikts 1038 ģimenēm (kopā 2513 personas), pabalstiem izlietoti Ls 140 741.
Par maznodrošinātu 2012. gadā tika
atzīta persona, kuras ienākumi pēdējo
trīs mēnešu laikā vienam cilvēkam ģimenē nepārsniedza Ls 160, savukārt
atsevišķi dzīvojoša persona par trūcīgu tika atzīta, ja tās ienākumi nepārsniedza Ls 110.
Garantētais minimālais ienākums
Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
piešķir trūcīgām personām (ģimenēm). 2012. gadā GMI pabalstam izlietoti Ls 93 920. Šo pabalstu saņēma
411 ģimenes (kopā 997 personas).
Pārskata gadā 11 personām tika
atteikts šis pabalsts sakarā ar neatbilstību kritērijiem. Vidējais pabalsta
GMI līmeņa nodrošināšanai lielums
vienai personai gadā bija Ls 94,20.
Vidējais pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai mēnesī bija Ls 22,11. Vidējais pabalsta
GMI līmeņa nodrošināšanai saņemšanas ilgums vienai personai 2012.
gada bija 4,26 mēneši.
Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts īres
(apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai.
2012. gadā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai tika izlietoti Ls 274 706, no
tiem trūcīgām ģimenēm (personām)
Ls 179 812, maznodrošinātām ģimenēm (personām) Ls 82 819. Šo pabalstu saņēma 1412 ģimenes (kopā 2970
personas): īres un komunālo maksājumu segšanai – Ls 228 361; kurināma
iegādei – Ls 46 345.
Ēdināšanas pabalsts
Ēdināšanas pabalstu piešķir Ogres
novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu
audzēkņiem, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Šim pabalstam izlietoti
Ls 101 399, to saņēmušas 648 ģimenes (kopā 1083 personas).
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
Pabalstu mācību līdzekļu iegādei
piešķir vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm. To piešķir naudā
(līdz Ls 20) vai natūrā. 2012. gada šim
pabalstam izlietoti Ls 8 457.

Citi pabalsti pamatvajadzību
nodrošināšanai
Šiem pabalstiem izlietoti Ls 20 888.
PABALSTI BEZ IENĀKUMU
IZVĒRTĒŠANAS
Šādiem pabalstiem 2012. gadā izlietoti Ls 79 042, t.sk. Ls 77 402 naudā
un Ls 1 640 natūrā. Pabalstus saņēmušas 223 ģimenes (kopā 256 personas).
Vienreizējs pabalsts ārkārtas
situācijās
Pabalstu ārkārtas situācijā izmaksā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ persona
nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. Pabalsta apmērs ir Ls 150.
Pagājušajā gadā šis pabalsts tika
piešķirts 6 personām/ģimenēm, tam
izlietojot Ls 900.
Vienreizējs pabalsts ģimenei
sakara ar bērna piedzimšanu
2012. gada 16. februārī Ogres novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 4/2012 “Par vienreizēju
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”. Šis pabalsts tiek piešķirts,
lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām. 2012. gadā šim
pabalstam izlietoti Ls 13 150 (277 ģimenēm par 279 bērniņiem).
Apbedīšanas pabalsts
Apbedīšanas pabalstam 2012. gadā izlietoti Ls 7 865 par 115 personām.
Pabalstiem citos, iepriekš neparedzamos gadījumos, izlietoti Ls 7 368.
Sociālās garantijas bāreņiem un
audžuģimenēm
Šiem pabalstiem 2012. gadā izlietoti Ls 49 219, t.sk. Ls 47 729 naudā un
Ls 1 490 natūrā. Pabalstus saņēmušas
49 ģimenes (kopā 58 personas).
Pabalstiem bārenim un bez vecāku
gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 2012.
gadā izlietoti Ls 15 855, šo pabalstu
saņēmušas 37 personas (14 vīrieši, 23
sievietes):
• vienreizējs pabalsts patstāvīgas
dzīves uzsākšanai – Ls 2 100 (12 personām);
• vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventara iegādei – Ls
720 (7 personām);
• ikmēneša izdevumu segšana, ja
persona turpina mācības – Ls 13 035
(26 personām).
Pabalstos audžuģimenēm 2012.
gadā izlietoti Ls 33 364, t.sk Ls 32 144
naudā un Ls 1 220 natūrā – 20 ģimenēm (kopā 27 personas):
• ikmēneša pabalsts bērna uzturam –
Ls 29 951 (20 ģimenēm, kopā 27 personas ģimenēs);
• pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – Ls 3 413 (19 ģimenēm,
kopā kopā 25 personas ģimenēs).
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Sociālie pakalpojumi ir pasākumu
kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai veicinātu viņu
iekļaušanos sabiedrībā. Ar sociālajiem
pakalpojumiem tiek saprasti sociālās
rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
2012. gadā sociālajiem pakalpojumiem izlietoti Ls 151 099.
Aprūpe mājās
Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu aprūpi mājās Ogres novadā, izlietoti Ls 17 771, šo pakalpojumu saņēma 110 klienti.
Dienas centrs “Saime”
Dienas aprūpes centra “Saime” darbības mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām, sekmēt klientu fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās attīstības
iespējas, iesaistot viņus profesionālo
iemaņu apgūšanā.
“Saime” 2012. gadā savus pakalpojumus sniedza 39 klientiem (18 sievietes un 21 vīrietis). Šo pakalpojumu
sniegšanai izlietoti Ls 39 292.
2012. gada 1. martā “Saime” parakstīja Pārstāvības līgumu ar bezpeļņas
labdarības organizāciju “Austrumu Toronto evaņģēlisko luterāņu latviešu

baznīcu” par projekta finansēšanu.
Projekts paredzēja labiekārtot virtuvi
dienas centra jaunākās paaudzes klientiem ēdienu gatavošanas iemaņu
apgūšanā. Projekta summa – 7 540
Kanādas dolāru jeb Ls 3 960.
2012. gada decembrī labdarības
veikala “Hopen” nodibinājuma “Lūkas
fonds” rīkotajā iedzīvotāju balsošanā
par sociāli nozīmīgiem projektiem Ogrē
un tās apkārtnē konkursā “Atvērti cerībai” dienas centrs “Saime” bija viens no
pieciem pretendentiem, kas ieguva
finansējumu savam projektam “Dienas
centra “Saime” Garam un darbam”.
Projekta mērķis ir uzturēt un paaugstināt “Saime” klientu dzīves kvalitāti
nodrošinot sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un garīgās izaugsmes iespējas, lai radītu pēc iespējas lielāku personas pašnoteikšanos un pilnīgāku
integrāciju sabiedrības dzīvē. Projekta
summa ir Ls 797,44. Projekts tiks realizēts 2013. gadā.
Ģimenes atbalsta dienas centrs
Ģimenes atbalsta dienas centra
darbības mērķis ir organizēt sociālā
riska ģimeņu bērnu un jauniešu brīvo
laiku, risināt ģimeņu sociālās problēmas sadarbībā ar sociālā dienesta
speciālistiem un citām institūcijām.
2012. gadā centru apmeklēja vidēji
49 bērni un jaunieši dienā, dienas
apmeklējums bērnu un jauniešu
reģistrācijas žurnālos ir fiksēts 11742
reizes. Ģimenes atbalsta dienas centros pagājušajā gadā reģistrēti 580 bērni un jaunieši. Dienas centra darbības
nodrošināšanai tika izlietoti Ls 40 879.
Krīzes centrs “Laipas”
Krīzes centrs vardarbībā cietušiem
bērniem “Laipas” sniedz diennakts sociālo rehabilitāciju, psiholoģisko palīdzību, nodrošina drošu naktsmītni, ēdināšanu un tiesību aizsardzību bērniem
vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Krīzes
situācijās tiek sniegts patvērums sievietēm un jaunākiem bērniem, kā arī
jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.
2012. gadā krīzes centrā “Laipas”
sniegta palīdzība 39 vardarbībā cietušiem bērniem – 25 zēniem, 14 meitenēm, kā arī šo bērnu ģimenēm. Šo
pakalpojumu sniegšanai izlietoti Ls 53
157.
2012. gadā iedzīvotāju grupa “Laipas”, piedaloties Ogres novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā
“Veidojam vidi ap mums”, realizēja savu ideju – papildināja krīzes centra
“Laipas” rotaļu laukumu, uzstādot šūpoles, slīdkalniņu, smilšu kasti un solu.
CITA VEIDA PALĪDZĪBA
2012. gadā SIA “Fazer maiznīcas”
saskaņā ar 24.08.2010. noslēgto līgumu nodrošināja Ogres Sociālo dienestu ar 185 maizes klaipiem katru nedēļu
kā maizes ziedojumu, no kuriem: 30 –
Ogres pilsētas, 30 – Madlienas pagasta, 25 – Ķeipenes pagasta, 20 – Krapes pagasta, 15 – Suntažu pagasta,
15 – Lauberes pagasta, 20 – Taurupes
pagasta, 15 – Mazozolu pagasta, 15 –
Meņģeles pagasta trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm).
Zupas virtuves pakalpojumu pagājušajā gadā izmantoja 323 cilvēki, kopā
izsniegtas 8360 porcijas. Zupas virtuves darbības nodrošināšanai izlietoti
Ls 5851,65.
DARBINIEKI
2012. gadā Ogres novada Sociālajā
dienestā strādāja 68 darbinieki, no tiem
31 ir sociālā darba speciālists (sociālie
darbinieki un sociālās palīdzības organizatori) un 37 citu profesiju pārstāvji.
Lai pilnveidotu savas profesionālās
prasmes un iemaņas, paaugstinātu savu kvalifikāciju, 35 sociālā dienesta
darbinieki gada laikā ir apmeklējuši dažādas konferences, seminārus, apmācības un darba pieredzes apmaiņas
braucienus, kopā šajos pasākumos pavadot 1753 stundas. Laika posmā no
22. līdz 26. aprīlim četri Ogres novada
sociālā dienesta darbinieki piedalījās
starptautiskajā kultūras apmaiņas
braucienā “Vācijas sociālā politika –
ieskats Vācijas sociālo iestāžu darbā”
Vācijā. Šo pasākumu brauciena dalībnieki apmaksāja paši.
Sarmīte Ozoliņa, Ogres novada
Sociālā dienesta vadītāja
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