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Skolu audzēkņi izzina savu novadu

 Jau septīto gadu Ogres novada 
skolās notiek novadpētniecisko darbu 
konkurss 5. – 9. klašu skolēniem. Kad 
iesniegtos darbus izvērtējusi žūrija, 
tiek sarīkota konkursa noslēguma 
konference. 
 Šogad konference notika 12. martā 
Ogres kultūras centrā – ar labāko dar-
bu prezentēšanu, darbu autoru un vi-
ņu pedagogu apbalvošanu.
   Šogad vērtēšanai iesniegti 44 darbi 
(5. – 6. klašu grupā – 16 darbi, 7. – 9. 
klašu grupā –  28 darbi). No Ogres sā-
kumskolas žūrija saņēma 9 darbus, 
no Ogres Valsts ģimnāzijas – 7, Ogres 
1. vidusskolas – 10, Suntažu vidus-
skolas – 7, Jaunogres vidusskolas – 
3, Madlienas vidusskolas – 2, Tauru-
pes pamatskolas Mazozolu filiāles – 
3, pa vienam darbam no Taurupes pa-
matskolas, Ogresgala pamatskolas 
un Ķeipenes pamatskolas. Apbalvo-
šanai tika izvirzīti 13 labākie novad-
pētnieciskie darbi. 
 Ogres novada domes priekšsēdē-
tāja vietniece izglītības, kultūras un 
veselības lietu jautājumos Ineta 
Tamane sveica visus konkursa dalīb-
niekus un pateicās par novadpētnie-
cisko darbu augsto līmeni.  
 Katra darba vērtēšanā piedalījās ne 
tikai skolotāji, bet arī  savas nozares 
speciālisti no Swedbank, Ogres no-
vada pašvaldības Izglītības un sporta 
pārvaldes un citām struktūrvienībām, 
Ogres Vēstures un mākslas muzeja, 
Ogres dzīvnieku patversmes, Ogres 
kultūras centra, Ogres Centrālās bib-
liotēkas, Ogres novada sociālā die-
nesta  un citām iestādēm.  
 5. – 6. klašu grupā 1. vietu dalīja 
Ogres sākumskolas 5. klases skol-

nieču Nadīnas Ozolas un Kristiānas 
Ozolas darbs “Ogres pilsētas izglītī-
bas iestāžu attīstības vēsture” (darba 
vadītāja Valda Bērziņa) un Ogres 1. 
vidusskolas 5. klases skolnieces 
Martas Sīviņas darbs “Tituls “Ogres 
Goda pilsonis” – augstākais novada 
pašvaldības apbalvojums” (darba 
vadītāja Egija Jevdokimova). 2. vietu 
ieguva Ogres sākumskolas 6. klases 
skolēna Oskara Linkuna darbs “Mežs 
manā un Ogres iedzīvotāju pastkas-
tītē” (darba vadītāja Jolanta Bardovs-
ka), 3. vietu ieguva Ogres sākum-
skolas 6. klases audzēkņa Norberta 
Nikitenko darbs “Dabas parki Ogres 
novadā” (darba vadītāja Jolanta Bar-
dovska). 
 Atzinības saņēma Taurupes pamat-
skolas Mazozolu filiāles 6. klases 
skolniece Ance Millere par darbu 
“Stārķu ģimeņu vasaras” (darba vadī-
tāja Daiga Liepiņa) un Ogres sākum-
skolas 6. klases skolniece Nellija 
Spūle par darbu “Ogres tautas deju 
amatierkolektīvu darbība” (darba va-
dītāja Gunta Jakobsone).

 7. – 9. klašu grupā 1. vietu dalīja Og-
resgala pamatskolas 9. klases skol-
nieces Paulas Saulītes darbs “Medību 
tradīcijas Ogresgala pagastā” (darba 
vadītāja Skaidrīte Butāne) un Jaun-
ogres vidusskolas 9. klases skolēnu 
Ņikitas Griščenko un Ņikitas Timofe-
jeva darbs “Baltijas ceļš – pilsoniskās 
līdzdalības nozīme vēsturē un mūs-
dienās” (darba vadītāja Aija Paško-
viča). 2. vietu žūrija piešķīra Suntažu 
vidusskolas 9. klases skolniecēm 
Jutai Buklovskai un Zanei Jēkabsonei 
par darbu “e-Twinning Latvijā un 
Ogres novadā” (darba vadītāja Ieva 
Glūdiņa), bet 3. vietu – Suntažu vidus-

skolas 7. klases skolniecei Helēnai 
Ginterei par darbu “Dabas bagātības 
– bioloģiski vērtīgas pļavas Suntažu 
pagastā” (darba vadītāja Ilona Kārkli-
ņa).
 Šajā klašu grupā Atzinība Ogres 
Valsts ģimnāzijas 8. klases skolēnam 
Renātam Baltusevičam par darbu 
“Banku bankomātu pieejamība Ogres 
novadā” (darba vadītāja Irina Bogda-
nova), Ķeipenes pamatskolas 8. kla-
ses skolēnam Henrijam Augšpulam 
par darbu “Viedtālrunis un atkarība” 
(darba vadītāja Ieva Sala) un Ogres 1. 
vidusskolas 9. klases skolniecei Alīnai 
Birnikai par darbu “Ielu nosaukumi 
Ogrē” (darba vadītāja Lāsma Cimme-
re).
 Godalgoto vietu ieguvēji saņēma 
naudas balvas. Konferences saviesī-
gajā daļā burvju trikus rādīja un sko-
lēnus iepriecināja burvju mākslinieks 
Haralds Krūmiņš.

Maija Ozola, Latvijas Universitātes 
studente, praktikante Ogres novada 

pašvaldības Sabiedrisko attiecību 
nodaļā

 Ogres novada pašvaldībā saņemts 
kārtējais SIA “JOKER LTD” iesnie-
gums par atļaujas izsniegšanu sporta 
totalizatora un derību likmju pieņem-
šanas vietas atvēršanai Skolas ielā 6, 
Ogrē.
   Azartspēļu un izložu likuma 41. pan-
ta otrā daļa nosaka, ka azartspēles 
nav atļauts organizēt valsts iestādēs, 
baznīcās un kulta celtnēs, ārstniecī-
bas un izglītības iestāžu ēkās, aptie-
kās, pasta struktūrvienībās vai kredīt-
iestādēs, publisko pasākumu rīkoša-
nas vietās šo pasākumu norises laikā 
(izņemot totalizatoru un derības), 
teritorijās, kurām noteiktā kārtībā pie-
šķirts tirgus statuss, veikalos, kultū-
ras iestādēs, dzelzceļa stacijās, auto-
ostās, lidostās, ostās (izņemot spēļu 
zāles, totalizatoru vai derību likmju 
pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar 
būvkonstrukcijām norobežotās telpās 
ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses), 
bāros un kafejnīcās (izņemot totali-
zatoru un derības), dienesta viesnī-
cās, ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz 
tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju 
uz azartspēļu organizēšanas vietu.
 SIA “Joker LTD” nomātajām telpām 

Skolas ielā 6, Ogrē, nav likumā pa-
redzēto aizliegumu. Likums nosaka, 
ka gadījumos, ja azartspēles pare-
dzēts rīkot vietā, uz kuru nav attieci-
nāmi likumā noteiktie ierobežojumi, 
par atļauju organizēt azartspēles 
katrā konkrētajā gadījumā lemj paš-
valdības dome, izvērtējot to, vai azart-
spēļu organizēšana konkrētajā vietā 
nerada būtisku valsts un attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
interešu aizskārumu.
 Telpās Skolas ielā 6 jau pašlaik dar-
bojas azartspēļu zāle – pilsētas cen-
trā, netālu no tirdzniecības centra, 
dzelzceļa stacijas, pilsētas tirgus, ko 
apmeklē liels skaits pilsētas iedzīvo-
tāju un ciemiņu, tai skaitā bērni. Pāri 
ielai atrodas Skolas – Grīvas ielu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikro-
rajons, kur iekšpagalmos un tajā iz-
vietotajā bērnu rotaļu laukumā regu-
lāri uzturas šo māju iedzīvotāju bērni. 
Netālu atrodas izglītības iestādes: 
bērnudārzs “Zelta sietiņš” un Ogres 
novada sporta centrs. 
 Ceļš gar spēļu zāli Skolas ielā 6 ir 
neizbēgams ikvienam, arī bērniem, lai  
nokļūtu tirdzniecības centrā Skolas 

ielā 4, veikalos “Mego”, “Mājai un 
dārzam”, dzelzceļa stacijā, autoostā. 
Šo ceļu izmanto arī skolēni, kas mā-
cās Ogres 1. vidusskolā, Ogres Valsts 
ģimnāzijā, Jaunogres vidusskolā, Og-
res mākslas skolā un Ogres mūzikas 
skolā, kas atrodas dzelzceļa otrā pu-
sē, kā arī vecāki ar bērniem, kuriem 
no savas dzīvesvietas dzelzceļa otrā 
pusē jānokļūst bērnudārzā “Zelta 
sietiņš”, kā arī Ogres novada sporta 
centra un Ogres tehnikuma audzēkņi.
 Paplašinot šajā zālē piedāvāto 
azartspēļu klāstu, azartspēlēs papil-
dus tiks iesaistīti jauni spēlētāji, tai 
skaitā lielākas iespējas iesaistīties ša-
jās azartspēlēs būs gan apkārtnē eso-
šo vidusskolu pēdējo klašu audzēk-
ņiem, gan Ogres tehnikuma vecāko 
kursu audzēkņiem, un tas negatīvi ie-
tekmēs gan pašus jauniešus, gan viņu 
ģimenes, gan sabiedrisko kārtību un 
drošību šajā pilsētas mikrorajonā. 
 Ņemot vērā šos argumentus, do-
mes deputāti vienbalsīgi nolēma no-
raidīt SIA “Joker LTD” lūgumu par at-
ļaujas izsniegšanu totalizatora un de-
rību likmju pieņemšanas vietas atvēr-
šanai un attiecīgās azartspēles orga-
nizēšanai Skolas ielā 6, Ogrē.

 Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” Ogres novada 
pašvaldība jau ir nosūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēru 2015. gadam. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs 
nav vēl  saņēmis maksāšanas paziņojumu, lūdzam par to informēt Ogres 
novada pašvaldību:
• par īpašumu Ogres pilsētā – tālr. 65071185 un 65020910;
• par īpašumu Ogresgalā un Lašupēs – tālr. 65035159;
• par īpašumiem lauku teritorijā – attiecīgajā pagasta pārvaldē.
 Ogres pilsētā katras daudzdzīvokļu mājas vecākais var vērsties 
pašvaldībā  ar apkopotu sarakstu par nesaņemtajiem nekustamā īpašuma 
nodokļa paziņojumiem.
 Ogres novada pašvaldība atgādina, ka nekustamā īpašuma nodoklis 
maksājams reizi ceturksnī: ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā, 15. 
novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli 
var maksāt arī reizi gadā avansa veidā līdz 31. martam.  Saskaņā ar likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 29. pantu par nodokļu maksājuma samaksas 
termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā 
nenomaksātā pamatparāda 0,05 % par katru nokavēto dienu.
 Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, nodokļa 
maksātāji var izmantot portālu www.epakalpojumi.lv.
 Novada pašvaldība aicina juridiskās un fiziskās personas – NĪN nodokļa 
maksātājus – pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemt savā e-pastā. 
Pieteikšanās elektroniskai dokumentu saņemšanai notiek portālā www.epakal-
pojumi.lv vai iesniedzot iesniegumu Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, 
202. kabinetā.
 Minētajā portālā ir iespēja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 
pieteikties saņemt atgādinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas 
termiņa tuvošanos arī īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma 
vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas 
termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā. 

INFORMĀCIJA PAR 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI

INFORMĒ “OGRES AUTOBUSS”
 SIA “Ogres Autobuss” maršruta autobusi svētku dienās 3. un  6.  aprīlī,  1. un  
4. maijā kursēs pēc brīvdienu kustības sarakstiem.

Ogres novada domes sēdē 19.martā
Piedalās: Artūrs Mangulis, Ineta Tamane, Ilga Vecziediņa, Egils Helmanis, Edvīns Bartkevičs, Andrejs Ceplītis, Egīls 
Dzelzītis, Valda Gaile, Raimonds Javoišs, Sarmīte Kirhnere, Juris Laizāns, Māris Legzdiņš, Dzintra Mozule,  Māris Siliņš, 
Lidija Strelkova. Nepiedalās: Vita Pūķe, Dainis Širovs.

Nepiekrīt azartspēļu klāsta paplašināšanai

INFORMĒ PA “OGRES NAMSAIMNIEKS” 
 AKCIJA – SAMAKSĀ PARĀDU BEZ LĪGUMSODA LĪDZ 15. MAIJAM!
 Ikvienam pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” klientam – juridiskai 
vai fiziskai personai, kurai ir izveidojies parāds par sniegtajiem pakalpojumiem, 
ir iespēja nomaksāt parādus līdz 15. maijam, nemaksājot līgumsoda 
procentus.
 Lai piedalītos akcijā, jāiesniedz brīvā formā rakstīts iesniegums un 
apstiprinājums par parāda nomaksu Ogres novada PA “Ogres namsaimnieks”, 
Ogre, LV-5003, Mālkalnes pr. 3, e-pasts  info@ogresnamsaimnieks.lv.
 PA “Ogres namsaimnieks” administrācija aicina klientus noslēgt parādu 
atmaksas grafikus – to var izdarīt aģentūras Juridiskajā nodaļā Mālkalnes pr. 3 
(4. kabinets), Ogrē (tālr. 65049124, e-pasts: baiba.kalnina@ogresnam-
saimnieks.lv). 
 Pēc 15. maija visiem parādniekiem tiks aprēķināti līgumsodi, tāpēc aici-
nām visus mūsu klientus katru mēnesi norēķināties par saņemtajiem 
pakalpojumiem.

OGRES INVALĪDU BIEDRĪBĀ
 Ogres invalīdu biedrība ieskandinās pavasari 15. aprīlī plkst. 12 Ogres 
kultūras centra Mazajā zālē pasākumā ar devīzi “Pavasarī aizraujoši būt kopā”.
 Veiksmīgākās kulināres ar pašu gatavotiem pavasara salātiem piedalīsies 
konkursā “Latvijas garša ir laba garša”. Pēc žūrijas vērtējuma piecu labāko vietu 
ieguvēji saņems diplomus un suvenīrus. 
 Būs koncerts un dejas, bet pats galvenais, lai katram pasākuma dalībniekam 
būtu labs noskaņojums!
 Biedrības valde aicina visus aktīvi piedalīties un pieteikties pavasara 
atnākšanai veltītajam pasākumam līdz 1. aprīlim.

Valde

OGRES PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ
 Ogres pensionāru biedrība 16. maijā plkst. 13 Ogres kultūras centra Deju 
zālē rīko PAVASARA BALLI ar jubilāru sveikšanu. Būs priekšnesumi, laba deju 
mūzika un klāti galdi.
 Pieteikties 6. un 7. maijā no plkst. 10 līdz 13 Ogres kultūras centra 175. 
kabinetā. Tālrunis informācijai 28251168.

Valde

PRIECĪGAS LIELDIENAS! PRIECĪGAS LIELDIENAS!

 Nenākas bieži sastapt uzņēmēju, kas pēc savas iniciatīvas iedomāsies 
piedāvāt savu produkciju cilvēkiem, kuru ikdiena ir raižu pilna.
 Nav noslēpums, ka cilvēki ar invaliditāti saņem mazāku pensiju, bet, lai 
ciešami dzīvotu, viņiem jālieto daudz medikamentu. Neskatoties uz visām 
likstām, arī viņiem ir vajadzīgas daudzas ikdienā nepieciešamas lietas un 
apģērbs. Mēs esam ļoti pateicīgi šūšanas darbnīcas vadītājai Innai Jeršovas 
kundzei par viņas labo sirdi – gaumīgi šūtiem, kvalitatīviem apģērbiem, kurus 
viņa ziedoja biedrības biedriem. Vēlam, lai jums būtu daudz pasūtījumu, lai jūs 
sargā debesis un ciena virs zemes.
 Šūšanas darbnīca SIA “VI & KO” atrodas Mālkalnes pr. 38, pastāv jau vairāk 
kā desmit gadus, nodrošina darba vietas vairākiem cilvēkiem.
 Paldies arī tiem cilvēkiem, kuri atnes uz biedrību lietotas, bet sakoptas drēbes, 
kuras paši vairs nelieto. Tāpat mēs esam pateicīgi par citiem sadzīves 
priekšmetiem, piemēram, traukiem, bērnu rotaļlietām, bērnu apģērbiem. Ir tikai 
viens lūgums, lai lietas būtu tīras un nebūtu saplēstas.
 Paldies tiem, kas palīdzējuši, un tiem, kuri vēl domā par palīdzības sniegšanu. 
Uz sadarbību!
 Mūsu darba laiks: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.13 – 17;
 trešdienās no plkst. 10 – 14. Tālr. 65044738 darba laikā.  

Antoņina Olševska,
Ogres invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja 

Pateicība  SIA “VI & KO” vadītājai Innai Jeršovai 
un citiem labiem ļaudīm 

Konkursa uzvarētāji 
7. – 9. klašu grupā

Konkursa uzvarētāji 
5. – 6. klašu grupā
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Jauni darbinieki novada pašvaldības administrācijā

 Par Administratīvā departamenta 
direktori jau no 5. janvāra strādā Dana 
Bārbale. D. Bārbalei ir profesionālais 

maģistra grāds tiesību zinātnēs un 
jurista kvalifikācija, augstāko izglītību 
ieguvusi, studējot Latvijas Policijas 
akadēmijā, Biznesa augstskolā Turī-
ba. Ir strādājusi par prokurora palīdzi 
Ģenerālprokuratūrā, vēlāk darba gai-
tas saistītas ar Tiesu administrāciju, 
kur strādājusi par Stratēģijas un attīs-
tības departamenta projektu vadītāju, 
juriskonsulti Personālvadības nodaļā, 
Tiesu informācijas sistēmas nodaļas 
vadītāju Tiesu un zemesgrāmatu de-
partamentā. 

 No šā gada 2. marta Ogres novada 
pašvaldības centrālajā administrācijā 
darbu uzsākuši divi departamentu 
direktori, abi izraudzīti konkursa kār-
tībā.
 Uz Finanšu departamenta direk-
tora vietu bija pieteikušies 9 preten-
denti. Novada pašvaldības amatper-
sonu un speciālistu kandidātu vērtē-
šanas komisija kā atbilstošāko šim 
darbam izraudzījās Aivu Ormani.
 A. Ormane beigusi Latvijas Univer-
sitātes Ekonomikas fakultāti, iegūts 
ekonomikas maģistra grāds. No 
1997. gada darbs bijis saistīts ar SEB 
banku, piecus gadus strādājusi par 
šīs bankas Ogres filiāles pārvaldnieci. 
No 2012. gada septembra līdz darba 
uzsākšanai Ogres novada pašvaldībā 

strādājusi apdrošināšanas firmā. A. 
Ormane guvusi plašu pieredzi dažādu 
finanšu projektu izstrādē un realizē-
šanā, piesaistot finanšu resursus gan 
uzņēmumiem, gan pašvaldībām. 

 Uz Attīstības departamenta direk-

tora vietu pašvaldība saņēma 12 pie-
teikumus. No visiem pretendentiem 
pašvaldības amatpersonu un speciā-
listu kandidātu vērtēšanas komisija 
par piemērotāko atzina Jāni Palepu. 
 J. Paleps ir beidzis vairākas augst-
skolas: Pedagoģijas un vadības aka-
dēmiju, kur iegūts bakalaura grāds 
psiholoģijā; Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultāti, ie-
gūstot maģistra grādu vadībzinātnē; 

Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas 
tiesību fakultātē ieguvis maģistra grā-
du Eiropas tiesību zinātnē un profe-
sionālā jurista kvalifikāciju. Ir studējis 
Latvijas Universitātes Vadībzinātnes 
doktora studiju programmā. Darba 
gaitu sākumā strādājis dažādus dar-
bus vairākos uzņēmumos, vēlāk strā-
dājis vadošos amatos uzņēmējdar-
bības jomā, darbojies kā lektors un 
konsultants dažādos projektos, bijis 
izpilddirektors Rucavas novada do-
mē.

 No 2. marta pašvaldības centrālajā 
administrācijā strādā arī Aija Roma-
novska – Attīstības departamenta 

Projektu vadības nodaļas vadītājas 
amatā.
 A. Romanovska absolvējusi Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātes 
Ekonomikas fakultāti, iegūstot maģis-
tra grādu ekonomikā, specializējusies 
programmā “Reģionālā attīstība un  
pārvalde”. Vairākus gadus strādājusi 
vadošos amatos valsts pārvaldē, t.sk. 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā, piedalījusies 
Latvijas Nacionālās attīstības plānu 
izstrādē. Pirms darba Ogres novada 
pašvaldībā A. Romanovska strādāja 
par Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras Teritoriālās sadarbības 
projektu kontroles departamenta 
direktori.

Ogres novada domes sēdē 19.martā

Ogrē šogad rīkos četrus gadatirgus
 Gadatirgu rīkošanu Ogrē Ogres novada pašvaldības dome ir deleģējusi 
pašvaldības aģentūrai “Ogres novada kultūras centrs”, ik gadu saskaņojot 
gadatirgu norises laiku.
 Domes sēdē deputāti apstiprināja Ogres kultūras centra iesniegto plānu 
gadatirgu organizēšanai 2015. gadā. Šogad notiks četri gadatirgi: Pavasara 
gadatirgus – 25. aprīlī; Saulgriežu gaidīšanas tirdziņš – 20. jūnijā; Vasaras 
izskaņas gadatirgus – 29. augustā; Rudens gadatirgus – 17. oktobrī.
 Visi gadatirgi notiks no pulksten 9 līdz 16 Ogrē, Brīvības ielā 15 – pļavā aiz 
Ogres kultūras centra starp Pļavas un Parka ielu. Ja laika apstākļu dēļ pļavu 
gadatirgus rīkošanai nevarēs izmantot, tie tiks rīkoti Brīvības ielas gājēju posmā. 
 Gadatirgos drīkst pārdot un pirkt pašu ražotu lauksaimniecības produkciju un 
pārtikas preces, stādus, ziedus, savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes, 
lauksaimniecības un mājas dzīvniekus, rūpnieciski ražotas pārtikas un 
nepārtikas preces, amatnieku darinājumus, alkoholiskos dzērienus, lietotas 
mantas, kā arī piedāvāt un izmantot ēdināšanas pakalpojumus.

Pašvaldība pieteiksies projektu konkursam, lai 
iegūtu finansējumu aizsargdambja rekonstrukcijai

 Ogres novada pašvaldība piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā, lai iegūtu finansējumu Ogres 
upes aizsargdambja rekonstrukcijas pabeigšanai – šādu lēmumu pieņēma 
deputāti, izskatot Projektu vadības nodaļas iesniegtos materiālus.
 Ministru kabineta 10.02.2015. noteikumi Nr. 71 pašvaldībām dod iespēju 
piedalīties specifiskā atbalsta mērķa programmas projektu konkursā “Novērst 
plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās”. Ogres novada 
pašvaldība šajā projektu konkursā piedalīsies ar projekta “Novērst plūdu un 
krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes 
neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju” pieteikumu. Kopējās projekta  
izmaksas ir EUR 1 316 281,42.
 Projekta ietvaros tiks veikta Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja Ogrē 
rekonstrukcijas ceturtā kārta. Šajā kārtā ir nepieciešama esošā pagaidu dambja 
rekonstrukcija, kas maksimāli samazinās Ogres upes palu ūdeņu filtrāciju caur 
dambja uzbērumu. Ceturtās kārtas projektēšana un būvdarbi ietver esošā 
pagaidu aizsargdambja nostiprināšanu, paaugstināšanu līdz aprēķinātai plūdu 
riska atzīmei un ūdens necaurlaidīgā ekrāna izbūvi visā tā garumā.
 Projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas 
teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju” 
apstiprināšanas gadījumā Ogres novada pašvaldībai būs jānodrošina 
pašvaldības līdzfinansējums EUR 202 060,62 apmērā, kā arī projekta 
īstenošanai būs jānodrošina EUR 1 316 281,42 priekšfinansējums, vēlāk šo 
summu atgūstot no attiecīgā projekta fondiem. 

Četru projektu īstenošanai pašvaldība ņems kredītu
 Lai 2015. gadā realizētu vairākus nozīmīgus infrastruktūras attīstības 
projektus, pašvaldībai nākas piesaistīt kredītresursus.
 Domes sēdē pieņemts lēmums ņemt kredītu EUR 1 986 006 no Valsts kases 
uz divdesmit gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta 
pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu šādu projektu realizēšanai: 
• EUR 97 617 Kohēzijas fonda projekts “Ogres ūdenssaimniecības attīstība, III 
kārta”; 
• EUR 647 065 Kohēzijas fonda projekts “Ogres ūdenssaimniecības attīstība, 
IV kārta”; 
• EUR 523 870 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)projekts 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas 
apgaismojuma infrastruktūrā II kārta, pilsētas teritoriju apjoms”; 
• EUR 467 454  KPFI projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums 
Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā II kārta, A6 
šosejas apjoms”;
• EUR 250 000  KPFI projekts “Ogres 1. vidusskolas teritorijas labiekārtošana” 
realizācijai – kā pašvaldības prioritāram investīciju projektam.

Bijušās bankas ēkā ierīkos muzeju
 Ogres novada pašvaldībā šā gada 5. martā saņemts IPAS “CBL Asset 
Management” iesniegums, kurā pašvaldībai piedāvāts izmantot pirmpirkuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu Brīvības iela 36, Ogrē.
 Dome, izskatot šo iesniegumu, nolēma izmantot pašvaldības pirmpirkuma 
tiesības un iegādāties šo īpašumu par pirkuma līgumā norādīto pirkuma cenu 
EUR 233 000.
 Nekustamais īpašums pilsētas centrā sastāv no zemes gabala 1191 m² 
platībā un divstāvu ēkas un nepieciešams novada pašvaldībai likumā “Par 
pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju realizēšanai (rūpēties par kultūru un 
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, 
organizatoriski un finansiāli palīdzēt kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalstīt 
kultūras pieminekļu saglabāšanu u.c.) – tur plānots ierīkot Ogres Vēstures un 
mākslas muzeju, kas nu jau vairākus gadus mitinās muzeja vajadzībām ne-
piemērotās pagaidu telpās Ogres kultūras centra ēkā.
 Norēķiniem par īpašuma iegādi pašvaldība ņems EUR 233 000 lielu kredītu no 
Valsts kases uz 20 gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta 
pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu.
 Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu balsoja 12 deputāti, atturējās 3 – E. 
Bartkevičs, V. Gaile, L. Strelkova.

 Ogres novada pašvaldības centrālajā administrācijā turpinās reorganizācijas process. 
 Reorganizācijas rezultātā tika izveidota jauna Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūra, iekļaujot 
tajā trīs departamentus, kuru sastāvā darbojas nodaļas. 
 Administratīvā departamenta pārziņā ir četras struktūrvienības: Kanceleja, Personālvadības nodaļa, Juridiskā nodaļa, 
Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa, Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļa, kā arī kvalitātes vadītājs. Finanšu 
departamentā ietilpst Budžeta nodaļa un Finanšu nodaļa, savukārt Attīstības departamentā – Būvvalde, Projektu vadības 
nodaļa, Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa.
 Ārpus departamentiem darbojas kultūras pasākumu organizators, Dzimtsarakstu nodaļa, Sabiedrisko attiecību nodaļa 
un Izglītības un sporta pārvalde. 
 Reorganizācijas process Ogres novada pašvaldības administrācijā turpinās.

Dome nepiekrīt bīstamu vielu pārstrādes ražotnes 
izveidei pilsētā 

 Domes sēdē, lemjot par piekrišanu bīstamo atkritumu reģenerācijas uzsāk-
šanai Ogrē, Ikšķiles ielā 4, deputātu lēmums bija noraidošs.
 Izskatot SIA “PrintPack Service” iesniegumu, kurā lūgta Ogres novada 
pašvaldības piekrišana tipogrāfijas krāsu šķīdinātāju reģenerācijas ražotnes 
ierīkošanai bijušā Ogres trikotāžas kombināta teritorijā, domes lēmums 
uzņēmumam bija nelabvēlīgs – par šādas piekrišanas izsniegšanu nebalsoja 
neviens deputāts, 8 deputāti balsoja pret,  7 deputāti balsojumā atturējās.
 Galvenais iemesls uzņēmēju ieceres noraidīšanai saistīts ar risku, ko bīstamo 
vielu pārstrāde un transportēšana var nodarīt videi. Jāņem vērā arī tas, ka netālu 
no teritorijas, kurā uzņēmums plānojis izvietot ražotni, atrodas Ogres pilsētas 
stratēģiski nozīmīgs infrastruktūras objekts – Ogres pilsētas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas. Arī darba vietu skaits, ko iecerētā ražotne varētu piedāvāt 
ogrēniešiem, ir niecīgs – kā skaidroja uzņēmuma pārstāvis, sākumā vispār 
nevienam no vietējiem darbs netiktu piedāvāts, vēlāk to varētu piedāvāt pāris 
cilvēkiem (kopējais ražotnē strādājošo skaits varētu būt līdz 5). 

 2013. gada 21. martā Ogres nova-
da dome apstiprināja saistošos notei-
kumus Nr. 10/2013 “Ogres novada 
pašvaldības palīdzības piešķiršanas 
kārtība energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās”. 
 Noteikumi pieņemti, lai pašvaldība 
būtu tiesīga sniegt finansiālu atbalstu 
daudzdzīvokļu māju, kurās dzīvokļi 
pieder vairākiem īpašniekiem, ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai 
nolūkā nodrošināt energoresursu pa-
tēriņa samazinājumu. Noteikumi no-
saka kārtību un nosacījumus pašval-
dības līdzfinansējuma piešķiršanai, 
kā arī līdzfinansējuma apmēru.
 Saskaņā ar šiem noteikumiem paš-
valdības līdzfinansējums dzīvojamo 
māju energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai tiek piešķirts pašvaldības 
budžetā plānoto līdzekļu apmērā, bet 
ne vairāk kā EUR 70 000 viena gada 
ietvaros. Pieteikumi tiek apmierināti to 
saņemšanas secībā.
 Līdzfinansējums var tikt piešķirts 
dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļa 
īpašumi iegūti saskaņā ar likumu “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” vai likumu “Par koope-

ratīvo dzīvokļu privatizāciju” un kuras 
atbilst šādiem nosacījumiem: dzīvoja-
mā mājā nedzīvojamo telpu platība 
nepārsniedz 25% no mājas kopējās 
platības; vienai personai pieder ne 
vairāk kā 25% no mājā esošajiem dzī-
vokļa īpašumiem; dzīvojamās mājas 
kopīpašumā esošās daļas pārvaldī-
šanai un apsaimniekošanai izveidota 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai 
Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts 
savstarpējs līgums par mājas kop-
īpašumā esošās daļas pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo 
māju apsaimnieko līdzšinējais ap-
saimniekotājs; vairāk nekā pusei no 
mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot 
“par”, ir pieņemts lēmums veikt mājas 
energoefektivitātes pasākumus un 
apmaksāt ar to īstenošanu saistītos 
izdevumus; dzīvojamām mājām 
veikts energoaudits, tehniskās apse-
košanas atzinums un izstrādāts būv-
darbu tehniskais projekts vai saņemta 
vienkāršotās renovācijas apliecināju-
ma karte, kura saskaņota būvvaldē.
 Līdzfinansējums energoefektivitā-
tes pasākumu veikšanai tiek piešķirts 
50 % apmērā no pieteikuma tāmē no-
rādītajām izmaksām.

 Visus pieteikumus izvērtē novada 
pašvaldības Daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju energoefektivitātes komisija. 
 Domes sēdē deputāti nolēma ap-
stiprināt komisijas izvērtētos un īste-
nošanai izvirzītos projektu pieteiku-
mus Ogres novada pašvaldības līdzfi-
nansējuma saņemšanas programmai 
šādām daudzdzīvokļu mājām Ogrē: 
Vidus prospekts 20, Ausekļa pros-
pekts 10, Grīvas prospekts 29, Meža 
prospekts 6, Mālkalnes prospekts 19, 
Lapu iela 11, piešķirot līdzfinansē-
jumu EUR 70 000. 
 Pašvaldības aģentūrai “Ogres nam-
saimnieks” uzdots organizēt saistošo 
noteikumu Nr. 10/2013 “Ogres nova-
da pašvaldības palīdzības piešķir-
šanas kārtība energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājās” 14. punktā paredzētā 
līguma slēgšanu.
 Līdzfinansējums atteikts dzīvoja-
mām mājām: Mālkalnes prospekts 7, 
Mālkalnes prospekts 12, Mālkalnes 
prospekts 27 Tīnūžu iela 12, Grīvas 
prospekts 9, Parka iela 10 – šie nami 
uz atbalstu energoefektivitātes pasā-
kumiem varēs pretendēt nākamgad.

Nikolajs Sapožņikovs

Piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu namu siltināšanai

Nikolajs Sapožņikovs

Aicina iedzīvotājus iesaistīties 
Ogres novada attīstībā

   PPP biedrība Zied zeme 28. martā pulksten 14.00 aicina Ogres novada 
pagastu iedzīvotājus dalīties ar savām idejām par apkārtējās vides un 
sabiedriskās dzīves attīstību novadā iedzīvotāju seminārā – forumā Madlienas 
kultūras un jaunrades centrā “O Divi”. Pasākuma laikā tiks apkopoti iedzīvotāju 
ierosinājumi Zied zeme teritorijas attīstības stratēģijai jaunajam plānošanas 
periodam. Pasākumā ar muzikāliem priekšnesumiem un pieredzes stāstiem 
uzstāsies kolektīvi, kuri īstenojuši Zied zeme projektus.

Turpinājums no 1. lpp.

 Jau devīto reizi marta mēneša pēdējā sestdienā cauri 
laika joslām visā pasaulē svinēs Zemes stundu. 

 2015. gada 28. martā laikā no 20.30 līdz 21.30 
Pasaules Dabas fonds aicina: 

 • lai arī kur Tu būtu šā gada 28. martā 20.30, uz stundu 
izslēdz gaismu savā istabā, mājā, dzīvoklī;
•  uzņēmumus, iestādes, organizācijas un pašvaldības 
aicinām izslēgt uz Zemes stundas laiku ēku fasāžu de-

PASAULES DABAS FONDS AICINA PIEDALĪTIES ZEMES STUNDĀ
koratīvo apgaismojumu (ielu apgaismojumu nebūtu vēlams 
izslēgt drošības apsvērumu dēļ, bet pēc iespējām un vēl-
mes var samazināt) vai nozīmīgu objektu, kas atrodas to 
teritorijā, (pieminekļu, ēku) dekoratīvo apgaismojumu;
 • aicini Zemes stundā piedalīties savus draugus, radus, 
kolēģus, kaimiņus;
 • apņemies un uzsāc videi draudzīgas iniciatīvas ikdienā;
 • domā un rīkojies videi draudzīgi ikdienā! 
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Turpinās Mālkalnes prospekta rekonstrukcijas ieceres 
publiskā apspriešana

Iela – ļoti sliktā stāvoklī
 Mālkalnes prospektā brauktuvju un 
ietvju asfaltbetona seguma virskārta ir 
nolietojusies – segums vietām jau ir 
labots, ir izsistas bedres, asfaltbetons 
drūp, vietām ir iesēdumi, kas liecina 
par visas segas konstrukcijas defor-
mācijām un neatbilstību esošajai un 
plānotajai satiksmes intensitātei. 
Vietām ietvju segums ir salauzts, jo to 
veicina tuvumā augošo koku sakņu 
sistēma. Esošās betona ceļa un ietvju 
apmales atsevišķos posmos ir sadru-
pušas. Nobrauktuvēm uz daudzdzī-
vokļu namu pagalmiem ir divvirzienu 
satiksmei nepietiekošs brauktuves 
platums, kā arī esošajam transporta 
līdzekļu sastāvam nepiemēroti brau-
camās daļas stūru noapaļojumu rā-
diusi. 
 Par satiksmei bīstamu šobrīd var 
uzskatīt Lapu ielas un Mālkalnes 
prospekta krustojumu – ja transpor-
tlīdzekļa vadītājs vēlas šķērsot Māl-
kalnes prospektu pa Lapu ielu, tad 
tam sākotnēji jāveic manevrs pa kreisi 
un tad pa labi. Neveiksmīgs ir arī eso-
šais Ausekļa prospekta un Mālkalnes 
prospekta krustojuma risinājums, jo 
Ausekļa prospekts pie Mālkalnes 
prospekta pieslēdzas ļoti šaurā leņķī.  
 Satiksmes organizācija ir zemā lī-
menī, vieglo automašīnu stavvietu 
skaits nepietiekošs. 
 Sabiedriskā transporta pieturvietu 
izvietojums un parametri ir neatbil-
stoši šobrīd spēkā esošajam Latvijas 
standartam LVS 190-8 “Autobusu 
pieturu projektēšanas noteikumi”. 
 Rekonstruējamajā posmā lietus 
ūdens uztvērējaku skaits vietām ir ne-
pietiekošs un to izvietojums neatbil-
stošs.

 Projekta risinājums
 Projekta koncepcija un risinājums 
paredz rekonstruēt Mālkalnes pros-
pekta posmu no Upes prospekta līdz 
pagājušajā gadā izbūvētajam satiks-
mes rotācijas aplim, kā arī Lapu ielas 
posmu no Mālkalnes prospekta līdz 
iebrauktuvei Jaunogres tirgus lauku-
mā. 
 Ir paredzēts rekonstruēt esošo 
brauktuvi, izbūvējot jaunu ielas se-
guma konstrukciju, rekonstruēt eso-
šos krustojumus un nobrauktuves, 
izbūvēt vieglo automašīnu stāvlau-
kumus, paredzot to plānojumu ar 
maksimāli lielu vieglo automašīnu 
stāvvietu skaitu, izbūvēt gājēju ietves, 
velosipēdu ceļus un sabiedriskā 
transporta pieturvietas, izbūvēt jaunu 
ielu apgaismojumu un rekonstruēt 
esošās inženierkomunikācijas, uzla-
bot satiksmes drošību un vides pie-
ejamību, labiekārtot un apzaļumot te-
ritoriju gar Mālkalnes prospektu, 
paredzot vairākas apzaļumotas atpū-
tas vietas. Lapu ielas un Mālkalnes 
prospekta krustojumā paredzēts vei-
dot skvēru un labiekārtot zonu pie La-
pu ielas 5 daudzdzīvokļu mājas gala 
fasādes. 

 Būvdarbu realizācija
 Projektā paredzētos būvdarbus 
plānots veikt divās kārtās. Pirmajā 
kārtā paredzēts izbūvēt posmu no La-
pu ielas (tai skaitā Lapu ielas un Māl-
kalnes prospekta krustojumu) līdz 
satiksmes rotācijas aplim, Lapu ielas 
posmu no Mālkalnes prospekta līdz 
iebrauktuvei Jaunogres tirgus lauku-
mā. Otrajā kārtā paredzēta posma 
izbūve no Upes prospekta līdz Lapu 
ielai.

Braucamā daļa
 Mālkalnes prospektam ielas brau-
camā daļa projektēta ar platumu 7 m, 
kas nodrošinās normālu tranzīta tran-
sporta divvirziena kustību. Pārējās ie-
las un nobrauktuves uz daudzdzī-
vokļu namu pagalmiem paredzētas ar 
platumu 6 m, izņemot nobrauktuvi uz 

privātīpašumu pie Upes prospekta un 
nobrauktuvi uz īpašumiem pie ēkas 
Mālkalnes prospektā 3A, kur pare-
dzētas 4 m platas nobrauktuves. 
Ielām un nobrauktuvēm paredzēts as-
faltbetona segums, izņemot nobrau-
ktuvi uz privātīpašumu pie Upes pros-
pekta, kurai paredzēts betona bruģa 
segums. Projektā paredzēts mainīt 
Ausekļa prospekta un Lapu ielas pie-
slēguma novietojumu un leņķi. 
Ietves un veloceļi, gājēju pārejas

 Mālkalnes prospekta rekonstruē-
jamajā posmā no Upes prospekta līdz 
iebrauktuvei uz daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju pagalmiem pie ēkas Māl-
kalnes prospektā 13 ielas kreisajā 
pusē paredzēta 2.50 m plata gājēju 
ietve ar betona bruģa segumu, savu-
kārt posmā no šīs iebrauktuves līdz 
satikmes aplim paredzēta ietve un 
veloceļš ar kopējo platumu 3,10 m. 
 Mālkalnes prospekta labajā pusē 
paredzēta ietve un veloceļš ar kopējo 
platumu 3,10 m. Lai gājēji un velosi-
pēdisti varētu droši šķērsot Mālkalnes 
prospekta brauktuvi, tad projektā 
paredzēts izbūvēt 5 ar ceļa zīmēm, 
horizontālajiem apzīmējamiem un 
īpašu apgaismojumu aprīkotas gājēju 
pārejas. Gājēju pāreju izbūve pare-
dzēta pie Upes prospekta un Mālkal-
nes prospekta krustojuma, aiz Ausek-
ļa prospekta un Mālkalnes prospekta 
krustojuma, starp Ausekļa prospekta 
un Lapu ielas krustojumiem ar Māl-
kalnes prospektu, aiz Lapu ielas un 
Mālkalnes prospekta krustojuma ie-
pretīm paredzētajam skvēram un aiz 
iebrauktuves uz daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju pagalmiem pie ēkas Māl-
kalnes prospektā 13. Gājēju un velo-
sipēdistu drošībai posmos, kur tas ir 
nepieciešams, paredzēts uzstādīt gā-
jēju drošības barjeras, lai gājēji neva-
rētu šķērsot brauktuvi neatļautās un 
satiksmes drošībai bīstamās vietās. 

Stāvlaukumi
 Pie veikala Mālkalnes prospektā 2B 
paredzēts izbūvēt vieglo automašīnu 
stāvlaukumu ar 11 stāvvietām. Stāv-
vietas paredzētas veikala apmeklē-
tāju vajadzībām un ērtībām. Gar vei-
kala ēku Mālkalnes prospektā 3A iz-
vietotais vieglo automašīnu stāv-
laukums ar 27 stāvvietām paredzēts 
veikalu apmeklētāju vajadzībām un 
ērtībām. Savukārt pie ēkas gala Māl-
kalnes prospektā 3A paredzēts iz-
būvēt vieglo automašīnu stāvlauku-
mu ar 7 stāvvietām un piekļūšanu no 
Lapu ielas. Mālkalnes prospekta 4 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ie-
dzīvotāju un veikalu, kuri atrodas Māl-
kalnes prospektā 3A, apmeklētāju 
vajadzībām Mālkalnes prospekta la-
bajā pusē paredzēts vieglo automa-
šīnu stāvlaukums ar 29 stāvvietām. 
Lapu ielas labajā pusē pie ēkas Nr. 5 
paredzēts izveidot vieglo automašīnu 
stāvlaukumu ar 4 stāvvietām.

Autobusu pieturvietas
 Tā kā pa Mālkalnes prospektu kur-
sē maršrutu autobusi, tehniskā pro-
jekta ietvaros tiek risināta arī sabied-
riskā transporta esošo pieturvietu 
rekonstrukcija, saglabājot pieturvietu 
skaitu, taču mainot to parametrus un 
novietojumu.
Labiekārtojums un apzaļumošana
 Pēc būvdarbu veikšanas paredzēts 
atjaunot un izbūvēt zaļo zonu. Zaļā 
zona un nogāzes nostiprināmas ar 
melnzemi 10 cm biezumā, pēc tam 
apsējot ar daudzgadīgu zālāju, lai no-
vērstu izskalošanos un trūdvielu no-
kļūšanu uz braucamās daļas. 
 Skvērā pie Lapu ielas un Mālkalnes 
prospekta krustojuma paredzēts 
uzstādīt jaunu afišu stabu, atpūtas so-
liņus, atkritumu urnas, veloturētājus 
un esošā akmens skulptūru, teritoriju 
ap skvēra betona bruģakmens se-

guma laukumiem  plānots apzaļumot 
un izveidot  krūmu stādījumu dobes, 
kā arī uzstādīt video novērošanu.
 Mālkalnes prospekta garumā pare-
dzētas vairākas apzaļumotas atpūtas 
vietas, attiecīgi pie Ausekļa prospekta 
un Mālkalnes prospekta krustojuma 
un posmā gar daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju Mālkalnes prospektā 14. 
Atpūtas vietas atvirzītas no gājēju iet-
ves un aprīkotas ar atpūtas soliņiem 
un atkritumu urnu. Atpūtas vietā pie 
Ausekļa prospekta un Mālkalnes 
prospekta krustojuma esošās puķu 
dobes vietā paredzēts veidot zema 
auguma krāsaino krūmu un dekora-
tīvo skuju kokaugu stādījumus joslās. 
Pie Mālkalnes pr. 5 daudzdzīvokļu 
mājas gala fasādes paredzēta zemse-
dzes augu un vasaras puķu dobe, kā 
arī elektrības pieslēgums dizaina ob-
jekta izgaismošanai pie mājas sienas. 
 Visā projektētajā posmā maksimāli 
saglabāti esošie koku un krūmu stādī-
jumi, tomēr dažus kokus nāksies lik-
vidēt.

Vides pieejamības prasības
 Visas ietvju noejas plānots aprīkot 
tā, lai tās būtu ērti izmantojamas cil-
vēkiem ratiņkrēslos, personām ar 
bērnu ratiņiem, vecākiem cilvēkiem ar 
pārvietošanās grūtībām, kā arī visiem 
cilvēkiem, kuriem ērtāk kāpņu vietā iz-
mantot slīpu virsmu, piemēram, velo-
sipēdu un citu ritošu priekšmetu pār-
vietošanai.
 Lai uzlabotu pārvietošanos cilvē-
kiem ar redzes traucējumiem, tad 
ietvē paredzēts izbūvēt rievotu joslu. 
Joslas izbūvei paredzēts baltas krā-
sas betona bruģakmens ar rievotu 
struktūru. 
 Bruģēto rievoto joslu krustošanās 
zonās paredzēts izbūvēt īpaši veidotu 
nelīdzenu betona bruģakmens segu-
mu.

Inženierkomunikācijas
 Rekonstruējamajā teritorijā atrodas 
esošas pazemes un virszemes inže-
nierkomunikācijas – gaisvada sakaru 
kabeļi, elektroapgādes kabeļi, apgais-
mojuma kabeļi un apgaismojuma 
balsti, sakaru komunikāciju kabeļi, 
ūdensvadi, spiedvadu kanalizācijas 
tīkls, siltumtrases, sadzīves kanalizā-
cijas un lietus ūdens kanalizācijas tīkli, 
gāzesvadi un drenāžas tīkli.
 Atbilstoši izsniegtajiem tehniska-
jiem noteikumiem projektā paredzēts: 
rekonstruēt ūdensvadu ~535 m garu-
mā no 2007. gadā izbūvētās akas 
Upes un Mālkalnes prospektu krus-
tojumā līdz vietai pretī mājai Mālkal-
nes prospektā 27, kur ūdensvads jau 
rekonstruēts 2013. gadā Tīnūžu ielas 
rekonstrukcijas laikā; vairākos pos-
mos nomainīt novecojušās caurules; 
rekonstruēt esošos un izbūvēt jaunus 
ugunsdzēsības hidrantus; rekonstruēt 
kanalizācijas spiedvadu; vairākos 
posmos rekonstruēt esošos siltum-
tīklus, nomainot esošās siltumtrases 
caurules pret rūpnieciski izolētām 
caurulēm; rekonstruēt ielu, gājēju ce-
liņu un gājēju pāreju apgaismojumu, 
uzstādot jaunus cinkotus metāla 
balstus ar LED gaismekļiem un gājēju 
pāreju speciālo apgaismojumu.
 (Saīsināti no projektētāju sagata-
votā paskaidrojuma raksta par Māl-
kalnes prospekta rekonstrukcijas ie-
ceri.) 

 Apstiprināti Ogres novada domes sēdē (protokols Nr. 2; 19.§). Izdoti saskaņā 
ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un Publisko 
aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu.
 Izdarīt 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 38/2014 “Ogres 
novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2015. gadā cenrādis” (Ogres novada 
pašvaldības laikraksts “Ogrēnietis”, 2015, Nr. 2 (472)) šādus grozījumus:
1. 1. pielikuma PA “Ogres namsaimnieks” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 
esošo jaunā fonda dzīvojamo māju pārvaldīšanas/ apsaimniekošanas 2015. 
gadam” 23. punktu izteikt šādā redakcijā:
23Brīvības 1130.487*
 2. papildināt 1. pielikumu “PA “Ogres namsaimnieks” pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā esošo jaunā fonda dzīvojamo māju pārvaldīšanas/ apsaim-
niekošanas un 2015. gadam” ar atsauci “*” šādā redakcijā:  
“* maksa piemērojama no 01.04.2015.”.

Domes  priekšsēdētājs A. Mangulis

Saistošie noteikumi Nr. 1/2015 Grozījumi 2014. 
gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 
38/2014 Ogres novada pašvaldības aģentūras 
“Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2015. 

gadā cenrādis

 Ogres novada pašvaldībā šā gada 
6. martā reģistrēts L. Zadvinskas ie-
sniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no 
PA “Ogres novada kultūras centrs” di-
rektores amata.
 Iesniegumā L. Zadvinska norādī-
jusi, ka šobrīd ģimenes apstākļi neļauj 
viņai turpināt darba attiecības. 
 Pašvaldības aģentūru vadītājus 
amatā ieceļ un no amata atbrīvo paš-
valdības dome, tāpēc jautājums par 
darba attiecību pārtraukšanu ar L. 
Zadvinsku bija iekļauts 19. martā no-
tikušās domes sēdes darba kārtībā. 
 Dome nolēma ar šā gada 20. martu 
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar L. 
Zadvinsku, atbrīvojot viņu no Ogres 
novada PA “Ogres novada kultūras 
centrs” direktores amata, pamato-
joties uz Darba likuma 114. pantu – 
darbinieka un darba devēja vienoša-
nās.
 Novada pašvaldības izpilddirek-
toram uzdots organizēt PA aģentūras 
“Ogres novada kultūras centrs” mate-
riālo vērtību un dokumentācijas pie-
ņemšanu no L. Zadvinskas un nodo-
šanu direktora pienākumu izpildītā-
jam ar pieņemšanas – nodošanas 
aktu.
 Par PA “Ogres novada kultūras 
centrs” direktora pienākumu izpildī-
tāju uz laiku līdz aģentūras reorgani-
zācijai dome nolēma iecelt Antru 
Purviņu, nosakot amatalgu EUR 
1224 (šāda amatalga bija noteikta arī 
L. Zadvinskai).
 Latvijas Universitātē A. Purviņa ie-
guvusi maģistra grādu pedagoģijā un 
psiholoģijā, savukārt Jāzepa Vītola 
mūzikas akadēmijā iegūts bakalaura 
grāds mūzikas pedagoģijā un kora 
diriģēšanā. 
 A. Purviņai ir bagātīga darba piere-
dze kultūras jomā: Rīga – Eiropas 
kultūras galvaspilsētas 2014 deju 

Izmaiņas pašvaldības 
“Ogres novada kultūras centrs” vadībā

lieluzveduma “Lec, saulīte!” Meža-
parka Lielajā estrādē projekta idejas 
autore un vadītāja; Dziesmu un deju 
svētku mākslinieciskās padomes un 
Dziesmu un deju svētku padomes 
locekle; Dziesmu svētku biedrības 
dibinātāja un valdes priekšsēdētāja; 
XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un 
Deju svētku Noslēguma koncerta 
“Latvija – saules zeme” projekta vadī-
tāja;  Valsts aģentūras “Tautas māk-
slas centrs” (kopš 2008. gada “Nema-
teriālā kultūras mantojuma centra”) 
vecākā speciāliste kora mūzikas jau-
tājumos. 
 A. Purviņa bijusi vairāku nozīmīgu 
projektu vadītāja saistībā ar Dziesmu 
un deju svētku organizēšanu; pieda-
lījusies darba grupās, piemēram, par 
radošo industriju kvartāla “Tabakas 
fabrika” stratēģijas un darbības iz-
veidi, Britu padomes pārstāvniecības 
Latvijā un biedrības “Zinis” situācijas 
analīzē u.c.; strādājusi arī par koru 
diriģenti.         Nikolajs Sapožņikovs

Turpinās projekta “Publisko interneta 
pieejas punktu attīstība 

Ogres novadā” īstenošana 
 2014. gada 23. septembrī noslēgta vieno-
šanās starp Ogres novada pašvaldību un Valsts 
reģionālo attīstības aģentūru par projektu “Pub-
lisko interneta pieejas punktu attīstība Ogres 

novadā”, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinan-
sējumu. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 21 755,60, no kuriem ERAF  finan-
sējums ir 85 %, valsts budžeta līdzfinansējums 2,25 % un pašvaldības 
finansējums ir 12,75 %.
 Projekta mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas 
plašākām sabiedrības grupām Ogres novada teritorijā, nodrošinot piekļuvi pub-
liskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem 
pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības 
sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu dzīves kvalitāti.
 Kopumā tiek izveidoti 13 publisko interneta pieejas punkti, lai paaugstinātu 
piekļuves iespējas internetam, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un ko-
mercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai.
 Ogres pilsētā tiks izveidoti 8 publisko interneta pieejas punkti, pārējie pieci 
publiskie interneta pieejas punkti tiks izveidoti Ogresgala, Krapes, Lauberes, 
Meņģeles un Madlienas pagastu pārvaldēs. Visi ierīkotie publiskie interneta 
pieejas punkti būs ar bezvada interneta piekļuves zonu un tikai viens punkts būs 
ar datortehniku un daudzfunkcionālu iekārtu.
 Pašlaik ir iegādāta datortehnika ar programmatūru un daudzfunkcionālā 
iekārta (skeneris, kopētājs un printeris), kas atradīsies vienā no interneta pieejas 
punktiem Ogres pilsētā.

Edgars Pārpucis, projektu vadītājs

 Ar Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes 2015.gada 10. marta sēdes lēmumu “Par Mālkalnes prospekta Ogrē, 
Ogres novadā (pārbūve) būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai” (sēdes protokola Nr. 12,8.§) publiskai 
apspriešanai nodota Mālkalnes prospekta Ogrē, Ogres novadā (pārbūve) būvniecības iecere. 
 Būvniecības ieceres publiskā apspriešana notiek no 2015. gada 10. marta līdz 2015. gada 7. aprīlim.
 Būvniecības ierosinātājs ir Ogres novada pašvaldība, projektu izstrādā SIA “A VIDE”.
 Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei pašvaldības darba laikā Ogres novada 
pašvaldības ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē, 4. stāva foajē pie Ogres būvvaldes un pašvaldības mājas lapā 
www.ogresnovads.lv. 
 Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV – 
5001, tālr. 65071160, vai arī nosūtāmas elektroniski (parakstītas ar elektronisko parakstu) uz e-pastu 
ogredome@ogresnovads.lv vai buvvalde@ogresnovads.lv līdz 2015. gada 7. aprīlim (ieskaitot). Būvniecības ieceres 
publiskās apspriešanas atsauksmju žurnāls pieejams Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldē pie sekretāres.
 Publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšana paredzēta 2015. gada 14. aprīlī Ogres novada būvvaldes sēdē 
Brīvības ielā 33, Ogrē.
 Atbildīgais par Mālkalnes prospekta būvniecības ieceres publiskās apspriešanas organizēšanu ir Ogres būvvaldes 
arhitekts Pēteris Zilberts, tālr. 65071176.

PRIECĪGAS LIELDIENAS!

Antra Purviņa



2015. gada 24. marts 4

“Taurenītim” jauni spārni

 Realizējot ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektu, bērnu-
dārzs “Taurenītis” pagājušajā gadā 
ieguvis jaunus, krāšņus un dzīves-
priecīgus spārnus. Dārziņa vadītāja 
Ingrīda Mārtiņa priecājas, ka nu 
“Taurenītis” ir košākā un skaistākā 
ēka Madlienā.  
 Šis projekts bija nepieciešams ne 
tikai enerģijas taupīšanas nolūkam, 
bet arī kopējai bērnu labsajūtai, siltu-
ma un gaisa kvalitātei, jo tika ierīkota 
arī ventilācijas sistēma.  Sakārtota arī 
iekļūšana bērnudārzā, uzbūvējot pan-
dusu un paplatinot durvis. 
 Šobrīd Madlienas pagasta pirms-
skolas izglītības iestādi “Taurenītis” 
apmeklē 93 zinātkāri audzēkņi – gan 
mazie madlienieši, gan bērni no Og-
res novada pagastiem – Taurupes, 
Ķeipenes, Krapes, Lauberes un Sun-
tažiem, arī no Ērgļu novada. Bērnu-
dārzs piedāvā arī iespēju bērniem pa-
likt pa nakti, un tas  ir liels atbalsts to 
mazo audzēkņu vecākiem, kuri nevar 
nodrošināt savam bērnam nokļūšanu 
līdz dārziņam un atpakaļ katru dienu. 
 Pēdējo divu gadu laikā licencēta arī 
programma bērniem ar valodas trau-
cējumiem. Šobrīd programmā ir 8 bēr-
ni, ar kuriem strādā logopēde Vija Cel-
ma. Bērni tiek integrēti pārējās grupās 
un uz nodarbībām dodas atsevišķi. 
Logopēde strādā arī ar visu grupu 
bērniem, kā arī ar skolotājiem un bēr-
nu vecākiem, lai katram audzēknim 
izstrādātu plānu un sagatavotu uzde-
vumus, kas jāveic runas un valodas 
izlabošanai.
 Šogad Ogres novada pašvaldības 
budžetā piešķirts finansējums peld-
baseina renovācijai PII “Taurenītis” – 
tā ir valsts budžeta dotācija tieši šim 
mērķim. Peldēšanas nodarbības pa-
līdz uzlabot ne tikai vispārējo veselī-
bas stāvokli, bet arī veicina pareizu 
stājas un muskuļu attīstību bērniem 
jau no mazotnes. Ilgus gadus nodar-
bības vadīja Maija Kiršteina, šogad 
darbu uzsākusi skolotāja Aelita Laz-

diņa, kas veiksmīgi pārņēmusi praksi 
no iepriekšējās kolēģes. Šobrīd no-
darbības notiek vienu reizi nedēļā.
 “Taurenītis” audzinātājas ir aktīvas, 
radošas un strādāt gribošas. Apzinot 
bērnu vēlmes un intereses, tiek vei-
dotas dažādas interesantas didaktis-
kās spēles par kādu noteiktu tēmu. 
Šogad galvenā tēma ir “Iepazīsti Lat-
vijas kokus”. Maijā norisināsies no-
slēguma pasākums, kura laikā tiks 
veidota mazā baskāju taka, lai bērni 
varētu ar savām pēdiņām izbaudīt 
dažādus segumus.

Papildina esošās un veido
 jaunas tradīcijas

 Bērnudarza darbinieki cenšas ie-
rastos pasākumus veidot pēc iespē-
jas interesantākus un daudzveidīgā-
kus. Vadītāja atzīst, ka mācību darbā 
un pasākumu veidošānā ļoti nozīmīga 
ir sadarbība ar vecākiem. Par intere-
santajām idejām, palīdzību un at-
balstu lielu paldies dārziņš saka savu 
mazo audzēkņu vecākiem.  Viena no 
vecāku idejām bija arī dalība CSDD 
konkursā “Esi redzams”, kura ietvaros 
bērni šuva dažādus interesantus at-
starotājus.
 Šoziem tika aizsākta arī jauna tra-
dīcija – krāsaino raibumu zīmēšana 
sniegā, kas uzreiz bērniem ļoti iepati-
kās. Ar pudelēs ielietu krāsu, sniegā 
tika veidoti dažādi ornamenti un zī-
mes, kas izkrāsoja “Taurenītis” ap-
kārtni. 
 Aprīlis dārziņā ienāk ar svētku gai-
sotni, jo tiek svinēta šīs pirmsskolas 
izglītības iestādes 48. dzimšanas die-
na. Jubileja tiek svinēta katru gadu, 
taču svētku nekad nav par daudz, un, 
kā uzsver vadītāja, katrs gads ir no-
zīmīgs. Svētki būs krāšņi – ar pikniku 
dārza svētkos, ar modes skati, ar 
dažādiem priekšnesumiem.
 PII “Taurenītis” lepojas ar savu au-
dzēkņu labo fizisko formu. Sports bēr-
nudārza ikdienā ieņem nozīmīgu lo-
mu. Jau 20 gadus rīko sporta svētkus 
– bērni gan skrien krosu, gan piedalās 
dažādās sacensībās un sportiskās 
nodarbēs.
 Vadītāja I. Mārtiņa lepojas ar savu 
kolektīvu un uzsver, ka, tikai esot vie-
notiem, var radīt to īsto māju sajūtu. 
Kopīgi svinot svētkus, dodoties inte-

resantos pārgājienos pa savu mīļo 
Madlienu un braucot dažādās ekskur-
sijās pa Latviju un ārpus tās, kolektīvs 
patiešām ir kļuvis vienots.

Turpina attīstīties
 Daudz padarīts, bet arī daudz dar-
bu vēl priekšā. Līdz PII “Taurenītis” 50 
gadu jubilejai plānots turpināt remont-
darbus un uzlabot apkārtējo vidi.  Va-
sarā plānotais peldbaseina renovā-
cijas projekts, grupas sanitārā mezgla 
remonts – tie ir tuvākie īstenojamie 
plāni.
 Bērnu labsajūtai un attīstībai dār-
ziņš vēlas turpināt koriģējošo vingro-
šanu. 
 Bērnudārza kolektīvs saka paldies 
par sadarbību Madlienas pagasta 
pārvaldei un savu audzēkņu vecā-
kiem par palīdzību teritorijas labiekār-
tošanā. Paldies arī Ogres Rotarakta 
klubam – pateicoties kluba atbalstam,  
PII “Taurenītis” ieguvis jaunu rotaļlau-
kumu.
Lauku bērnudārza priekšrocības

 Bērnudārza skolotājas cieši sadar-
bojas ar sākumskolas skolotājām 
Madlienas vidusskolā. Tā ir viena no 
šī bērnudārza priekšrocībām, ka pār-
svarā visi bērnudārza bērni vēlāk arī 
mācās vienā klasē. Sākumskolas 
skolotājas regulāri dodas uz dārziņu 
iepazīties ar jaunajiem skolniekiem. 
 Svaigs gaiss, plaša teritorija un pla-
šas telpas, gādīgas audzinātājas, di-
namiska, krāsaina un interesanta mā-
cību programma un daudz draugu vis-
riņķī – tā ir mazo audzēkņu idille 
Madlienas PII “Taurenītis”. Nedrīkst 
aizmirst arī pastaigas pa dzimto Mad-
lienu, upītes un dabas vērošanu. Ru-
denī bērni mielojas ar āboliem no 
bērnudārza teritorijā augošajām ābe-
lēm. Viss notiek ciešā saskarsmē ar 
dabu.
 Neviens svinīgs pasākums neno-
tiek bez dārziņa neoficiālās himnas – 
“Taurenītis” – dziedāšanas.  Pazīsta-
mā Ilmāra Dzeņa melodija un piedzie-
dājums palicis nemainīgs, klāt nākuši 
vārdi:
“Kad bērni esam, gribam lieli kļūt,
Bet lieli gribam atskatīties vēl
Uz mazo saliņu, kas tagad zudusi 
varbūt,
Bet kur atmiņām tīk atgriezties.”

Maija Ozola

 Ogres slimnīcā darbu sākusi Reha-
bilitācijas nodaļa. Ideja par tās izvei-
došanu dzimusi jau pirms vairākiem 
gadiem, atzīst nodaļas vadītāja, bijusī 
Rehabilitācijas centra “Līgatne” reha-
bilitoloģe Ingrīda Tambora.
 I. Tambora pagājušā gada augustā 
piesaistīta kā konsultante jaunās no-
daļas izveidošanā. Vispirms veikta 
nepieciešamā medicīnas personāla 
amata vienību apzināšana un vēlamo 
pakalpojumu plānošana. “Man tā šķita 
laba ideja, jo, neskatoties uz ievēro-
jamo iedzīvotāju skaitu, Ogres nova-
dā pieaugušo rehabilitācija praktiski 
nebija pieejama un no valsts puses 

netika apmaksāta. Pagājušā gada 
nogalē tika slēgta arī VSIA “Bērnu klī-
niskā universitātes slimnīca” Ogres fi-
liāle, vēl vairāk apgrūtinot rehabili-
tācijas pakalpojumu saņemšanas 
iespējas. Lai šie pakalpojumi Ogrē to-
mēr būtu pieejami, nozīmīgs bija 1005 
vecāku viedoklis, kuri parakstīja Vese-
lības ministrijai adresētu protesta vēs-
tuli,” uzskata I. Tambora. “Jau rudens 
mēnešos sākām darbu, lai piesaistītu  
nepieciešamo finansējumu Reha-
bilitācijas nodaļas izveidei. Veiksmīga 
izrādījās Ogres slimnīcas dalība Na-
cionālā veselības dienesta izsludinā-
tajā konkursā. Tajā iegūtie līdzekļi ļāva 
piesaistīt kadrus un uzsākt nodaļas 
aprīkošanu atbilstoši Ministru kabi-
neta noteikumiem.”
 I.Tambora norāda, ka bērnu reha-
bilitācija ir prioritāte, jo tiem, agrīni 
saņemot rehabilitācijas pakalpoju-
mus, nereti ir iespējams novērst un 
aizkavēt invaliditātes iestāšanos un 
veicināt bērna normālu fizisko attīstī-
bu, nākotnē kļūstot par veselīgu cilvē-
ku. “Mums ir nepieciešama veselīga 
sabiedrība. Bērniem ir ļoti būtiski sa-
ņemt rehabilitācijas pakalpojumus 
tuvu dzīvesvietai. Liela nozīme ir fak-
toram, ka Ogres slimnīcā Rehabili-
tācijas nodaļai atvēlētas ļoti piemēro-
tas, izremontētas, jaunas telpas. To, 
cik liela nozīme ir videi, kurā tiek sa-
ņemti rehabilitācijas pakalpojumi, pē-
tīju arī savā maģistra darbā,” uzsver I. 
Tambora. Pateicoties Ogres slimnīcas 
telpu atbilstībai izvēlētajam mērķim, 
nebija nepieciešami pārmērīgi lieli 
ieguldījumi un Rehabilitācijas nodaļas 
darbu izdevās uzsākt ļoti īsā laikā. 
Darbu jaunajā nodaļā turpinās arī 
daudzi bijušās VSIA “Bērnu klīniskā 
universitātes slimnīca” Ogres filiāles 
darbinieki. Iespēja izvēlēties labākos 
profesionāļus ir būtiska – darba pietei-
kumi tiek saņemti gandrīz katru dienu. 
“Mums jau ir divas masieres, fizikālās 
terapijas māsas un arī ārsti no bijušās 
sanatorijas. Es domāju, ka pie mums 
atnāks labākie speciālisti, kuri mīl sa-
vu profesiju un grib turpināt darbu re-
habilitācijas jomā,” Ogres slimnīcas 
cerības pauž I. Tambora.
 Rehabilitācijas nodaļā pacienti va-
rēs saņemt multiprofesionālas ko-
mandas pakalpojumus. Gan ambula-
tori, gan dienas stacionārā. Tas no-
zīmē, ka pacienta aprūpē var tikt ie-
saistīti vairāki speciālisti – fizikālās un 
rehabilitācijas medicīnas ārsts, fizio-
terapeits, uztura speciālists, mākslu 
terapeits, deju un kustību terapeits, 
klīniskais psihologs, fizikālās un reha-
bilitācijas medicīnas māsa, masieri. 
Šie speciālisti jau uzsākuši darbu Og-
res slimnīcā vai arī to uzsāks drīzumā. 
Plānots piesaistīt arī  audiologopēdu 
un ergoterapeitu.
  Rehabilitācija dienas stacionārā pa-
redzēta pacientiem, kuriem ir nopiet-
nāki funkcionālie traucējumi un ir ne-
pieciešama vairāk vai mazāk intensī-
va rehabilitācija – no divām līdz trīs 
stundām dienā. “Ne visi speciālisti uz-
reiz strādās ar pacientu. Fizikālās te-

Rehabilitācija – investīcija savā veselībā

 Jau 79 gadus Brīvības ielā 38 virmo 
vēstuļu, avīžu un dažādu citu sūtīju-
mu aura, jo jau kopš 1936. gada, no 
šīs ēkas uzcelšanas brīža, šī ir māj-
vieta Ogres pasta nodaļai. 
 Nu jau vairākus gadus pasta noda-
ļai šajā ēkā pašā Ogres centrā ir kai-
miņi, turklāt to darbība nebūt nav ar 
pasta lietām saistīta. Turpinot stāstus 
par uzņēmējiem Ogres vēsturiskajā 
centrā, šoreiz uzmanība pievērsta 
Ogres pasta ēkā esošajam Ilzes 
Arnavas lolojumam – “A. I. Bode's 
Radošā darbnīca – bodīte”, kas, kā 
rakstīts draugiem.lv profilā, ir “tāda 
neliela bodīte ar pašdarinātām lie-
tām”.

Darot to, kas patīk
 Veikaliņš šajās telpās atrodas jau 
vairāk kā 6 gadus, bet pati I. Arnava 
kā pašnodarbinātā persona šeit dar-
bojas vairāk kā 4 gadus. Pašai sirdij 
vistuvākā esot rotu darināšana, jo 
uzskata, ka katram jādara tas, ko prot 
vislabāk. Dažādas profesijas tika iz-
mēģinātas, bet pēc meitiņas piedzim-
šanas parādījās vēlme sākt nodar-
boties ar pērļošanu. Visas gudrības 
un meistarstiķi iegūti pašmācības 
ceļā. I. Arnava stāsta: “Gribēju iet pati 
savu ceļu. Daudz lauzīju galvu par 
dažādām tehnikām, bet internetu kā 
mācību materiālu neizmantoju.” Pēr-
ļotāja cenšas savas idejas nepārņemt 
un nekopēt, lai viņas rotām piemistu 
unikalitāte. Ilgu laiku pati Ilze nesa 
savus darbus uz bodīti, līdz iepriek-
šējā saimniece vēlējās to aizvērt, un 
tad Ilze pieņēma lēmumu pārņemt 
veikalu. 

Plaukti kļūst aizvien pilnāki!
 “A.I. Bode's Radošā darbnīca – bo-

dīte” piedāvā plašu klāstu da-
žādu pašdarinājumu. Pieeja-
mas gan apsveikuma kartiņas, 
krūzītes, gan fotoalbumi, lelles 
un pat dažādi tamborējumi. 
Visplašākais tomēr ir rotu sor-
timents, kas ir ne tikai auskari, 
krelles, bet arī dažādas matu 
rotas. Sākumā klienti pat apjūk 
no plašā preču klāsta, tad 

īpašniece steidz palīgā, lai ikviens 
atrastu meklēto. Kā stāsta pati I. 
Arnava: “Plaukti kļūst aizvien pilnāki. 
Cilvēki arī nāk un interesējas, vai ir 
iespējams nodot pašdarinātos darbus 
pārdošanai.” Šobrīd veikaliņam savus 
darbus piegādā ap 20 mākslinieku. 
Īpašniece uzsver, ka rotās atspogu-
ļojas katra autora fantāzija un domu 
lidojums.

Īstā vieta dāvanu meklētājiem
 I. Arnava atzīst, ka veikaliņa ap-
meklētājas pārsvarā ir dažāda vecu-
ma dāmas. Dāvanas meklēt un acis 
priecēt ienāk arī mazas meitenes, vē-
lēdamās sevi palutināt, atnāk arī dā-
mas gados.  
 Pastāvīgie klienti neļauj īpašniecei 
ieslīgt dīkstāvē, nemitīgi jautā pēc 
jaunumiem. Šobrīd aktuālākie jau-
numi ir ādas puķes, kas piesprauža-
mas pie apģērba, spalvu auskari, kas 
veidoti pēc sapņu ķērāja principa, un 
stīpiņas ar ziediem, kas īpaši piestāv 
pavasara un vasaras sezonai. Bodītē 
tiek piedāvāts arī rotu remonts.
 Veikala īpašniece par savu grūtāko 
uzdevumu uzskata sekošanu līdzi vī-
riešu modes tendencēm un vēlmēm. 
Nākotnē vēlētos vairāk pievērsties arī 
šai nišai. Šobrīd “A.I.Bode's Radošā 
darbnīca – bodīte” kungiem piedāvā 
dažādus interesantus tauriņus gan ar 
latviešu rakstiem, gan arī bez, kā arī 
dažādas aproces.
 Klientu komplimenti ir kā dzinēj-
spēks pērļotājai. Iedvesmu rotu dari-
nātāja gūst visapkārt – no pavasara, 
dabas skaistuma. Idejas rotai atnāk 
pašas. I. Arnava tic, ka katrai rotai ir 
savs saimnieks. Bieži vien rota ilgi no-

gaida plauktā, un tad atnāk īstais pir-
cējs, kuram šī rota ir kā radīta. Māksli-
niece to salīdzina ar maģijas pieskā-
rienu. Katrā rotā tiek ielikta liela deva 
pozitīvu domu.
 Īpašu prieku mammas nodarbo-
šanās sniedz I. Arnavas meitai, kura 
jau no mazotnes spēlējusies ar pēr-
lēm. Šobrīd mazā dāma jau sapņo, ka 
kādreiz varēs turpināt savas māmiņas 
lolojumu. 
 I. Arnava saka: “Man ir ļoti pavei-
cies, ka varu darīt to, kas man patīk, 
un reizē dāvāt prieku arī citiem. Tā ir 
lieliska sajūta!”

Individuāla pieeja ikvienam
 Bodītes īpašniece stāsta, ka rado-
šās darbnīcas veiksmes atslēga ir 
individuāla pieeja ikvienam klientam, 
pašdarinājuma unikalitāte, kas nav 
plaša patēriņa prece, kā arī iespēja 
pasūtīt tādu rotu, kā iecerējis pircējs.
 Tieša konkurenta šim biznesam 
nav – I. Arnava uzskata, ka pašdari-
nātai precei ir pilnīgi cita dvēsele un 
šādu preci nevar izkonkurēt. Rok-
darbniece vēlētos, lai nākotnē cilvēki 
vairāk novērtētu rotās un pašdarinā-
jumos ieguldīto darbu, kas sākas ar 
ideju, turpinās ar materiālu izvēli un 
savākšanu un beidzas ar rotas izga-
tavošanu. Materiālus pērļotāja iepērk 
gan no netālu esošā veikala  “Beads 
4you”, kā arī veikalā “Pērļotava” Mal-
kalnes prospektā.
 I. Arnava uzskata, ka Brīvības ielas 
un pasta ēkas aura tikai papildina “A.I. 
Bode's Radošās darbnīcas – bodītes” 
tēlu. Lielie logi, augstie griesti piešķir 
īpašu noskaņu. Rokdarbniece prie-
cājas par Brīvības ielas attīstību un 
aizvien pieaugošo skaistumu.
 Vairāk ar “A.I. Bode's Radošās 
darbnīcas – bodītes” piedāvājumu 
varat iepazīties gan uz vietas veika-
liņā, gan sociālajos tīklos 
draugiem.lv/aibode un
facebook.com/aibode.
 Darba laiks: P. 15.00 – 18.00; O., T., 
C., P. 11.00 – 17.00; S., Sv. – brīvs!

 Maija Ozola

Rotas ar maģijas pieskārienu

Reģ. apliecība Nr. 0785. Tirāža 13900 eks.  Atbildīgais par izdevumu 
N. Sapožņikovs, tālr.: 65071164, 65071100, 

e-pasts: domeinfo@ogresnovads.lv

Stāstām par uzņēmējiem Ogres vēsturiskajā centrā

rapijas un rehabilitācijas ārsts, izmek-
lējot pacientu un izvērtējot viņa funk-
cionālos traucējumus un veselības 
stāvokli, definēs rehabilitācijas mēr-
ķus un izvēlēsies speciālistus un ārs-
tēšanas metodes, ko pielietot rehabi-
litācijas kursa laikā. Rehabilitācija 
dienas stacionārā ir pietiekoši inten-
sīvs rehabilitācijas process, tādēļ pa-
cientam jābūt iepriekš sagatavotam. 
Svarīgi veikt iepriekšējus izmeklēju-
mus pie ģimenes ārsta, kā arī aktīvi 
iesaistīties rehabilitācijas procesā. 
Pacientam jāturpina strādāt ar sevi arī 
pēc rehabilitācijas saņemšanas ārst-
niecības iestādē. Te būtiska ir pacien-

ta izglītošana par slimību riska fakto-
riem un sagatavošana mājas vingroju-
miem,” skaidro I.Tambora.
 Lai saņemtu valsts apmaksātus re-
habilitācijas pakalpojumus, uz Ogres 
slimnīcu jādodas ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu, iepriekš piesakot vizīti uz 
fizikālās un rehabilitācijas ārsta kon-
sultāciju. Vizīte jāpiesaka slimnīcas 
Ambulatorās nodaļas reģistratūrā 
elektroniski www.ogresslimnica.lv 
vai pa tālruni 65024552, 65021510 
vai 20390088. Tad seko konsultācija 
pie rehabilitācijas speciālista un ne-
pieciešamā rehabilitācijas kursa nozī-
mēšana, pacientu iekļaujot dinamis-
kajā rindā. Rehabilitācija dienas sta-
cionārā notiek medicīnas māsas uz-
raudzībā, kura rūpējas par pacientu 
komfortu. Lai ārstēšanās process bū-
tu maksimāli efektīvs, pacientam tiek 
piedāvāta gultas vieta, kas dod iespē-
ju atpūsties starp procedūrām. 
 Rehabilitācijas nodaļas tālrunis 
ir 20388403.
 Bērniem fizikālās terapijas proce-
dūras un masāža kā ambulatori pakal-
pojumi ir bez maksas. Diemžēl mākslu 
terapeites, uztura speciālista un klī-
niskā psihologa pakalpojumus valsts 
apmaksā tikai tad, ja tie tiek saņemti 
multiprofesionālā komandā. Tas no-
zīmē, ka šo speciālistu pakalpojumi 
atsevišķi ir maksas pakalpojums. Pēc 
valsts apmaksāto ārstniecības proce-
dūru saņemšanas dienas stacionārā 
pacients atkārtotas konsultācijas va-
rēs saņemt par maksu. 
 Svarīgi saprast, ka rehabilitācija 
nav pasīvs process un vēlamo rezul-
tātu dod tikai ar pacienta līdzdarbību. 
Te liela nozīme ir pacienta motivācijai, 
jo nereti mērķa sasniegšanai jāstrādā 
pat vairākus mēnešus. Veiksmīga re-
habilitācija bieži ir būtiska, lai pacients 
spētu pats veikt ikdienas aktivitātes un 
nekļūtu atkarīgs no tuvinieku gādības. 
Rehabilitācija aizkavē hronisku slimī-
bu paasinājumus un veicina pilnīgu 
atveseļošanos pēc akūtām saslimša-
nām.
 Ikviens rehabilitācijas komandas 
speciālists uz pacientu raugās no sa-
va skatpunkta, izvērtējot gan fiziski 
funkcionālos, gan psiholoģiskas da-
bas traucējumus. Sadarbojoties spe-
ciālisti koordinē rehabilitācijas plānus. 
Rehabilitācijas nodaļas atvēršana 
Ogres slimnīcā dod iespēju sadarbo-
ties arī ar citiem ārstniecības speciā-
listiem, piemēram, kardiologu un trau-
matologu. Pacientu iespējams nosūtīt 
uz papildu izmeklējumiem, lai izvēr-
tētu ārstēšanas procesa efektivitāti. 
“Ceru, ka šī nodaļa būs liels atbalsts 
un ieguvums veselības aprūpei Ogres 
novadā, nodrošinot rehabilitācijas pa-
kalpojumu pieejamību, īpaši bērniem 
un pacientiem ar dažādiem funkcio-
nāliem traucējumiem un invaliditāti. 
Nereti šiem cilvēkiem trūkst līdzekļu 
rehabilitācijas pakalpojumu saņem-
šanai par maksu, tādēļ ļoti būtisks ir 
valsts piešķirtais finansējums,” norā-
da I. Tambora.

Baiba Trumekalne

Ingrīda Tambora un fizioterapeits Rinalds Vaiders

Ilze Arnava
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