KUR MEKLĒT INFORMĀCIJU? KAS JĀDARA, JA VĒLIES ATGRIEZTIES DZIMTENĒ?

REMIGRĀCIJAS SEKMĒŠANAS
PAKALPOJUMI

OGRES UN ĶEGUMA
NOVADA PAŠVALDĪBĀ

GRIBI ATGRIEZTIES LATVIJĀ UN NEZINI KUR VĒRSTIES?
VĒRSTIES

Sazinies ar sava reģiona koordinatoru

• Daina Šulca (Rīga), riga@paps.lv, tālr. +371 26614179
• Agnese Berģe (Kurzeme), kurzeme@paps.lv , tālr. +371 20478252
• Anete Spalviņa (Zemgale), zemgale@paps.lv , tālr. +371 22338666
• Astrīda Leščinska (Latgale), latgale@paps.lv , tālr. +371 65423801
Vairāk informācijas www.paps.lv

Kur vērsties pēc palīdzības Ogres un Ķeguma novados?
Ogres novada pašvaldība

Aiva Ormane,
aiva.ormane@ogresnovads.lv,
ogredome@ogresnovads.lv
65071160, 65071163
Brīvības iela 33, Ogre,
Ogres novads, LV - 5001

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde (PMLP)

Viss par uzturēšanos Latvijā,
konsultācijas
ogre@pmlp.gov.lv
67209400, 65045434
(Ogres nodaļa)
Ogres un Ķeguma novadiem
tuvākā PMLP nodaļa atrodas
Brīvības ielā 44, Ogre, LV-5001
www.pmlp.gov.lv

Ķeguma novada pašvaldība
Ieva Vējone,
ieva.vejone@kegums.lv,
dome@kegums.lv
65038883
Lāčplēša iela 1, Ķegums,
Ķeguma novads, LV - 5020

Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA)

Jautājumi par sociālo palīdzību,
apdrošināšanu
konsultacijas@vsaa.gov.lv
64507020
Ogres un Ķeguma novadiem tuvākā
VSAA nodaļa atrodas Ogrē,
Brīvības ielā 33, LV-5001
www.vsaa.gov.lv

Kā saņemt pakalpojumus attālināti, neizejot no mājas?
Izmanto portāla www.latvija.lv sadaļas “Atgriešanās Latvijā” sniegtās iespējas,
kurā var atrast informāciju par šādām jomām:
• darbs;
• repatriācija un pilsonība;
• izglītība;
• uzņēmējdarbība;
• dzīvesvieta.
• veselība;
Vari vērsties arī klātienē vienotajos pašvaldību un valsts klientu apkalpošanas
centros savā novadā, kur speciālisti iepazīstinās un sniegs konsultācijas par
Latvijas valsts iestāžu un pašvaldību pakalpojumiem un e-pakalpojumiem
portālā www.latvija.lv

Pašvaldību iespējas

Informācija par pašvaldību atbalstu, pabalstiem, atlaižu politiku,
izglītības iestādēm, dzīvesvietu, ģimenes ārstiem:
• valsts un pašvaldību vienotajos klientu
apkalpošanas centros katrā pašvaldībā;
• pašvaldību tīmekļvietnēs
ogresnovads.lv vai kegumanovads.lv;
• sociālajos dienestos un bāriņtiesā;

Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA)

Palīdzība darba atrašanas jautājumos,
konsultācijas
ogre@nva.gov.lv
65022601, 29289651
Ogres un Ķeguma novadiem tuvākā
NVA nodaļa atrodas Ogrē,
Rīgas ielā 14, LV-5001
www.nva.gov.lv

• ģimenes ārstu praksēs
(informāciju par ģimenes ārstiem var
saņemt arī Nacionālajā veselības
dienestā vmnvd.gov.lv);
• pašvaldību skolās un bērnudārzos.

OGRES NOVADS

• Atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā,
tuvu Rīgai (34 km), pieejams visa veida
transports (vilciens, autobuss, taksometri).
• Laba sasniedzamība
(autoceļu infrastruktūra).
• Izveidota droša un pieejama infrastruktūra –
skolas, bērnudārzi, sporta skola, rotaļu laukumi,
kultūras centrs u.c.
• Jauns cehs elektronikas nozarē ar 120 jaunām
darba vietām, citas darba vietas, t.sk., lauku teritorijā ar
konkurētspējīgu atalgojumu.
• Mājokļu politika (Ikšķiles 2, Ogrē; Amatnieku 40, Ogrē;
pašvaldības dzīvokļi; investoru dzīvokļi).
• Atlaides sabiedriskajam transportam.
• Ogres novadnieka karte un lojalitātes programma,
kas sniedz atlaides pašvaldības pakalpojumiem un pie Ogres novada
uzņēmējiem, sadarbības partneriem.

Ķeguma novada
iespējas un stiprās puses
• Atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā,
tuvu Rīgai, pieejams sabiedriskais transports
(vilciens, autobuss).
• Laba sasniedzamība
(autoceļu infrastruktūra).
• Iedzīvotājiem pieejams plašs
pamatpakalpojumu klāsts (izglītība, kultūra,
sports, veselības un sociālā aprūpe).
• Ģimenēm ar bērniem draudzīga
pašvaldība - 2 skolas un 2 bērnudārzi,
vairāk informācijas

www.vietagimenei.lv/pasvaldiba/keguma-novads/

• Kvalitatīva, droša un pievilcīga dzīves vide.

ĶEGUMA NOVADS

Ogres novada
iespējas un stiprās puses

“

Piecus gadus strādāju un dzīvoju Norvēģijā.
Iemesls, kāpēc devos prom no Latvijas,
bija daudziem labi zināms – 2008. gadā sākās krīze. Ar darbu Norvēģijā palīdzēja kursa
biedrene. Pēc pirmās nostrādātās vasaras sapelnīju pietiekami daudz naudas, lai
samaksātu par skolu un varētu normāli nodzīvot līdz nākamajai vasarai. Otrajā vasarā
aizbraucu jau kopā ar topošo sievu. Norvēģijā nodibinājām ģimeni, piedzima divi bērni.
Stabila darba un labu ienākumu dēļ nolēmām palikt Norvēģijā. Nedaudz biedējoši mums
likās braukt atpakaļ uz Latviju un paļauties uz to, ka “gan jau
kaut kā atrisināsim”.

Ķegumietis Kārlis Sniedze stāsta:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrē savu uzņēmumu.
67 031 703
Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
www.ur.gov.lv
Valsts ieņēmumu dienestā (VID), uzrādot pasi vai personas apliecību (eID),
reģistrē izvēlēto nodokļu režīmu.
67122443 (diasporas klientu (ārzemēs dzīvojošo tautiešu) konsultatīvais tālrunis)
diaspora@vid.gov.lv
Tuvākais VID klientu apkalpošanas centrs Ogres un Ķeguma novadā
atrodas Aizkrauklē, Lāčplēša iela 1, LV–5101 vai Rīgā, Talejas iela 1,
LV-1978.
www.vid.gov.lv
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA)
piedāvā konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, biznesa plāna izstrādi,
valsts atbalstu.
ogre@liaa.gov.lv
Tuvākais LIAA klientu apkalpošanas centrs (Ogres Biznesa inkubators)
Ogres un Ķeguma novados atrodas Brīvības ielā 32, Ogre, LV-5001.
62400902
www.liaa.gov.lv
ALTUM
piedāvā konsultācijas par finansējuma piesaisti.
www.altum.lv

Atgriešanās ceļš sākās ar biznesa ideju. Tēvam mājās bija
vajadzība pēc celmu frēzēšanas pakalpojuma. Viņš saprata,
ka tas izmaksās dārgi. Latvijā bija ļoti maz šāda pakalpojuma
sniedzēju. Nolēmu, ka man pašam jāiegādājas celmu
frēzēšanas tehnika. Grūtības sagādāja dabūt aizdevumu,
mēneša maksājumi bija ļoti lieli. Banka nevarēja piedāvāt
aizdevumu, jo alga nāca ārzemju kontā. Tad vērsos finanšu
institūcijā ALTUM, kas bija ļoti pretimnākoša. Tomēr finansiālie
līguma nosacījumi, kas tolaik (krīzes laikā) tika piedāvāti, nebija
man pieņemami. Vēlreiz sazinājos ar tehnikas izplatītāju un izlēmu riskēt, iegādājoties
nepieciešamo tehniku sava biznesa uzsākšanai.
Pirmo gadu daudz naudas ieguldīju reklāmā, jo piedāvātie pakalpojumi bija jauna
niša, par ko neviens vēl nebija dzirdējis. Tas bija grūts gads, lielo izdevumu dēļ turpināju
strādāt Norvēģijā un no savas algas maksāt visus maksājumus. Uz objektiem manā vietā
brauca tēvs. Otrajā gadā es sapratu, ka man pašam ir jābūt uz vietas un jāstrādā. Tad
arī tas notika – nolēmām atgriezties Latvijā. Uzzināju par tālākizglītības programmu tieši
man interesējošajā jomā – arborists/kokkopis. Šie abi pakalpojumi iet roku rokā. Tā bija
pareizā izvēle. Šobrīd mans uzņēmums piedāvā koku kopšanu, bīstamo koku zāģēšanu,
celmu frēzēšanu, koku zāģēšanu sarežģītos apstākļos, zaru šķeldošanu, teritorijas
sakopšanu, dārzu labiekārtošanu, apstādījumu veidošanu, dārzu projektēšanu, augļu
koku veidošanu, zemes darbus, planēšanu, frēzēšanu, rekultivēšanu.

Ārzemēs dzīvojošajiem iesaku nebaidīties riskēt un uzdrīkstēties izkāpt no
savas komforta zonas, lai arī cik ļoti grūti nebūtu spert šo soli un atgriezties.
Vajag izmantot visas iespējas, kuras piedāvā pie mums Latvijā. Ļoti labs veids, kā
sevi pilnveidot, ir tālākizglītības programmas. Visiem nav jābūt uzņēmējiem, ir jābūt sava
amata speciālistam, kuru novērtē un kurš pats sevi novērtē, tad arī tevi pienācīgi atalgos.
Neticu, ka visiem ārzemēs esošajiem latviešiem patīk darbs, ar kuru pelna iztiku. Latvijā
ir darbs un ir arī nākotne. Ogres un Ķeguma novads ir vietas, kur dibināt uzņēmumu vai
vienkārši apmesties uz dzīvi,– ļoti tuvu Rīgai, laba satiksme. Te ir labi gan pašiem, gan arī
bērniem – ir daudz bērnudārzu un skolu, kā arī Ogres tehnikums, kur pieaugušie var iegūt
papildu izglītību vai jaunu kvalifikāciju.”

VEIKSMES STĀSTS

VĒLIES UZSĀKT UZŅĒMĒJDARBĪBU?
UZŅĒMĒJDARBĪBU

Vēlies uzsākt uzņēmējdarbību?

KUR MEKLĒT INFORMĀCIJU? KAS JĀDARA, JA VĒLIES ATGRIEZTIES DZIMTENĒ?

WWW.OGRESNOVADS.LV
WWW.KEGUMANOVADS.LV

