
No šī gada 27. līdz 29. augustam 
Ogres novada Dzelmēs notiks Ze-
messardzes 54. kaujas atbalsta ba-
taljona lauka taktiskās mācības, 
kuru laikā zemessargi pilnveidos 
lauka kaujas iemaņas, kā arī tre-
nēs apakšvienību sadarbību, lai 
sagatavotos Nacionālo bruņo-
to spēku militārajām mācībām 
“Namejs 2021”.

Militārās mācības “Namejs” Vi-
dzemē notiks no 24. līdz 26. sep-
tembrim. To laikā tiks pārbaudīta 
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 
bataljonu spēja veikt uzdevumus 
konvencionālā apdraudējuma ga-
dījumā.  Zemessardzes 54. kaujas 
atbalsta bataljona teritorijā mācī-
bas notiks Ogres novada Rembates, 
Lēdmanes, Ogresgala un Jumpravas 
pagastos.

Militārās mācības notiks ie-
priekš saskaņotās vietās. Militāro 
mācību laikā Ogres novadā pārvieto-
sies militārā tehnika, karavīri un ze-
messargi formas tērpos ar ieročiem. 
Uzdevumu izpildes laikā tiks lietota 
mācību munīcija un kaujas imitāci-
jas līdzekļi, kas rada troksni, bet ne-
apdraud cilvēku veselību un dzīvību, 
tomēr, ja tāda tiek atrasta, to nedrīkst 
aiztikt. Militāro mācību laikā tiks 
ievērotas ugunsdrošības un dabas 
aizsardzības prasības. Pēc mācībām 
izmantotās teritorijas tiks sakoptas.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuz-
traukties, redzot karavīru un ze-
messargu pārvietošanos arī ārpus 
militārajiem poligoniem un vienību 
izvietojumiem, tehnikas un cita vei-
da aprīkojuma izvēršanu un pozīciju 
ieņemšanu.

Lūdzam ar sapratni izturēties 
pret iespējamajiem satiksmes kus-
tības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, 
kas var rasties sakarā ar militārās 
tehnikas pārvietošanos pa autoce-
ļiem vai īslaicīgu kontrolpunktu un 
pārvietojamo šķēršļu izvietošanu. 
Šie šķēršļi nepiesārņo vidi un nebojā 
infrastruktūru.

Jautājumu gadījumā zvanīt 
25527803.

Zemessardzes 2.Vidzemes bri-
gādes Informācijas daļa

Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas izsludinātajā projektu 
konkursā atbalsts jauniešiem Co-
vid-19 pandēmijas radīto seku 
mazināšanai projektā “Nesēdi 
mājās – strādā ar sevi” ietvaros, 
tika realizēta viena no pirmajām 
projekta aktivitātēm – divu dienu 
(nakts) pārgājiens Ķeguma pilsē-
tas un Tomes apkaimē, kas notika 
29. un 30.jūlijā.

Šajā pārgājienā piedalījās 20 aktīvi 
un azartiski jaunieši vecumā no 13 
līdz 14 gadiem. Pasākuma mērķis 
bija sniegt jauniešiem iespēju iegūt 
jaunas zināšanas, kvalitatīvi pavadīt 
laiku un iegūt jaunus draugus, lai 
uzlabotu jauniešu saskarsmes un so-
cializēšanās spējas, fizisko sagatavo-
tību un veselību, veidotu  piederības 
sajūtu un celtu pašapziņu.

Pārgājiena norises un tikšanās 
vietas sākums bija Ķeguma pilsētas 
centrs, pie tautas nama, kur jaunieši 
tikās ar pārgājiena vadītāju. Jaunieši 
bija ieradušies kārtīgi sagatavoju-
šies, ar savām mugursomām un va-
jadzīgo ekipējumu. Ar nepacietību 
un azartu noklausījušies instruktāžu, 
devās piedzīvojumā uz Tomes pusi.

Pārgājiena laikā jaunieši mēroja 
apmēram 10 km garu ceļu. Tika ap-
gūtas daudz dažādas jaunas prasmes, 
piemēram, ugunskura vietas izveide 
un ugunskura veidu iepazīšana, to-
pogrāfija, kompasa lietošana un pa-
reiza orientēšanās pēc kartes, pirmās 
palīdzības sniegšana, pončo jeb tel-
tenes uzsliešana un nakšņošana tajā.

Pēc pašu pagatavotās gardās 
zupas baudīšanas jaunieši aizvadīja 
saliedēšanās vakaru pie ugunskura, 
klausījās stāstījumos par to, kas ir 
patriotisms un pilsoniskā līdzdalība, 
kādu lomu tajā ieņemam mēs katrs 
un kā mēs katrs varam stiprināt mo-
tivāciju aizstāvēt savu valsti. 

Bija arī izklaides elementi – jau-
niešiem pirmajā pārgājiena dienā bija 
iespēja pamēģināt šaušanu ar Lāzer 
Tag ieročiem komandās, bet otrajā 
dienā tika dota iespēja izmēģināt šau-
šanu pa mērķi ar pneimatisko ieroci, 
kā arī šķēršļu pārvarēšana, izmanto-
jot alpīnisma elementus (upes šķēr-
sošana ar virvju un trošu palīdzību).

Pārguruši, un tomēr gandarīti, 
jaunieši atgriezās no pārgājiena, bija 
priecīgi par iespēju fiziski un veselīgi 
pavadīt šīs divas dienas.

Projekta “Nesēdi mājās – strādā 
ar sevi” aktivitātes norisināsies līdz 
2021. gada 31. decembrim un jaunie-
ši ir aicināti aktīvi iesaistīties arī turp-
mākajās aktivitātēs. Smieklu jogas 
un Koučinga individuālās nodarbības 
katram projektā iesaistītam jaunietim 
sāksies jau septembrī un ilgs līdz pat 
decembrim. Tāpat vēl tiksimies ar 
sen gaidīto viesi un iedvesmas per-
sonību Raimondu Elbakjanu. Par 
pasākumu norisi aicinām jauniešus 
un vecākus sekot līdzi informācijai 
sociālajos tīklos, Ķeguma mājas lapā.

Projekts “Nesēdi mājās - strādā 
ar sevi!” īstenots Izglītības un zināt-
nes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2021.-2023. ga-
dam ietvaros”.
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8. jūlijā Ogres novada pašval-
dības domes ārkārtas sēdē tika 
pieņemts lēmums par jaunas 
Ogres novada Izglītības pār-
valdes izveidi.

Pēc administratīvi teritoriālās 
reformas (ATR) 2021. gada 1. 
jūlijā, līdz ar pašvaldību vēlē-
šanās ievēlētās pašvaldības do-
mes pirmo sēdi stājās spēkā arī 
administratīvi teritoriālais dalī-
jums, apvienojot Ogres, Ikšķiles, 
Lielvārdes un Ķeguma novadus 
Ogres novadā.

Līdz ATR spēkā stāšanās brī-
dim Lielvārdes novadā izglītības 
un jaunatnes lietu jautājumus 
risināja un valsts izglītības poli-
tiku īstenoja Lielvārdes novada 
pašvaldības administrācijas Iz-
glītības nodaļa; Ķeguma nova-
dā izglītības darbu koordinēja 
Ķeguma novada pašvaldības 
administrācijas speciālists izglī-
tības jautājumos; Ikšķiles nova-
dā izglītības un kultūras iestāžu 
institucionālo attīstību atbilstoši 
iedzīvotāju vajadzībām un nova-
da iespējām īstenoja Ikšķiles no-
vada pašvaldības administrācijas 
Izglītības, sporta un jaunatnes 
lietu pārvalde, bet Ogres novadā 
pašvaldības funkcijas izglītības 
un jaunatnes politikas jomā, snie-
dzot Ogres novada iedzīvotājiem 
kvalitatīvu un pieejamu izglītību 
un jaunatnes atbalstu, realizēja 
Ogres novada pašvaldības izglī-
tības pārvaldes iestāde „Ogres 
novada izglītības pārvalde”.

Izvērtējot Ogres novada paš-
valdībai nodoto apvienojamo no-
vadu pašvaldību pārvaldes struk-
tūru un funkcijas izglītības jomā, 
to pildīšanas efektivitāti, jaunie-
vēlētā Ogres novada pašvaldības 
dome 2021. gada 1. jūlijā apstip-
rināja saistošos noteikumus Nr. 
12/2021 „Ogres novada pašval-
dības nolikums”.

Ņemot vērā iepriekšminē-
to, domes ārkārtas sēdē deputā-
ti lēma no 2021. gada 12. jūlija 
izveidot Ogres novada Izglītības 
pārvaldi, nosakot, ka Ogres no-
vada Izglītības pārvalde ir Ogres 
novada pašvaldības iestāde, kas 
pilda izglītības pārvaldes funk-
cijas, koordinē izglītības procesu 
un darbu ar jaunatni visā Ogres 
novadā, kā arī īsteno izglītības 
metodisko vadību un tās pakļau-
tībā ir visas pašvaldības izglītības 
iestādes un to struktūrvienības.

Lēmums paredz sadalīt Liel-
vārdes pašvaldības adminis-
trācijas, Ķeguma pašvaldības 
administrācijas un Ikšķiles paš-
valdības administrācijas struktūr-
vienības, nododot tās pārvaldes 
uzdevumus izglītības jomā, kā arī 
nododot Ogres novada pašvaldī-
bas izglītības pārvaldes iestādes 
„Ogres novada izglītības pārval-
de” pārvaldes uzdevumus Ogres 
novada Izglītības pārvaldei. Tas 
nozīmē, ka Lielvārdes Izglītības 
nodaļa, Ķeguma speciālista iz-
glītības jautājumos amata vienī-
ba, Ikšķiles Izglītības, sporta un 
jaunatnes lietu pārvalde un Ogres 
novada pašvaldības izglītības 
pārvaldes iestāde „Ogres novada 
izglītības pārvalde” tiek likvidē-
tas.

Ārkārtas domes sēdē tika 
apstiprināts arī Ogres novada 
Izglītības pārvaldes nolikums, 
kurā noteikta iestādes uzbūve 
un darba organizācija. Deputāti 
apstiprināja arī Ogres novada Iz-
glītības pārvaldes amatu un mē-
nešalgu likmju sarakstu, nosakot, 
ka jaunizveidotajā Ogres novada 
Izglītības pārvaldes struktūrā ir 
18 darbinieki, tajā skaitā pārval-
des vadītājs, izglītības pārvaldes 
vadītāja vietnieks – Vispārējās 
izglītības un metodiskā atbal-
sta nodaļas vadītājs, galvenais 
speciālists izglītības metodikā, 

izglītības metodiķis, galvenais 
speciālists vispārējās un speciā-
lās izglītības jautājumos, gal-
venais speciālists pirmsskolas 
izglītības jautājumos, speciālists 
bērnu tiesību aizsardzības jautā-
jumos, izglītības pārvaldes va-
dītāja vietnieks – profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības 
nodaļas vadītājs, galvenais spe-
ciālists profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības jautājumos, 
galvenais speciālists profesionā-
lās un mūžizglītības jautājumos, 
galvenais jaunatnes lietu speciā-
lists, jaunatnes darbinieks, izglī-
tības projektu vadītājs, izglītības 
projektu koordinators, biroja ad-
ministrators, jurists, datorsistēmu 
un datortīklu administrators un 
ēkas dežurants.

Ogres novada domes priekš-
sēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, 
ka izglītība bijusi prioritāte visos 
partiju sarakstos, tieši tāpēc iz-
glītības jomas attīstībai piešķirti 
papildu finanšu līdzekļi. 

Arī Ogres novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Gints Sī-
viņš ir gandarīts par paplašināto 
Ogres novada Izglītības struktū-
ru, kas ar vairāku metodiķu at-
balstu uzlabos metodisko darbu 
visā Ogres novadā.

Lēmums par Ogres nova-
da Izglītības pārvaldes izveidi 
paredz, ka jaunizveidotā Ogres 
novada Izglītības pārvalde finan-
sējumu saņems no Ogres novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
valsts mērķdotācijām, Eiropas 
Savienības projektu līdzekļiem, 
ziedojumiem un dāvinājumiem. 
Grāmatvedības un ar iestādes 
darbības nodrošināšanu saistīto 
iepirkumu funkcijas centralizēti 
īstenos Ogres novada pašvaldī-
bas centrālā administrācija.

Avots:
www.ogresnovads.lv
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Darbu sāk jaunā bāriņtiesa

Izveidota vienota Ogres 
novada Izglītības pārvalde

Bāriņtiesu likuma 2. panta piek-
tā daļa noteic, ka vienā pašval-
dībā izveido ne vairāk kā vienu 
bāriņtiesu.

Ogres novada pašvaldības domes 
2021. gada 1. jūlija saistošo notei-
kumu Nr. 12/2021 “Ogres novada 
pašvaldības nolikums” 36. punkts 
noteic, ka Ogres novada bāriņtiesa 
nodrošina aizbildnības un aizgād-
nības funkciju visā novadā, kā arī 
Ogres novada teritoriālajās vienī-
bās, kurās nav notāra, Civillikumā 
noteiktajos gadījumos sniedz palī-
dzību mantojuma lietu kārtošanā, 
gādā par mantojuma apsardzību, 
kā arī izdara apliecinājumus un 
pilda citus tiesību aktos norādītos 
uzdevumus.

Lai nodrošinātu likumā no-
teikto funkciju izpildi visā Ogres 

novada administratīvajā teritorijā, 
Ogres novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē pieņemts lēmums 
apvienot Ogres novada bāriņtiesu, 
Lielvārdes novada bāriņtiesu, Ķe-
guma novada bāriņtiesu un Ikšķi-
les novada bāriņtiesu, uz reorga-
nizējamo iestāžu bāzes izveidojot 
Ogres novada bāriņtiesu. Domes 
sēdē tika arī apstiprināts jaunās 
bāriņtiesas nolikums un bāriņtie-
sas amatu un mēnešalgu likmju 
saraksts. Bariņtiesā strādās 20 dar-
binieki – priekšsēdētājs, 2 priekš-
sēdētāja vietnieki, 12 bāriņtiesas 
locekļi, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
palīgs, 3 sekretāri un jurists.

Jaunā bāriņtiesa darbību uz-
sāka šī gada 3. augustā, līdz tam 
savu darbību turpināja administra-
tīvi teritoriālās reformas ietvaros 

jaunizveidotajā Ogres novada paš-
valdībā ietilpstošo Ogres, Lielvār-
des, Ķeguma un Ikšķiles novadu 
bāriņtiesas atbilstoši to kompeten-
cei un darbības teritorijai, kā arī 
savus amata pienākumus šo bā-
riņtiesu priekšsēdētāji, bāriņtiesu 
priekšsēdētāja vietnieki un bāriņ-
tiesu locekļi.

Domes sēdē pieņemts arī lē-
mums par jaunās Ogres novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja iecel-
šanu – šis amats uzticēts Dacei 
Zariņai, līdzšinējā Ogres novada 
bāriņtiesas priekšsēdētājai, nosa-
kot mēnešalgu 1382 eiro apmērā.

Informācijas un fotomateriāla 
avots www.ogresnovads.lv

Turpinoties aktīvajai mežsaim-
niecības sezonai, aicinām mežu 
apsaimniekotājus ievērot ceļu 
satiksmes noteikumus un citus 
normatīvos aktus, kas nosaka 
meža ceļu izmantošanas tiesī-
bas un pienākumus.

Konstatējot autoceļu bojājumus 
vai tiem nodarītus kaitējumus, 
lūdzam iedzīvotājus par to infor-
mēt Ķeguma pilsētas administrā-
ciju, rakstot uz e-pastu dome@
kegums.lv. 

Meža autoceļš ir atbilstoši 
tehniskajiem parametriem uzbū-

vēts komersanta ceļš ar segu vai 
bez segas, kas nodrošina meža 
apsaimniekošanu un ir eksplua-
tējams ar maksimālo vienas ass 
tilta slodzi 10 t visu gadu, izņe-
mot pavasara/rudens šķīdoni. 
(www.lvm.lv) 

Atgādinām, ka autoceļu sta-
tusu (valsts autoceļi, pašvaldī-
bu ceļi, komersantu ceļi, māju 
ceļi) un atbildīgās institūcijas vai 
īpašniekus nosaka normatīvie 
akti, tāpēc aicinām iepazīties ar 
teritorijas plānojumu pirms ziņo-
šanas par problēmu situācijām.

Reorganizējamo 
pašvaldību administrācijās 
norīkoti atbildīgie 
speciālisti
Saskaņā ar Ogres novada paš-
valdības 2021. gada 1. jūlija 
saistošajiem noteikumiem Nr. 
12/2021 “Ogres novada paš-
valdības nolikums”, lai nodro-
šinātu pašvaldības sniegto pa-
kalpojumu pieejamību Ogres  
novada pagastos un pilsētās, 
kurās neatrodas pašvaldības 
administratīvais centrs, paš-
valdības saimnieciskās darbī-
bas un attiecīgajā Ogres nova-
da administratīvajā teritorijā 
ietilpstošajā teritoriālā iedalī-
juma vienībā esošo pašvaldī-
bas iestāžu saimniecisko ap-
kalpošanu, pašvaldības dome 
ir izveidojusi pilsētu un pagas-
tu pārvaldes, tostarp Ikšķiles 
pilsētas un Tīnūžu pagasta 
pārvaldi, Lielvārdes pilsētas 
un Lielvārdes pagasta pārvaldi 
un Ķeguma pilsētas pārvaldi.
Pamatojoties uz Ogres novada 
pašvaldības domes 2021.gada 
8.jūlija lēmumiem “Par Ogres 
novada pašvaldības centralizētās 
administrācijas izveidošanu” un 
“Par Ogres novada pašvaldības 
centrālās administrācijas amatu 
un mēnešalgu likmju saraks-
ta apstiprināšanu”, ir uzsākta 
Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un 
Ķeguma pašvaldību administrā-
ciju reorganizācija.

Saskaņā ar Ogres novada 
pašvaldības nolikuma 22. pun-
ktu novada pašvaldības centrālo 
administrāciju vada pašvaldības 
izpilddirektors, savukārt, lai no-
drošinātu pašvaldības adminis-
trācijas funkcijas nepārtrauktību 
un likumību Ikšķiles, Ķeguma 
un Lielvārdes pašvaldību admi-
nistrācijās to reorganizācijas pro-
cesā, pašvaldības izpilddirektors 
Pēteris Špakovskis ir izdevis rī-
kojumu par atbildīgā speciālista 
iecelšanu katrā no reorganizēja-
mo pašvaldību administrācijām.

Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu 
pagasta teritoriālajā vienībā  par 

atbildīgo speciālistu norīkota 
Aiva Ormane, Ogres novada 
pašvaldības centrālās adminis-
trācijas darbības risku vadītāja, 
Ķeguma pilsētas teritoriālajā 
vienībā – Juris Laizāns, Ogres 
novada pašvaldības centrālās 
administrācijas administrators, 
Lielvārdes pilsētas un pagasta 
teritoriālajā vienībā – Juris Ru-
dens, Ogres novada pašvaldības 
centrālās administrācijas vecā-
kais speciālists kapitāldaļu jau-
tājumos.

Viens no norīkoto atbildīgo 
personu uzdevumiem būs arī 
pieņemt iedzīvotājus un sniegt 
informāciju par Ogres novada 
pašvaldības kompetencē esošiem 
jautājumiem, kas nav domes 
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, 
izpilddirektora vai viņa vietnieka 
kompetencē.

Iedzīvotāji tiks pieņemti, ie-
priekš vienojoties par tikšanās 
laiku. Nepieciešamības gadīju-
mā iedzīvotāji aicināti sazināties 
ar atbildīgajiem speciālistiem, 
rakstot e-pastu vai zvanot pa tāl-
runi:
• Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu 

pagasta teritoriālajā vienībā: 
Aiva Ormane, 
aiva.ormane@ogresnovads.lv, 
tālr. 29 207 658;

• Ķeguma pilsētas teritoriālajā 
vienībā: Juris Laizāns, 
juris.laizans@ogresnovads.lv, 
29 244 266;

• Lielvārdes pilsētas un pagasta 
teritoriālajā vienībā: 
Juris Rudens, 
juris.rudens@ogresnovads.lv, 
tālr.  29140033.

Atbildīgie speciālisti augstāk 
minēto teritoriālo vienību admi-
nistrācijās strādās līdz brīdim, 
kad tiks izveidota attiecīgās teri-
toriālās vienības pārvaldes struk-
tūra un amatā iecelts pārvaldes 
vadītājs.

Avots: www.ogresnovads.lv

Aicina informēt
par meža autoceļu
bojājumiem
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SABIEDRĪBA

Ir aizritējis vēl viens gads – ne-
ziņas pilns un arī cerību, gaidu 
pilns. Mēs visi gan kolektīvu 
vadītāji, gan dalībnieki cerē-
jām, ka varbūt tomēr šovasar 
svētkus atļaus rīkot klātienē 
un mēs būtu varējuši izbaudīt 
jauno Mežaparka estrādi. Bet 
tas nepiepildījās. 

Uz šiem svētkiem gatavojās 
4 kolektīvi no Ķeguma nova-
da – Birzgales pūtēju orķestris 
„Birzgale” un vadītāji Laimonis 
Paukšte, Līga Paukšte un Kārlis 
Paukšte, Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas zēnu koris 
„Ziķeri” un to vadītāja Marija 
Sprukule, Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas vokāli instru-
mentālais ansamblis „Velkam!” 
un Kārlis Paukšte, kā arī Ķegu-

ma komercnovirziena vidussko-
las un Birzgales pamatskolas 
apvienotais 5. – 12. klašu koris 
„Infinitum” un vadītājas Sandra 
Siliņa un Liene Seržante.

Visi šie kolektīvi strādāja un 
darbojās arī attālināti un pavasa-
rī, kad bija iespēja, tad tikās arī 
klātienē, ievērojot visus Valstī 
noteiktos ierobežojumus. 

Vasaras sākumā kolektīvu 
vadītājiem bija uzdevums uzfil-
mēt kādu nelielu video par savu 
kolektīvu un iesniegt arī kādu 
kopbildi no iepriekšējiem svēt-
kiem vai koncertiem. Visi šo 
mājas darbu izpildīja godam un 
akurāti. 

27. jūlijā, ļoti lietainā die-
nā, Ogrē norisinājās virtuālais 
gājiens jeb „Saulesvija”, kur 

piedalījās arī mūsu kolektīvi ar 
saviem karogiem, to vadītāji un 
daži dalībnieki. Katrs dalībnieks, 
kurš gatavojās šiem svētkiem, 
saņems Pateicības rakstu no or-
ganizētājiem un piemiņas somu 
ar piespraudīti.

Kolektīvi un to vadītāji ir ap-
ņēmības pilni turpināt darbu un 
gatavoties jau nākamajiem sko-
lēnu dziesmu un deju svētkiem, 
kas norisināsies 2025.gadā.

Paldies, visiem kolektīvu va-
dītājiem un to dalībniekiem par 
labi padarītu darbu!

Svētki ir tur, kur esam mēs!

Liene Seržante
Ķeguma novada Skolēnu 

dziesmu un deju svētku 
koordinatore

XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki

Apstiprina Dzimtsarakstu nodaļas maksas 
pakalpojumu izcenojumus
Ogres novada domes ārkārtas 
sēdē 5. augustā deputāti apstip-
rināja Ogres novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas maksas pakal-
pojumu izcenojumus.

Saskaņā ar Ogres novada pašval-
dības domes 2021. gada 8. jūli-
ja lēmumu “Par Ogres novada 
Dzimtsarakstu nodaļas izveido-
šanu” ar 2021. gada 3. augustu 
izveidota vienota Ogres novada 
Dzimtsarakstu nodaļa, kas veic 
civilstāvokļa aktu reģistrāciju 
visā Ogres novada administratī-
vajā teritorijā, kurā no šī gada 1. 
jūlija ietilpst bijušie četri novadi 
– Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes 
un Ogres – ar 16 pagastiem un 4 
pilsētām.

Lēmums par Ogres novada 
Dzimtsarakstu nodaļas mak-
sas pakalpojumu izcenojumiem 
pieņemts ar mērķi nodrošināt 

vienotus maksas pakalpojumu 
izcenojumus visā Ogres novada 
administratīvajā teritorijā.

No šī gada 9. augusta ir no-
teikti šādi Ogres novada Dzimt-
sarakstu nodaļas maksas pakal-
pojumu izcenojumi:

- laulības reģistrācijas cere-
monija Dzimtsarakstu nodaļas 
Tradīciju zālē darba dienā* – 15 
eiro (ar PVN);

- laulības reģistrācijas svi-
nīgā ceremonija Tradīciju zālē, 
izmantojot instrumentālo un vo-
kālo darba grupu* – 44 eiro (ar 
PVN), ja viena vai abu laulāto 
deklarētā dzīvesvieta ir Ogres 
novadā, 64 eiro (ar PVN), ja lau-
lāto deklarētā dzīvesvieta ir citā 
novadā;

- laulības reģistrācijas svinīgā 
ceremonija ārpus Dzimtsarakstu 
nodaļas citā piemērotā vietā* – 
119 eiro (ar PVN).  

* Pakalpojumu maksā nav ie-
kļauta noteiktā valsts nodeva par 
laulības reģistrāciju.

No Ogres novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas maksas pakalpo-
jumu izcenojumiem ir atbrīvotas 
personas ar I vai II invaliditātes 
grupu.

Attiecībā personām, kuras 
veikušas samaksu par Dzimtsa-
rakstu nodaļas sniegtajiem pakal-
pojumiem līdz šā lēmuma spēkā 
stāšanās brīdim, bet pakalpojuma 
izpilde tiek veikta pēc 2021. gada 
9. augusta, attiecināmi Ogres, 
Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes 
novada dzimtsarakstu maksas 
pakalpojumu izcenojumi, nevei-
cot maksas pakalpojuma pārrē-
ķinu.

Informācijas avots - 
www.ogresnovads.lv

Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūra (LIAA) ir atklā-
jusi pieteikšanos inovatīvo biz-
nesa ideju konkursam “Ideju 
kauss 2021”. Ar saukli “Domā 
skaļi!” ikviens iedzīvotājs ve-
cumā no 18 gadiem ir aicināts 
uzdrīkstēties iesniegt savu biz-
nesa ideju, lai pretendētu uz 
finansējumu biznesa uzsākša-
nai.

“Ik gadu redzam, kā konkursa 
laureāti no biznesa idejas nonāk 
līdz dzīvotspējīgam biznesam 
un pilnvērtīgam produktam. Šo-
gad esam palielinājuši gan bal-
vu fondu, gan finālistu skaitu, 
lai no pandēmijas posma izietu 
vēl spēcīgāki. Turklāt pētījumā 
par uzņēmējdarbības uzsākšanu 
secinājām, ka aptuveni katram 
ceturtajam Latvijas iedzīvotājam 
savs bizness ir sapnis, kamēr ne-
realizēta biznesa ideja kopumā 
– 39% cilvēku,” akcentē LIAA 
Tehnoloģiju departamenta direk-
tore Lauma Muižniece.

LIAA inovatīvo biznesa ide-
ju konkursu “Ideju kauss”, kurā 
ikviens Latvijas iedzīvotājs ve-
cumā no 18 gadiem ir aicināts 
piedalīties, organizē 13. reizi. 
Ņemot vērā šī gada konkursa 
konceptu “Domā skaļi!”, par at-
klāšanas pasākuma norises vie-
tu simboliski tika izvēlēta Me-
žaparka Lielā estrāde, iedrošinot 
sabiedrību aktīvi ģenerēt savas 
biznesa idejas un izteikt tās skaļi.

Konkursa “Ideju kauss 2021” 
atklāšanas pasākumā ar piere-
dzes stāstiem, kādēļ nebaidīties 
no debijas uzņēmējdarbībā, bet 
gan realizēt savu biznesa ideju, 
dalījās tādas personas kā luksus 
zīmola “Kasher Bloom” radošais 
direktors Kaspars Blūms-Blū-
manis Miņins, profesionāls 
skeitbordists un fotogrāfs Artūrs 
Bogdanovičs, zinātņietilpīgo 
jaunuzņēmumu “Nano RAY-T” 
un “3D Strong” līdzdibinātā-
ja Marija Korabovska, zīmola 
“BACKBRO” izveidotājs Atvars 
Nikolajevs, “Batewax” pārstāve 
Mišela Šehurina un “BioLana” 
pārstāvis Aleksandrs Safonovs.

Kā atklāšanas pasākumā 
uzsvēra zīmola “Kasher Blo-
om” radošais direktors Kaspars 
Blūms-Blūmanis Miņins, kurš 
piedalījās “Ideju kauss” konkur-
sā pērn: “”Ideju kauss” man palī-

dzēja aplūkot savu biznesa ideju 
no dažādiem skatpunktiem. Ja 
sākumā likās, ka par savu loloto 
ideju zinu visu, tad dalība kon-
kursā – meistarklases, lekcijas 
un sarunas ar citiem, pierādīja 
pretējo un ļoti palīdzēja. Kon-
kurss arīdzan paplašināja kon-
taktu loku.”

Pieteikšanās Latvijas lielāka-
jam inovatīvo biznesa ideju kon-
kursam “Ideju kauss” ir atvērta 
līdz 5. septembrim. Pretendenti 
savas biznesa idejas var iesniegt 
elektroniski, nosūtot uz e-pastu 
idejukauss@liaa.gov.lv, lai tās 
izvērtētu profesionāla vērtēšanas 
komisija, virzot spēcīgākos kan-
didātus dalībai konkursa “Ideju 
kauss 2021” otrajā kārtā. Kon-
kursa nolikums un pieteikuma 
anketa atrodama mājaslapā ide-
jukauss.lv.

Lai veicinātu inovatīvu uz-
ņēmējdarbību un padarītu bizne-
sa vidi spēcīgāku, LIAA aicina 
Latvijas uzņēmumus kļūt par 
inovatīvā biznesu ideju konkursa 
“Ideju kauss” partneriem. Tādē-
jādi ir iespēja iesaistīties ideju 
vērtēšanā un pasniegt specbalvu 
perspektīvākajām idejām vai to-
pošajiem uzņēmējiem.

Konkursa “Ideju kauss 2021” 
gaitā dalībnieki apgūs un papil-
dinās biznesa zināšanas, piln-
veidos savu ideju un sacentīsies 
par naudas balvām no 1 500 līdz 
10 000 eiro biznesa uzsākšanai. 
Šogad balvas tiks piešķirtas 12 
ideju autoriem. Balvas nodrošina 
LIAA un Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonds (ERAF).

Par konkursu “Ideju kauss”
Lai sekmētu jaunu uzņēmu-

mu attīstību, kas ir tieši saistīta 
ar valsts ekonomisko izaugsmi, 
tiek organizēts inovatīvo bizne-
sa ideju konkurss “Ideju kauss”. 
Konkursā var piedalīties ikviens, 
kurš sasniedzis 18 gadu vecumu 
un ir gatavs uzsākt uzņēmējdar-
bību, realizējot savu biznesa ide-
ju. Dalībnieki sacenšas par nau-
das balvām biznesa uzsākšanai. 
Šogad pieteikšanās konkursam 
“Ideju kauss 2021” būs atvēr-
ta no 5. augusta un līdz 5. sep-
tembrim, elektroniski nosūtot uz 
e-pastu idejukauss@liaa.gov.lv.

Informāciju sagatavoja: 
Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra

Iedzīvotājus aicina iesniegt 
biznesa ideju konkursā 
“Ideju kauss 2021”

Atsāktas plānošanas grupas sanāksmes
Ar 27.jūliju atsāktas plānoša-
nas grupas sanāksmes. Sanāk-
smēs piedalās Ogres novada 
pašvaldības centrālās admi-
nistrācijas administrators Ju-
ris Laizāns, reorganizējamās 
Ķeguma novada pašvaldības 
izpilddirektora un pašvaldības 
administrācijas vadītāja p.i. 
Dace Soboļeva, SIA “Ķeguma 
Stars” valdes loceklis Andris 
Zābelis, pagastu pārvalžu va-
dītāji, Ogres novada Ķeguma 
pašvaldības policijas inspekto-
ri un citi pieaicinātie speciālisti.

Plānošanas grupas sanāksmes 
mērķis ir nodrošināt saimnie-
ciskās darbības nepārtrauktību 
Ķeguma pilsētā, Birzgales, Rem-
bates un Tomes pagastos. Sēdes 
laikā tika apspriesti jautājumi par 
ceļu uzturēšanu, atkritumu ap-
saimniekošanu, preventīvie dro-

šības pasākumi vasaras periodā, 
saimnieciskie jautājumi un citas 
aktualitātes.

Sanāksmes notiks katru otr-
dienu. Aicinām iedzīvotājus ie-
sūtīt jautājumus, priekšlikumus 
vai ierosinājumus saimnieciskās 
darbības uzlabošanai Ķeguma 

pilsētas, Birzgales, Rembates un 
Tomes pagastos, rakstot e-pastu 
uz: kintija.sparane@kegums.lv. 
Jautājumus lūdzam iesūtīt līdz 
katras nedēļas pirmdienai, lai 
otrdienās tie varētu tikt izskatīti 
plānošanas grupas sanāksmēs.
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No 6. līdz 13. jūlijam Čehijas pilsētā Pilzenē 
norisinājās Eiropas čempionāts klasiskajā un 
ekipētajā spēka trīscīņā veterāniem. Turnīrā sa-
centās gandrīz 200 sportisti no 20 valstīm.

Latviju klasiskajā trīscīņā pārstāvēja Ēriks Dumā-
rovs (“Gulbene KSP”, seniori 70+, 66 kg kat.), Il-
mārs Laksa (“Rembates SK”, seniori 60+, 74 kg 
kat.), Aleksandrs Kacēvičs (“Valmiera SP”, senio-
ri 50+, 120+ kg kat.), Aigars Cīrulis (“Gulbene 
KSP”, seniori 40+, 93 kg kat.). Sportistus pavadīja 
starptautiskās klases tiesnesis Andrejs Rožlapa.

Senioru V70 grupā svara kategorijā līdz 66 kg, 
cīnoties vien ar sevi, par Eiropas čempionu kļuva 
“Gulbenes KSP” komandas sportists Ēriks Du-
marovs, kuram pa spēkam bija 70 kg pietupienos, 
67,5 kg spiešanā un 115 kg vilkmē, summā savācot 
252,5 kg. Visi 9 piegājieni sportistam bija veik-
smīgi. Savukārt starts vienatnē ir visai ierasta lieta 
kategorijās virs 70 gadiem – ne katram izdodas sa-
glabāt sportisko ilgmūžību.

Sekmīgi savus startus Eiropas veterānu čem-
pionātā aizvadīja arī mūsu V60 un V50 grupas 
sportisti.

Ilmārs Laksa no “Rembates” komandas svarā 
līdz 74 kg V60 grupā spēja pieveikt 115 kg pie-
tupienos (mazā sudraba medaļa), 85 kg spiešanā 
(mazais sudrabs) un 175 kg vilkmē (mazais zelts), 
summā paceļot 375 kg, un izcīnot sudraba godalgu. 
Visi paceltie svari ir arī Latvijas senioru – 3 rekor-
di. I.Laksa ar savu startu ir apmierināts. “Ja jau ir 
medaļas, īsti neapmierināts nevar būt. Protams, pir-
mo reizi piedaloties starptautiskās sacensībās, die-
zin vai var tos pašus augstākos rezultātus sagaidīt. 
Tuvu maksimumam es izdarīju, bet ir vēl kur pie-
strādāt,” tā savu startu rezumē I.Laksa, kurš tagad 
pēc sacensībām divas nedēļas atpūtīsies, jo pirms 
tam pieci mēneši tika veltīti, lai sagatavotos šīm 
sacensībām. “Pēc atpūtas atkal uzturu sevi formā, 

un skatāmies uz Latvijas mēroga sacensībām, kas 
notiks,” saka I.Laksa, kurš spēka sportam pievērsās 
pirms pieciem gadiem. Sākumā pievērsies svaru 
stieņa spiešanai guļus, bet pēc tam sapratis, ka nav 
nekādu šķēršļu, lai nodarbotos ar spēka trīscīņu.

Eiropas čempionātā taktiku – mazliet uzēst sva-
ru, lai aizbēgtu no potenciāli relatīvi spēcīgākās 
120 kg kategorijas, kā izrādās izvēlējās, ne tikai 
valmierietis Aleksandrs Kacēvičs, bet arī daži viņa 
konkurenti – austrietis un polis, līdz ar to notika 
interesanta un sīva cīņa. 120+ kg kategorijā Alek-
sandrs pietupās ar 215 kg (mazā bronza), uzspie-
da 150 kg (mazā bronza), uzvilka 255 kg (mazais 
zelts, Latvijas senioru – 2 rekords), summā savā-
cot Eiropas senioru čempiona 620 kg. Arī A.Ka-
cēvičam šīs bija pirmās starptautiskās sacensības, 
un, lai arī, kā pats atzīst, netika sasniegts, kas bija 
ieplānots, ar sasniegto rezultātu viņš tomēr ir ap-
mierināts. Jāņem vērā arī tas, ka pandēmijas laikā 
treniņu process bija diezgan saraustīts. “Grūtāk 
veicās pietupieni, jo kājai bija mikro trauma, līdz 
ar to nesasniedzu to rezultātu, kuru vēlējos,” saka 
A.Kacēvičs, kurš ar spēka trīscīņu nodarbojas jau 
piecus gadus. Šajā sezonā viņš ieplānojis vēl pieda-
līties veterānu sacensībās, kā arī Latvijas čempio-
nātā spēka trīscīņā.

Latvijas sportistu startus noslēdza gulbenietis 
Aigars Cīrulis V40+ grupā 93 kg kategorijā. Jāpie-
min, ka sākotnēji plānoto četru šīs vecuma grupas 
sportistu startu vietā līdz sacensībām Pilzenē tika 
tikai A.Cīrulis, pārējos piemeklēja traumas un ve-
selības likstas sagatavošanās procesā. A.Cīrulim pa 
spēkam bija 212.5 kg pietupienos, 147.5 kg spieša-
nā un 220 kg vilkmē, summā savācot 580 kg, kas 
deva 4. vietu. Līdz mazajai medaļai spiešanā guļus 
pietrūka pavisam nedaudz.

Inita Savicka, 
Latvijas Pauerliftinga federācijas sabiedrisko 

attiecību speciāliste

SPORTS

Ilmārs Laksa (“Rembates SK”) 
sekmīgi startē Eiropas
veterānu čempionātā

Šomēnes Ķegumā 
“Vīru Spēles 2021” 
28. augustā Ķegumā notiks 
sporta un izklaides festivāls 
“Vīru Spēles 2021”.
• Streetbike Freestyle paraug-

demonstrējumi plkst.10:00;
• Harley Stunt show (StuntFigh-

ters) Jānis Rozītis plkst.12:00;
• Boksa sacensības (atvērtais 

rings) amatieriem plkst.14:00 
(no plkst. 12:30 – dalībnieku 
reģistrēšanās Ķeguma dienas 
centrā);

• Powerlifting SPĒKA NORA 
(MadAiss) plkst.13:00;

• Pasākuma muzikālais nofor-
mējums no DJ Aspirīns;

• Plkst. 21.00 Ķeguma parkā 
“Very Cool People”.
Pasākumu vadīs Ģirts Tim-

rots. Pasākuma laikā no plkst. 
11.00 līdz 24.00 darbosies iz-
braukuma kafejnīca.

Ķeguma Tautas nama parka 
tirdzniecības teritorijas apmek-
lējums – bez ierobežojumiem, 
savukārt boksa un koncerta nori-
ses laikā, pie ieejas jāuzrāda de-
rīgs Covid – 19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāts. Atbal-
sta: Ķeguma pilsēta, ASTARTE 
NAFTA, MADAISS, Filmory, 

FightClub37, AA Reklāma;
Organizē: Ķeguma pilsē-

ta, StuntFightersMC, MadAiss, 
Spēka NORA.

Lūdzam ievērot visus valstī 
noteiktos ierobežojumus! Sau-
dzēsim sevi un apkārtējos!

Pasākuma laikā tiks fotogra-
fēts un filmēts, iegūtie materiāli 
tiks izmantoti publicitātes nolū-
kos.

Sakarā ar valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem, informējam, ka 
pasākums notiks līdz plkst.00.00.

Kontakti:
Mārtiņš Arents: 29217161, 

mapo@stuntfighters.lv;
Aigars Caunītis: 29373994, 

aigarscaunitis@gmail.com;
Dace Māliņa: 29698888, 

dace.malina@kegums.lv.
“Vīrišķīga cīnīšanās nevils” 

(Kronvaldu Atis).

Ņemot vērā epidemioloģis-
kos apstākļus valstī, lūdzam 
sekot līdzi aktuālajai informāci-
jai un ierobežojumiem kādi būs 
festivāla laikā www.kegumano-
vads.lv, jo svētku programma un 
ierobežojumi VAR MAINĪTIES 
vai tikt atcelti.

Noslēgušās LSVS veterānu 
sporta spēļu sacensības 
spiešanā guļus

7.augustā Gulbenes pilsētā no-
tika veterānu 58. sporta spēles 
spiešanā guļus.

Neskatoties uz to, ka plosījās 
COVID -19 pandēmija, Ogres 
novada veterānu komanda parā-
dīja sīkstumu, izturību un vēlē-
šanos būt labākajiem. Ļoti sīvā 
cīņā, 11 komandu konkurencē, 
Ogres novada komanda ieņēma 
godpilno 3.vietu. Maksimālo 
punktu skaitu izcīnīja gan Ogres, 
gan Valmieras, gan Bauskas ko-
mandas, uzvaru vien izšķīra IPF 
GL punktu summa.
Mūsu rezultāti. Veterānes: 
S 40 1. vieta Baiba Krauze (svara 
kategorija līdz 63 kg)
S 60 1. vieta Vija Dzērve (līdz 63 
kg).
Veterāni:
V 70 1. vieta Andrejs Krastiņš 
(līdz 59 kg)
2. vieta Zigfrīds Hermanis (līdz 
74 kg)

1. vieta Jānis Dzērve (līdz 83 kg)
3. vieta Jānis Belsons (līdz 93 kg)
V60 3. vieta Ilmārs Laksa (līdz 
74 kg)
2. vieta Jānis Babris (līdz 105 kg)
1. vieta Valdis Brinks (virs 120 
kg)
V50 1.vieta Pēteris Līcis (līdz 74 
kg)
1.vieta Uldis Veliks (līdz 93 kg)
3,vieta Imants Rozenlauks (līdz 
105 kg)
2.vieta Aivars Gailītis (virs 120 
kg)
V40 2.vieta Sergejs Cviguns 
(līdz 74 kg)
5.vieta Ruslans Vološko (līdz 93 
kg)
Liels paldies par atbalstu Ogres 
novada pašvaldībai, šoferītim 
par pacietību un, protams, spēka 
vīriem – veterāniem!

Aivars Gailītis
komandas vadītājs
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Latvijas valsts budžeta fi-
nansētās programmas „Ģimenei 
draudzīga pašvaldība” atklāta 
projekta pieteikuma konkursa 
nevaldības organizācijām „Ģi-
menei draudzīgas vides veido-
šana”, biedrība „Starptautiskais 
Soroptimistu klubs „Ogre-Ķe-
gums”” ieguva finansējumu, lai 
īstenotu projektu “Jaukie piedzī-
vojumi vasarā Ķeguma novada 
maznodrošināto un daudzbērnu 
ģimenēm”.

Diennakts laika nometne „Esi 
aktīvs, radošs un izzinošs!” nori-
sinājās no 4. līdz 9. jūlijam viesu 
namā „Jaunsvelmes”, Rembates 
pagastā. Šajā nometnē piedalī-
jās 30 bērni no Ķeguma novada 
daudzbērnu un maznodrošināto 

ģimenēm. Interesenti bija vairāk, 
bet vietas bija tikai 30. 

Nometnes dalībnieki šajās 
dienās aktīvi sportoja, piedalī-
jās dažādās radošajās aktivitātes 
(ziepju liešana, sveču liešana, 
mandalu zīmēšana, gaisa pūķu 
veidošana, fizikas eksperimentu 
veidošana, kokvilnas maisiņu 
apgleznošana), kā arī piedalījās 
izzinošā interaktīvajā spēlē no 
biedrības „Papardes zieds” un 
SPKC organizētajā lekcijā „Dro-
šība uz ūdens”. Ar Ainu no bied-
rības „Dzīvais māls” veidojām 
vēja zvanus. Kopīgi devāmies arī 
uz atrakciju parku „Avārijas bri-
gāde”, kur daži bērni bija pirmo 
reizi. Devāmies izzinošā dabas 
takas ekspedīcijā, rādījām savas 
prasmes „Talantu vakarā” un de-
vāmies nakts trasītē pa mežu, kur 
bija nomaldījušies „Trīs draugi”. 
Protams, ka draugi viens otru at-
rada ar bērnu zīmēto karšu palī-
dzību.

Katru vakaru mēs gaidījām 
ciemiņus – draugus no biedrī-
bas „Starptautiskais Soroptimis-
tu klubs „Ogre-Ķegums”” un 
„Sieviešu klubs Ķeguma sau-
lespuķes”. Cik mēs daudz uzzi-
nājām par dažādiem hobijiem 
un aizraušanām! Kopā ar Edīti 
un Ināru veidojām zāļu paklāju, 

Jana mums pastāstīja par Santja-
go ceļu un varējām apskatīt pār-
gājiena apavus un somas, Anita 
bija Ziemassvētku rūķītis, kas 
mums lika aktīvi kustēties un ko-
pīgi dziedāt, Zita un Jana stāstīja 
par saviem hobijiem – dejošanu 
un dziedāšanu (bērni varēja pie-
laikot tautas tērpu), kopā ar Ievu 
spēlējām izzinošu spēli par Ķe-
gumu, Tomi, Birzgali un Rem-
bati (cik mēs daudz jauna uzzi-
nājām!), Iluta mūs pārsteidza ar 
saldējumiem un pēdējā vakarā 
Sandra no biedrības „Sieviešu 
klubs Ķeguma saulespuķes” lika 
aktīvi darboties – veidot apsvei-
kuma kartiņu saviem vecākiem 
vai vecvecākiem, un katrs dalīb-
nieks tika pie gliteru tetovējuma. 

Lielu paldies saku vecākiem 
par uzticēšanos, savām kolēģēm 
un skolotājām Agitai Kaļvai 
un Sandai Pētersonei-Pūpolai. 
Paldies biedrēm no biedrībām 
„Starptautiskais Soroptimis-
tu klubs „Ogre-Ķegums”” un 
„Sieviešu klubs Ķeguma saules-
puķes”. Paldies “FAZER Latvi-
ja” par atbalstu un “Un:Te cand-
les” par svecītēm. 

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 
Latvijas valsts budžeta līdzek-
ļiem.

NOMETNES

Jaunieši tiekas nometnē
“Veselības challenge 2021”

Noslēgusies dienas laika nometne ESF pro-
jekta „Vietējās sabiedrības veselības veicinā-
šana un slimību profilakse Ķeguma novadā” 
Nr.9.2.4.2./16/I/083 ietvaros. Nometnē kopumā 
piedalījās 20 Ķeguma novada jaunieši vecumā 
no 13 līdz 15 gadiem.

Šajā nedēļā fiziskās aktivitātes notika kopā ar spor-
ta skolotāju Agitu Kaļvu, treneri Ediju Veidemani 
un fizioterapeiti Andu. Mācījāmies supot pa Dau-
gavu kopā ar Santu Veinbergu un „WindBorn”. De-
vāmies pārgājienā, peldējāmies un orientējāmies ar 
aplikāciju MOBO „Telefons nāks palīgā, orientē-
jies Ķegumā!”.

Lielvārdes pamatskolas skolotāja Sandra Pēter-
sone mums mācīja svērt cukuru, cik ietilpst katrā 
našķī. Uztura speciāliste Zanda Mihailovska mums 
mācīja saskatīt pašus neveselīgākos produktus vei-
kalā, un paši meklējām un mācījāmies gatavot ve-
selīgos smūtijus.

Apguvām dejas soļus un centāmies improvizēt 
dejā kopā ar Kristapu. Kā arī piedalījāmies dažādās 
spēlēs par attiecībām kopā ar pārstāvjiem no bied-
rības „Papardes zieds”.

Kopumā nedēļa bija piesātināta ar daudz un 
dažādām aktivitātēm. Kāds atzinās, ka šonedēļ tik 
daudz laika pavadījis ārā, svaigā gaisā, cik visā va-
sarā līdz šim!

Ko saka paši jaunieši:
„Plusi”: fiziskās aktivitātes, peldēšana, bija ko 

darīt, smūtiji, „Atmiņas spēles” čempionāts, pus-
dienas. Paldies par gardajām pusdienām Artūram 
Kovaļevskim un „Garšas sēta”.

„Mīnusi”: – saule, karstums, pārkaršana.
Mēs visi ļoti priecājāmies par silto saulīti, bet 

citiem āda ne tik ļoti par to priecājās, bet mēs iz-
baudījām Latvijas karsto vasaru!

Paldies Ķeguma Tautas nama kolektīvam par 
viesmīlīgo uzņemšanu, personīgi Ķeguma Tautas 
nama vadītājai Dacei Māliņai, Kintijai Sparānei- 
Tumašai, dežurantei Baibai un apkopējai Jolantai.

Uz tikšanos citās nometnēs!
Nometnes vadītāja Liene Seržante un skolotāja 

Sanda Pētersone - Pūpola

Aizritējusi nometne „Esi aktīvs, 
radošs un izzinošs!”

Aizritējusi nometne 
vecvecākiem un mazbērniem

Ir aizritējusi ESF projekta 
„Vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšana un slimību 
profilakse Ķeguma novadā” 
Nr.9.2.4.2./16/I/083 finansētā 
veselības nometne vecvecākiem 
ar mazbērniem „Kustīgs=Lai-
mīgs”. Pieredze satikās ar jau-
nību, un tas kļuva aizraujoši!

Patiess prieks bija pavadīt šīs 5 
brīnumainās dienas Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas te-
ritorijā kopā ar 12 fantastiskām 
ģimenēm. Kāds spēks ir mūsu 
vecvecākos! Kāda enerģija un 
dzīves ziņa! Drosme ļauties un 
darīt no sirds! Nometnes aktivitā-
tes nebūt nebija vieglas. 

Mēs sportojām kopā ar Ļenu 
Pavlovu Ūzuli, Ilviju Belicku 
no Fit&Happy un Lindu Mar-
kusu-Ciematnieci. Vingrinājām 
sīko motoriku un iepazinām dabu 
dažādās meistardarbnīcās sadar-
bībā ar “Dzīvais māls” un dabas 
vides estētikas nodarbībās ar Sa-
nitu Čodori. Prieks, ka biedrības 
“Dzīvais māls” vadītāja Aina Za-
gorska pievienojās mūsu nomet-

nē kā dalībniece, un mums bija 
iespēja dzirdēt, kā radās viņas 
māla stāsts. Nometnē mēs dzirdē-
jām daudzus atklātus un sirsnīgus 
stāstus. Siltā un atbalstošā atmos-
fēra bija jūtama visas nometnes 
garumā. Nometnes ietvaros  ak-
tīvi darbojāmies arī virtuvē, gata-
vojot veselīgus gardumus saviem 
mīluļiem – mazbērniem. Tāpat 
vecvecākiem bija iespēja noklau-
sīties vērtīgu lekciju par bērnu 
attīstību, ko vadīja veselības spe-
ciāliste Asnāte Krista Sveķe. 

Nometnes noslēgums notika 
Windborn bāzītē Ķeguma plud-
malē, kur vecvecākiem kopā ar 
mazbērniem bija iespēja aktīvi 
un veselīgi noslēgt šo nedēļu 
SUPojot un vizinoties ar kata-
marāniem. Paldies par īpašajiem 
pateicības vārdiem un dāvanām! 
Paldies projektu vadītājai Dacei 
Soboļevai par iespēju mums īs-
tenot šo ESF projektu. Nometne 
„Kustīgs=Laimīgs” bija fantastis-
ka! Uz tikšanos!

Biedrība „Ķeguma skolas 
jaunatnei”
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Aicina ziņot par zivju migrācijas aizprostiem
Jau vairākas nedēļas Latvijas 
iedzīvotājiem ir iespēja pieda-
līties unikālā institūta BIOR 
un Latvijas dabas fonda or-
ganizētā citizen science  pro-
jektā un veidot zivju migrāci-
jas šķēršļu karti. Izmantojot 
mobilo aplikāciju dabasdati.
lv, iedzīvotāji aicināti atzīmēt 
savus novērojumus par zivīm 
grūti pārvaramiem šķēršļiem, 
piemēram, aizsprostiem un to 
paliekām, caurtekām, cilvēku 
veidotiem ūdenskritumiem.

Ar jau iesaistījušos aktīvistu pa-

līdzību ir apzināti visdažādākie 
no līdz šim neapzinātiem zivju 
migrācijas šķēršļiem – sākot ar 
nepareizi iebūvētām caurtekām, 
cilvēku radītiem ūdenskritu-
miem un akmenskrāvumiem un 
HES uz upes, kurā normatīvie 
akti liedz to darīt.

Vadošie pētnieki pēc līdz šim 
saņemtās informācijas secina, ka 
upēs slēpjas daudzi vēl līdz šim 
neapzināti šķēršļi. Šī informācija 
ir akūti nepieciešama, jo nojauk-
šanu vai zivju ceļa izbūvi var 
plānot tikai tiem šķēršļiem, kuri 
ir apzināti un reģistrēti.

Lai noziņotu savus novēro-
jums, iedzīvotājiem ir jādodas 
uz Dabasdati mobilo aplikāciju, 
kur ir iespēja ievietot savus no-
vērojumus, šķēršļa atrašanās vie-
tu un fotogrāfiju. Lai to izdarītu, 
lietotājiem nepieciešams apli-
kācijā Dabasdati uzstādījumos 
izvēlēties iespēju “Pielāgot Bior 
projektam” un sākt ziņot šķēršļus 
upēs.

Valsts zinātniskā institūta 
“BIOR” vadošie pētnieki šobrīd 
veic upju inventarizāciju, atsūtī-
tā informācija tiek apkopota un 
šķēršļi tiek sarindoti  prioritārā 

secībā pēc to esošās un poten-
ciālās nozīmes zivju faunas sa-
glabāšanas.

Šķēršļu apzināšana upēs ir 
pirmais solis uz to ietekmes ma-
zināšanu. Iedzīvotāju iesūtītā 
informācija tiks izmantota Lat-
vijas upju inventarizēšanā, kuru 
šobrīd veic BIOR pētnieki. Pēc 
tam Latvijas upes 19 tūkstošu 
kilometru garumā tiks ierindotas 
prioritārā secībā pēc to esošās un 
potenciālās nozīmes zivju faunas 
saglabāšanā.

Latvijas upju inventarizācija 
nepieciešama, lai novērtētu upju 

nozīmi zivju sugu aizsardzībā 
un faunas daudzveidībā, kā arī 
saimnieciski izmantojamo zivju 
resursu saglabāšanā. Šāda datu 
bāze nodrošinātu zinātniski pa-
matotu upju apsaimniekošanas 
pasākumu plānošanu un palieli-
nātu upju atjaunošanas pasāku-
mu efektivitāti.

Ilze Dimante
pārtikas drošības, dzīvnie-

ku veselības un vides zinātnis-
kā institūta “Bior” sabiedrisko 

attiecību vadītāja

Atkal kopā!
Labrīt, labrīt, labrīt – skan priecīgi sveicieni, kad 
saulainā jūlija agrā rīta stundā Birzgales centrā 
pulcējas čalojošs senioru pulciņš. Beidzot! Bei-
dzot tas ir iespējams un Birzgales pensionāru 
biedrības “Viršu laiks” dāmas un kungi dodas 
ceļojumā uz tālo Kurzemes pusi, uz Ventspili.

Kad iekārtojamies autobusā, pirms tradicionālā 
brauciena sākuma apsveicināšanās, atskan mūsu 
priekšnieces Aldas jautājums – “Vai sertifikāti vi-
siem ir līdzi? Un maskas?” Kad saņemts vienbal-
sīgs “jā”, Alda īsi pastāsta par ekskursiju, novēl 
jauku garastāvokli visiem un tad jau braucam.

Pirmā pieturvieta ar nelielu kāju izlocīšanu, at-
pūtu un kopīgām brokastīm ir netālu no Kandavas, 
benzīna uzpildes stacijā, kamēr mūsu šoferītis uz-
pilda autobusā degvielu.

Tālāk ceļš mūs ved līdz Ventspilij. Vispirms ap-
stājamies Ostas promenādē, kur norunāta tikšanās 
ar gidi. Alda aiziet nopirkt biļetes braucienam ar 
kuģīti.

Kad ierodas gide, vispirms dodamies ekskursijā 
pa vecpilsētu. Īss stāsts, kāpēc Ventspilī ir māks-
linieku veidotās un izkrāsotās dažādās govis, kas 
tagad tik pierasti raksturīgas šai pilsētai. Bija pare-
dzēts pēc izstādes tās visas pārdot izsolē un naudu 
ieguldīt labdarībā. Tā kā visas neizdevās izsolīt, 
tad atlikušās izvietotas dažādās pilsētas vietās un 
ir Ventspils vizītkarte. Izstaigājam atjaunoto, seno 
tirgus laukumu ar kalto granīta bruģi. Te ir labie-
kārtotas tirdzniecības telpas, paplašināta “Windau 
Wines” vīna darītava, atjaunota vecā alus darītava. 
Tālāk gide mums parāda dažas vēsturiskas ēkas, 
kas jau ir restaurētas to senajā izskatā un arī dažas 
ēkas, kas vēl gaida restaurāciju. Vairākas vietas pil-
sētā, kas bija degradētas teritorijas, ir sakārtotas un 
tā pilsētā ir daudz jauku pastaigas un atpūtas vietu. 
Apskatām arī slaveno slēpošanas kalnu Lemberga 
hūte, kur ir arī speciāls pacēlājs cilvēkiem ar kustī-
bu traucējumiem. Augšā gan nebraucam, bet arī no 
lejas skats ir iespaidīgs. Staigājot pa pilsētu, priecā-
jamies par interesantajām puķu skulptūrām un puķu 
dobēm. Tās ir vienas no pilsētas lepnumiem. Tagad 
jau daudz vietu Latvijā, gan pilsētas, gan ciemi un 
pagasti ir skaisti sakopti un ziedu kompozīciju izro-
tāti, bet Ventspils bija šī pasākuma iesācēja.

Interesants bija Amatnieku mājas apmeklējums, 
kur pabijām senajā skolas klasē, sēdējām senajos 
skolas solos un varējām izmēģināt rakstīt ar grife-
lēm uz mazajām tāfelītēm. Tālāk aplūkojām dažas 
darbnīcas un mūs iepazīstināja ar senām arodpras-
mēm un iepazīstināja kā auž ar dzintardiegu. Pēc 
tam varējām iepirkties Amatu mājas veikaliņā, kur 
bija lieliska vietējo amatnieku darbu izvēle.

Lielu iespaidu uz mums atstāja jaunradītais pil-
sētas centrs. Ir bezgala skaists Lielais laukums ar 
strūklaku “Fregate Valzivs” un bezgala iespaidīgo 
akustisko koncertzāli “Latvija”. Ēkas arhitekts ir 
Deivids Kuks, no Latvijas ēkas projekta arhitekti ir 
“Studio MSV” un tā arhitekti Māris Malahovskis, 

Astra Poga. Koncertzāle ir apvienota ar Ventspils 
Mūzikas vidusskolu un te mācās bērni no visa 
Kurzemes. Izstaigājam visu koncertzāles ēku, ap-
skatām unikālo nošu un ierakstu bibliotēku, tepat 
īpatnēji mīksti krēsli, kur var pieslēgties un austi-
ņās noklausīties izvēlētos skaņdarbus. Skolai un 
koncertzālei ir arī sava ierakstu studija. Pašā kon-
certzālē ”Latvija” ir divi pasaules līmeņa mūzikas 
instrumenti -  manuālās akustiskās koncertērģeles 
un pasaulē lielākās vertikālās klavieres, ko uzbūvē-
jis klaviermeistars Dāvids Kļaviņš. Visu, kas mūs 
sajūsmināja koncertzālē nav nemaz iespējams ap-
rakstīt. Šeit tiešām ir nopietni padomāts, lai bērni 
varētu iepazīt un apgūt mūziku.

Apskates vērts ir Ventspils Olimpiskais centrs. 
Gides stāstījuma pavadīti izstaigājam visas sporta 
zāles, apskatām fizioterapijas centru, kas tiek pa-
plašināts un ir pieejams gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. Visa sportošana bērniem notiek fizio-
terapeitu uzraudzībā. Ventspils pašvaldība dotē 
19 sporta klubu nodarbības. Pilsētas domes moto 
– lētāk ir apmaksāt sporta un mākslas nodarbības 
bērniem un pusaudžiem, nevis izlietot līdzekļus 
pusaudžu atveseļošanai no alkohola vai narkotiku 
atkarības ,tīrīt bezdarbībā apķēpātās ēkas utt. Un 
Olimpiskajā centrā bērnu un pusaudžu arī šajā die-
nā, bija tiešām daudz.

Jauks bija arī brauciens ar kuģīti, pastaiga pa 
Ventspils skaistākajām promenādēm, enkuru parks 
un labi garšoja pusdienas Ventspils Olimpiskā cen-
tra kafejnīcā. Aizgājām arī līdz jūrai, bet lielo viļņu 
dēļ pelde bija liegta.

Vēlu vakarā, noguruši, bet priecīgi un apmieri-
nāti ar gūtajiem iespaidiem, atgriezāmies Birzgalē. 
Liels paldies mūsu vadītājai Aldai par skaisti noor-
ganizēto ekskursiju. Atvadoties skanēja jautājums 
– kad atkal brauksim un kur? 

Ilze Zabarovska

Ķeguma pilsētas Latvijas Pasta 
ēkas vestibilā darbojas bezmak-
sas “Pārtikas apmaiņas skapis”, 
kurā ikviens aicināts ievietot 
pārtikas produktus, kas pašiem 
ir uzkrājušies vai netiek lietoti. 

Produktiem jābūt neatvērtos, ori-
ģinālos iepakojumos, ar derīgu 
lietošanas termiņu un tiem nav ne-
pieciešama uzglabāšana ledusskapī 
(makaroni, putraimi, griķi, konser-
vi u.c.). Skapī ievietotie produkti 
domāti cilvēkiem, kuri nokļuvuši 
grūtā situācijā un ir nepieciešama 
palīdzība.

Viena no idejas autorēm Aiga 
Zeltiņa stāsta: “Mana pieredze, ie-
priekš dzīvojot Rīgā un strādājot 
labdarības veikalos “Otrā elpa”, 
iedvesmoja doties sociālās uzņē-
mējdarbības virzienā. Labdarības 
veikali Latvijā kļūst arvien popu-
lārāki, un tas nozīmē, ka šis lab-
darības modelis strādā ne tikai ār-
zemēs. Tā ir reāla iespēja pārvērst 
mantu naudā, kas savukārt paver 
plašākas iespējas palīdzēt gan ne-
laimes gadījumā, piemēram, pēc 
ugunsgrēka, gan trūcīgo un sociāli 
mazaizsargāto personu grupām, jo 
ne vienmēr vajadzīgi ir tikai ap-
ģērbi un mantas. Bieži vien tās ir 
kādas specifiskākas lietas: medika-
menti, būvmateriāli vai palīdzība 
kāda pakalpojuma apmaksai. Jau 
kādu laiku dzīvoju Lielvārdē un ar 
draudzeni ķegumieti Anitu Alksni 
vēlamies mūsu novadniekiem radīt 
vietu, kur atdot sev nevajadzīgas, 
bet vēl labas mantas, šādi atbalstot 
labdarības projektus un palīdzot 

saviem līdzcilvēkiem. 
Labdarības veikals “Pūne” 

darbosies līdzīgi kā citi šāda veida 
labdarības veikali. Vieniem tā būs 
iespēja atdot pašiem vairs nevaja-
dzīgas, bet vēl labas mantas, kuras 
žēl vienkārši izmest. Savukārt ci-
tiem tā būs iespēja iepirkties lētāk, 
nekā jaunu preču veikalos. Ziedot 
varēs visu, kas ir labā stāvoklī, tīrs, 
nenovalkāts un nav bojāts vai sa-
plēsts – apģērbus, apavus, aksesuā-
rus, grāmatas, traukus, DVD/CD/
plates, interjera un dizaina priekš-
metus, rotaļlietas, spēles, sporta 
preces, elektropreces un mēbeles 
(vienojoties), polietilēna maisiņus 
(pirkumu iesaiņošanai) un daudz 
ko citu.

Šāds sociālās uzņēmējdarbības 
modelis ir veids, kā iegūt finan-
siālus līdzekļus, ar kuriem palī-
dzēt tiem, kam tas nepieciešams. 
Sociālā uzņēmējdarbība ir biznesa 
veids, kurā uzņēmuma peļņu nesa-
dala starp īpašniekiem, bet iegulda 
labdarībā, sabiedrībai sociāli nozī-
mīgu problēmu risināšanā. Veikals 
“Pūne” ir bezpeļņas organizācija. 
Viena daļa no peļņas tiek izlieto-
ta saimnieciskajiem izdevumiem, 
veikala uzturēšanai, bet otra daļa 
novirzīta trūcīgo un sociāli ma-
zaizsargāto personu grupu atbals-
tam. Lai apzinātu personu loku, 
kuram nepieciešama palīdzība, tiks 
veidota sadarbība ar pašvaldības 
un izglītības iestādēm, kā arī dažā-
dām organizācijām un biedrībām. 
Nākotnē veikala telpās plānots 
organizēt arī radošās darbnīcas un 
izglītojošus pasākumu. 

Ķegumā sāk darboties
labdarības veikals “Pūne”
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SABIEDRĪBA

PPP biedrība „Zied zeme” aicina: „Ver savas 
durvis viesiem savā Mājas kafejnīcā!”
PPP biedrība „Zied zeme” sa-
darbībā ar Latvijas lauku tū-
risma asociāciju „Lauku ceļo-
tājs” izsludina pieteikšanos uz 
Mājas kafejnīcu dienām, kas 
Ogres novadā norisināsies no 
2021. gada 2. līdz 3. oktobrim.

Mājas kafejnīcu dienās pilsētas, 
pagasti un ciemi aicināti uzņemt 
apmeklētājus, ļaujot tiem izbau-
dīt vietējo kulināro piedāvājumu 
un iepazīt arī to tradīcijas un kul-
tūru. Šajās dienās savas durvis 
ikvienam apmeklētājam var vērt 
gan ēdināšanas uzņēmumi – ka-
fejnīcas, restorāni, krodziņi, vie-
su mājas –, gan saimniecības un 
vietējie iedzīvotāji, kuri parasti 
nepiedāvā ēdināšanas pakalpo-
jumus vai viesu uzņemšanu, bet 
šajā dienā pārvēršas par kafejnī-
cām – atver savas mājas un sētas, 
lai cienātu viesus ar sava novada 
vai ģimenes īpašajiem ēdieniem.

Mājas kafejnīcu dienu ideja 
ir aizgūta no Igaunijas, kur šādi 
pasākumi notiek jau vairākus 
gadus, arī šogad. Igaunijā Mājas 
kafejnīcu dienas notiek vasarā un 
agrā rudenī dažādos reģionos un 
dažādos datumos, parasti nedēļas 
nogalēs. Igauņi aicina viesus sa-
vās lauku sētās – uz mājas kafej-
nīcām, kas ir atvērtas tikai kon-
krētajā dienā, sniedzot iespēju 
nogaršot no vietējām izejvielām 
gatavotos mājas ēdienus. Citreiz 
maltītes tiek pasniegtas ļoti uni-
kālās un mājīgās vietās, kur ik-
dienā kafejnīcu nav, piemēram, 
šķūņos. Katrā reģionā, kur notiek 
Mājas kafejnīcu dienas, ir iespē-
ja atklāt dažādas unikālas, tieši 
šai vietai raksturīgas kafejnīcas, 
kurās tiek pasniegts pēc ģimenes 
receptēm gatavots ēdiens.

Mājas kafejnīcu dienu pil-
sētu un pagastu koordinatori 
Ogres novadā:

Lielvārdē un pagastos – 
Aleksandrs Čerņavskis, e-pasts 
aleksandrs.cernavskis@lielvar-
de.lv, tālrunis 25419714.

Ikšķilē un pagastos – Agneta 
Trapiņa, e-pasts turisms@ikski-
le.lv, tālrunis 26652148.

Ķegumā un pagastos – Ieva 
Vējone, e-pasts ieva.vejone@ke-
gums.lv, tālrunis 26467990.

Ogrē un pagastos – Baiba 
Zača, e-pasts baiba.zaca@ogres-
novads.lv, tālrunis 29491685.

Mājas kafejnīcu dienu ko-
ordinatore Ogres novadā:

PPP biedrība „Zied zeme” 
projektu vadītāja Iluta Jansone, 
e-pasts iluta@ziedzeme.lv, tālru-
nis 22041406.

Vairāk informācijas par Mā-
jas kafejnīcu dienām mājaslapā 
www.celotajs.lv/lv/news/topic/
view/mkd2021.

Līdz šī gada beigām novadā 
tiks izveidots vienots sociālais 
dienests

Likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 7. punktā 
noteikts, ka viena no pašvaldī-
bas autonomajām funkcijām ir 
nodrošināt iedzīvotājiem soci-
ālo palīdzību (sociālo aprūpi), 
(sociālo palīdzību maznodroši-
nātām ģimenēm un sociāli ma-
zaizsargātām personām, veco 
ļaužu nodrošināšanu ar vietām 
pansionātos, bāreņu un bez ve-
cāku gādības palikušo bērnu 
nodrošināšanu ar vietām mā-
cību un audzināšanas iestādēs, 
bezpajumtnieku nodrošināšanu 
ar naktsmītni u.c.).

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 1. 
panta 18. punktu sociālais die-
nests ir pašvaldības izveidota ies-
tāde, kas sniedz sociālo palīdzību, 
organizē un sniedz sociālos pa-
kalpojumus pašvaldības iedzīvo-
tājiem. Saskaņā ar minētā likuma 
3. panta otro daļu sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības sa-
ņemšanas kārtību nosaka Ministru 
kabinets un pašvaldību domes.

Katrā no jaunizveidotā Ogres 
novada pašvaldībām sociālo palī-
dzību nodrošina sociālie dienesti: 
Ogres novada sociālais dienests 
ar vairākām struktūrvienībām 
(Ogres, Madlienas, Suntažu un 
Taurupes sociālie centri, Ģimenes 
atbalsta dienas centrs un dienas 
centrs „Saime”), kopā 68 darbi-
nieki; Ikšķiles novada sociālais 
dienests, 10 darbinieki, atsevišķu 
struktūrvienību nav; Lielvārdes 
novada sociālais dienests ar vienu 
struktūrvienību – Sociālo dienas 
aprūpes centru, 23 darbinieki; Ķe-
guma novada sociālais dienests, 9 
darbinieki, atsevišķu struktūrvie-
nību nav.

Izvērtējot katra apvienotā no-
vada sociālā dienesta darbību un 
ņemot vērā jaunās Ogres novada 
pašvaldības lielumu, infrastruk-
tūru, iedzīvotāju skaitu un blīvu-
mu, pakalpojuma pieejamību visā 
novada administratīvajā teritorijā, 
telpu piemērotību sociālā dienesta 
funkciju īstenošanai, domes sēdē 
pieņemts lēmums no šī gada 9. 
augusta uzsākt reorganizācijas 
procesu, apvienojot Ogres novada 
sociālo dienestu, Ikšķiles novada 
sociālo dienestu, Lielvārdes no-
vada sociālo dienestu un Ķeguma 
novada sociālo dienestu, un uz 
reorganizējamo institūciju bāzes 
izveidot jaunu Ogres novada soci-
ālo dienestu, nodrošinot tā pieeja-
mību Ogres novada administratī-

vajā teritorijā esošajās teritoriāla-
jās vienībās.

Būtiski, ka līdztekus ikdienas 
funkcijām visu līdzšinējo novadu 
sociālie dienesti pēdējos piecos 
gados ir realizējuši nozīmīgus Ei-
ropas Savienības fondu un citu fi-
nanšu instrumentu līdzfinansētos 
projektus sociālo pakalpojumu 
pilnveidošanā.

Domes lēmumā noteikts, ka 
jaunais Ogres novada sociālais 
dienests darbību uzsāks no 2022. 
gada 3. janvāra. Līdz tam darbu 
turpinās Ogres novada sociālais 
dienests, Lielvārdes novada so-
ciālais dienests, Ķeguma novada 
sociālais dienests un Ikšķiles no-
vada sociālais dienests, saglabājot 
iestāžu nosaukumus un funkcijas 
atbilstoši to kompetencei un dar-
bības teritorijai.

Apvienojot līdzšinējos soci-
ālos dienestus un izveidojot vie-
notu Ogres novada sociālo die-
nestu, tiks panākta personāla un 
finanšu resursu koncentrācija un 
efektīvāka resursu (cilvēkresursi, 
tehniskie resursi un aprīkojums) 
izmantošana sociālās palīdzības 
īstenošanai un pilnveidei, realizē-
jot labas pārvaldības principu, lai 
sociālā palīdzība būtu ērti pieeja-
ma ikvienam Ogres novada iedzī-
votājam neatkarīgi no viņa dzī-
vesvietas. Turklāt būs iespējams 
vienveidīgi attīstīt sociālo palī-
dzību un pakalpojumu pieejamību 
visā novadā, ievērojot mūsdienu 
sabiedrības vajadzības.

Saskaņā ar domes lēmumu 
Ogres novada Sociālā dienesta, 
Lielvārdes novada Sociālā die-
nesta, Ķeguma novada Sociālā 
dienesta un Ikšķiles novada So-
ciālā dienesta reorganizācija tiek 
uzsākta no 2021. gada 9. augusta, 
normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā informējot reorganizējamo 
sociālo dienestu darbiniekus par 
reorganizāciju un izmaiņām darba 
tiesiskajās attiecībās, kā arī attie-
cīgi brīdinot darbiniekus, kuriem 
nav iespējams nodrošināt darbu 
Ogres novada pašvaldībā, par dar-
ba tiesisko attiecību izbeigšanu 
atbilstoši Darba likuma 101. panta 
pirmās daļas 9. punktam, norma-
tīvajos aktos noteiktajos termiņos 
un apmērā izmaksājot atlaišanas 
pabalstu.

Sociālo dienestu reorganizā-
cija notiks atbilstoši domes sēdē 
apstiprinātajam plānam.

Avots:
www.ogresnovads.lv

Atkritumu šķirošanas iespējas Ķeguma pilsētā, 
Rembates, Tomes un Birzgales pagastos
Apsekojot mežu teritoriju arvien biežāk tiek 
konstatēts, ka cilvēki mežos izmet sadzīves at-
kritumus. Mežos tiek atrasta gan nolietotā el-
ektronika, gan lielgabarīta un mājsaimniecības 
atkritumi. 

Informējam, ka pilsētas un pagastu teritorijās dar-
bojas video novērošanas kameras, kā arī var tikt 
uzstādītas pārvietojamās kameras, lai konstatētu 
šādus pārkāpumus. Atgādinām, ka atkritumu izme-
šana mežā ir nelikumīga un sodāma rīcība. Vainīgā 
persona par šādu darbību tiek saukta pie adminis-
tratīvās atbildības, kā arī tai jāatlīdzina ar atkritumu 
savākšanu radītie zaudējumi.

Aicinām visus iedzīvotājus bez maksas šķi-
rot atkritumus, tos novietojot paredzētajos kon-
teineros!

Šķirojot atkritumus, jāatceras:
• Dzeltenais konteiners – PLASTMASAI!
Šajā konteinerā drīkst izmest metāla iepakoju-

mu; PET plastmasas dzērienu pudeles; plastmasas 
piena pudeles; matu šampūnu/balzamu pudeles; 
kečupa pudeles; mazgāšanas līdzekļu (ķīmijas) 
iepakojumu un auto vējstikla mazgājamo līdzekļu 
kanniņas. Parasti uz iepakojuma atzīmes PET un 
HDPE.

Nedrīkst - jogurta vai krējuma trauciņus, vien-
reizlietojamos traukus, čipsu pakas, saldējuma 
iepakojumu, rotaļlietas, pārtikas putuplasta palikt-
ņus, čaukstošus maisiņus.

• Zilais konteiners – KARTONAM UN PAPĪ-
RAM!

Šajā konteinerā drīkst izmest kartonu, papīru, 
makulatūru (avīzes, žurnālus, grāmatas), tetrapa-
kas (pirms izmešanas izskalotas).

Ja konteineru laukumā ir kopējais konteiners 
plastmasai un kartonam, tad šajā konteinerā drīkst 
izmest kopā plastmasas un kartona/papīra iepako-
jumu.

• Zaļais konteiners – STIKLAM!
Šajā konteinerā drīkst izmest dažādas krāsas 

un izmēra stikla pudeles un burkas, kas pirms iz-
mešanas izskalotas ar ūdeni no ēdienu un dzērienu 
paliekām.

Nedrīkst - keramikas un porcelāna izstrādāju-
mus, traukus, balzama pudeles, spoguļus, logu stik-
lu un spuldzītes.

Iedzīvotāju pareizi šķirotos atkritumus izved 
Ogres SIA „MARSS” bez maksas.

Atkritumu šķirošana ir iespēja samazināt sadzī-
ves atkritumu daudzumu, tādejādi samazinot mak-
su par to izvešanu.

Privātmāju iedzīvotājiem atkritumu apsaimnie-
košanas uzņēmums SIA „Ķilupe” piedāvā saviem 
klientiem (privātmāju iedzīvotājiem, uzņēmu-
miem, pašvaldības iestādēm, kafejnīcām, utt.) bez 
maksas uzlikt 240 litru vai nepieciešamības gadīju-
mā lielāku konteineri stikla iepakojuma savākšanai 
un izvešanai. Plašāk par šo pakalpojumu iespējams 
lasīt http://www.kilupe.lv. 

Publiskās dalīto atkritumu šķirošanas vietas:
Ķegumā – Staru ielā, Skolas ielā, Smilšu ielā, stāv-
laukumā pie Ķeguma stacijas;
Rembatē – Katlu ielā;
Tomē – pie Tomes Tautas nama;
Birzgalē – pie pagasta pārvaldes, Kalna ielā 3 (pie 
daudzdzīvokļu atkritumu konteineriem), Graudu 
ielā (pie Kaltes).
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BEZMAKSAS

24.jūlijā aizvadīta svētku diena Birzgalē. Sestdienas 
rīts sākās ar rīta rosmi Santas Veinbergas vadībā Bir-
zgales sporta laukumā. Ieradušies bija paši apzinīgā-
kie sporta piekritēji. Pēc treniņa kopīgi tika ieturētas 
veselīgas augļu brokastis, kas deva enerģijas lādiņu 
visai dienai.

Visas dienas garumā muzejā “Rūķi” bērni varēja izkrā-
sot katrs savu rūķīti un piedalīties viktorīnā par muze-
ja ekspozīcijām. Erudītākie apmeklētāji balvās saņēma 
liepziedu tējiņu, kas audzēta muzeja teritorijā.
Pēcpusdienā pie Birzgales Tautas nama pulcējās bērni 
uz zinātnisko saldējuma meistarklasi. Kopā ar pasnie-
dzējiem katrs bērniņš varēja pagatavot savu saldējumu.
Vakarā iedzīvotājus priecēja Nacionālā teātra aktieris 
Ainārs Ančevskis. Daloties ar stāstiem no savas ģimenes 
arhīva, atgadījumiem teātrī, iesaistot iedzīvotājus, ak-
tieris smīdināja arī pašus nopietnākos. Jāteic, ka Ainārs 
Ančevskis arī ļoti skaisti dzied.
Vakara noslēgumā iedzīvotāji un viesi varēja doties uz 
Birzgales Rūķu parku, kur bija iespēja ballēties līdz rīta 
gaismai kopā ar Mareku Pelsi no grupas “Brīvdiena”.
Paldies visiem, kuri iesaistījās un palīdzēja, lai svētki 
izdotos!

Mudīte Janovska-Spriņģe
Birzgales Tautas nama vadītāja

Tomes Tautas nama amatierteātrim lugas pirmizrāde

Ķeguma sociālā dienesta kolektīvs

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!

Tomē, Ratu kalna teritorijā, 11. septembrī plkst. 9.30
notiks “Sēņošanas čempionāts”.

Lasīsim sēnes, baudīsim mežu un jauku dienu, kā arī mielosimies 
ar ugunskurā vārītu zupu.

 Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli tiks 
izmantoti publicitātes vajadzībām.

Nepiemērotu laika apstākļu dēļ pasākums var tikt atcelts, lūdzam 
sekot līdzi informācijai. 

Pasākuma laikā ievērosim valstī noteiktos epidemioloģiskos 
noteikumus.

Plašāka informācija par pasākumu sekos.

Birzgalē aizvadīta svētku diena

13. jūlija vakars bija patīkami 
vēsāks un atspirdzinošāks tiem, 
kuri bija atnākuši uz Tomes Tau-
tas nama amatierteātra “POGA” 
lugas “Četras dāmas un džokers” 
pirmizrādi. Kolektīva “POGAS” 
un režisora O. Kļavas darbu vēr-

tēja no Rīgas atbraukusī žūrija 
un, protams, skatītāji. Skatītāju 
rindās bija tāli viesi no Liepājas 
un pat no Dānijas. Žūrijas vērtē-
jums – dažāds, katram savs ska-
tījums un ieteikums, ko noteikti 
kolektīvs ņems vērā, izrādot lugu 

citreiz. Lugas tēlos aktieri centī-
sies parādīt jaunas, izteiksmīgā-
kas rakstura iezīmes. Skatītājiem 
luga un aktieru spēle patika.
Paldies Tomes fotogrāfam Eduar-
dam Purviņam par bildēm! Paldies 
kolektīvam par atbildību šajā  grū-
tajā epidēmijas laikā, paldies par 
katra personīgo atbildību, lai ko-
lektīvs varētu tikties un mēģināt, 
paldies režisoram par ieguldīto dar-
bu izrādes tapšanā un iespējā to bei-
dzot izrādīt publikai. Paldies skatī-
tājiem, ka varējāt atnākt! Ceru, ka 
rudenī tiksimies citos tautas nama 
rīkotajos pasākumos, jau daudz lie-
lākā skaitā! 

Sarmīte Pugača
Tomes Tautas nama vadītāja 

Eduarda Purviņa fotogrāfija

Aicina iedzīvotājus
piedalīties konkursā

“Mans sveiciens Zemessardzei”
Sākot ar 21. jūliju, Aizsardzības 
ministrija aicina Latvijas iedzī-
votājus piedalīties Zemessardzes 
30. gadadienai veltītā konkursā 
“Mans sveiciens Zemessardzei”, 
iesūtot savus radošos sveicienus 
Zemessardzei un zemessargiem.
“Šogad, Varoņu gadā, atzīmējam 
Zemessardzes 30. gadadienu, un 
zemessargi ir mūsu ikdienas varo-
ņi, kuri padara sabiedrību labāku 
un valsti – drošāku. Aicinu Latvijas 
iedzīvotājus, bērnus, jauniešus un 
pieaugušos, svinēt šos nozīmīgos 
svētkus kopā ar Zemessardzi un 
piedalīties konkursā, iesūtot savus 
zīmējumus, fotogrāfijas, video, 
esejas, dzejoļus vai jebkuru citu 
radošu sveicienu Zemessardzei ju-
bilejā,” aicina aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks.

Lai piedalītos konkursā, no 21. 
jūlija līdz 27. augustam uz e-pasta 
adresi konkursi@mod.gov.lv jāie-
sūta savs radošais sveiciens – ori-
ģināldarbs, kas ir tematiski saistīts 
ar Zemessardzes 30. gadadienu, kā 
arī jānorāda savs vārds, uzvārds un 
tālruņa numurs.

Fotogrāfijas un video vēlams 
publicēt arī konkursa dalībnieka 
Facebook vai Instagram kontos, kā 
arī citās sociālo mediju platformās 
kā atsevišķu ierakstu, kurā atzīmēti 
tēmturi #Zemessardzei30, #ZS30, 
#MansSveiciensZemessardzei.

Balvā paredzēts brauciens ar 
militāro transportu, kā arī citas 
ekskluzīvas balvas no Aizsardzības 
ministrijas.

Konkursā “Mans sveiciens Ze-
messardzei” var piedalīties ikviens 
Latvijas iedzīvotājs bez vecuma 

ierobežojuma. Vērtējot iesūtītos 
darbus, dalībnieki tiks iedalīti di-
vās vecuma grupās – līdz un virs 
18 gadiem. Katrā vecuma grupā 
tiks izvēlēti trīs uzvarētāji, kuri būs 
ieguvuši visvairāk punktu. Kon-
kursa organizatoriem būs tiesības 
piešķirt arī vienu vai vairākas sim-
pātiju balvas.

Darbus izvērtēs aizsardzības 
ministrs, Aizsardzības ministrijas 
Militāri publisko attiecību depar-
tamenta direktors, Zemessardzes 
komandieris un Zemessardzes bri-
gāžu pārstāvji.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 
līdz šī gada 10. septembrim Aizsar-
dzības ministrijas un Zemessardzes 
Facebook kontos un tīmekļvietnē 
www.mod.gov.lv.

Ar konkursa “Mans sveiciens 
Zemessardzei” noteikumiem var 
iepazīties www.mod.gov.lv.

Aizsardzības ministrija 2021. 
gadu ir nominējusi kā Varoņu 
gadu, kura ietvaros arī tiek atzī-
mēta Zemessardzes 30. gadadiena. 
Pārliecība par tautas pašaizsardzī-
bas organizācijas nepieciešamību 
radās 1991. gada barikāžu dienās. 
Šo gadu laikā Zemessardze ir iz-
veidojusies par skaitliski lielāko 
Nacionālo bruņoto spēku struktū-
ru un valsts aizsardzības pamatu. 
Zemessardze dod iespēju Latvijas 
Republikas pilsoņiem brīvprātīgi 
kalpot savai valstij, rūpējoties par 
tās drošību.

Vita Briže
AM Militāri publisko attiecību 

departamenta
Preses nodaļas vecākā referente

Izsakām visdziļāko līdzjūtību, jūtam līdzi sāpēs
Agnesei un viņas ģimenei, mammu mūžībā pavadot.

Līdz 16. augustam veicams kārtējais 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2021. 
gada 16. augustam veicams kār-
tējais nekustamā īpašuma nodok-
ļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar 
likumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli”, nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumi veicami vie-
nu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. 
martā, 17. maijā, 16. augustā un 
15. novembrī vai kā katra pašval-
dība lēmusi atbilstoši “Covid-19 
infekcijas izplatības seku pār-
varēšanas likuma” 5.pantā mi-
nētajām tiesībām 2021.gadā no-
teikt citus nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņus, kas 
atšķiras no likumā “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” noteikta-
jiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 
2021. gada ietvaros.

Nomaksāt NĪN iespējams 
pašvaldības norēķinu punk-
tos (ja pašvaldība darbojas pēc 
pieraksta sistēmas), bankā, in-
ternetbankā, portālā www.epa-
kalpojumi.lv un www.latvija.lv. 
Veicot maksājumu internetban-
kā, būtiski ir pārliecināties, vai 
pārskaitījums adresēts pašval-
dībai, kas izsūtījusi paziņojumu 
par NĪN nomaksu. Pārskaitījums 

veicams uz kādu no tiem paš-
valdības kontiem, kas norādīti 
sagatavotajā maksāšanas paziņo-
jumā.

Droši un ērti NĪN ir nomak-
sāt portālā www.epakalpojumi.
lv un www.latvija.lv. Abos por-
tālos pieejami pašvaldību banku 
konti NĪN samaksai, kā arī no-
dokļa maksātājam automātiski 
uzrādās visa nepieciešamā in-
formācija maksājuma veikšanai. 
Portālā www.epakalpojumi.lv 
iespējams veikt nomaksu arī par 
citas fiziskas vai juridiskas per-
sonas īpašumiem.

Atbilstoši 2021. gada 13. 
marta grozījumiem likuma “Co-
vid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likums” 5.pantā, 
par 2021. taksācijas gadam ap-
rēķināto nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājuma kavējumu 
likuma “Par nodokļiem un no-
devām” 29. panta otrajā daļā no-
teiktā nokavējuma nauda ne-
tiek aprēķināta, ja maksājums 
ir veikts līdz 2021. gada 31. de-
cembrim. 

Būtiski ņemt vērā, ja 2021. 
taksācijas gadam aprēķinātais 

nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājums līdz 2021. gada 31. 
decembrim nav veikts, nodok-
ļa maksājumam, sākot ar 2022. 
gada 1. janvāri, tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda likumā no-
teiktajā apmērā.

Aicinām iedzīvotājus izman-
tot iespēju saņemt nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumu elektroniski e-pastā.

Sakarā ar administratīvo 
teritoriālo reformu, aicinām 
iedzīvotājus veikt maksāju-
mus uz sekojošu kontu:
OGRES NOVADA 
ĶEGUMA PILSĒTAS 
PĀRVALDE 
Juridiskā adrese: Lāčplēša 
ielā 1, Ķegums, LV – 5020 
Reģ. Nr. 40900036679
Banka - SEB banka AS  
Konts: 
LV45UNLA0050004379882 
Kods UNLALV2X 
Banka - AS Swedbank, 
HABALV22
Konts: 
LV80HABA0551015370070

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2021. gada 5. augustā, 
pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, 2. panta pirmo daļu un 9. pantu, 
pieņemts lēmums izveidot Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komi-
siju izveidošanu 11 locekļu sastāvu un izsludināt kandidātu pieteik-
šanu komisijas sastāvam, nosakot,  ka pieteikumus var iesniegt līdz 
2021. gada 20. augustam (ieskaitot).

Vairāk informācijas interneta vietnē ogresnovads.lv

Iespēja pieteikties
vēlēšanu komisijā


