
Pirmajā Adventē Ķeguma pil-
sētas eglē tika iedegtas lam-
piņas. 28. novembra vakarā 
Ogres novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Egils Hel-
manis bija ieradies Ķegumā, 
lai sveiktu novadniekus Pirma-
jā Adventē.

Šis ir laiks, kad ir svarīgi sajust 
atbalstu, pasacīt labus vārdus un 
sajust svētku gaidīšanas prieku, 
tāpēc arī šogad gandrīz astoņus 
metrus augsto eglīti rotā spēka 
vārdi. Eglītē atrodas tādi vārdi 
kā draudzība, mīlestība, laime, 
prieks un daudzi citi. Protams, 

eglīti rotā arī lampiņu virtenes 
un iepriekšējo gadu dekorācijas. 
Eglīte atrodas Ķeguma parkā – 
līdzās vides objektam, uzrakstam 
“Ķegums”.

Uz eglītes lampiņu iedeg-
šanu bija atbraukuši lielie pasa-
ku tēli, kuri atgādināja, ka līdz 
12. decembrim pie eglītes dar-
bosies Ziemassvētku pasts. Pa-
stkastītē var ievietot vēstulīti 
Ziemassvētku vecītim, norādot 
savu adresi, vārdu un uzvārdu.

Pirmajā Adventē eglītes 
lampiņas iedegās arī Rembates 
pagasta eglītē. Zem sniega klāta-
jiem zariem, eglītē rotājās snieg-
pārsliņas, gaismiņu virtenes, zel-
ta un sarkanās krāsas bumbiņas. 
Teju četrus metrus augstā eglīte 
atrodas pie Rembates Tautas 
nama. 

Īsi pēc lampiņu iedegšanas 
sniegā parādījās mazs sniega eņ-
ģelis, kuru bija izveidojis viens 
no jaunākajiem  apmeklētājiem. 
Vakara garumā pie eglītes tapa 
arī sniega vīrs. 

28. novembrī svētku eglīte 
iemirdzējās arī Tomē. Eglīti pie 
muzeja dekorēja Ķeguma pilsē-
tas un apkaimju biedrība. Eglīte 
rotāta baltām bumbiņām un gais-
mas virtenēm, kas visas savieno-
jas egles galotnē. Eglīte pieteikta 
Ogres novada projektam “Eglīšu 
stāsts”.

Līdz Latvijas Republikas 
Proklamēšanas gadadienas 
priekšvakaram ikvienam no-
vada iedzīvotājam bija iespēja 
izvirzīt kandidātus apbalvo-
jumam „Ķeguma novada lep-
nums 2021”.

Ogres novada Ķeguma pilsētas 
pārvalde apbalvojumam aicināja 
nominēt cilvēkus, kuri ir veicinā-
juši Ķeguma pilsētas, Rembates, 
Tomes un Birzgales pagastu iz-
augsmi, attīstību, labklājību un 
atpazīstamību.

Apbalvojumu piešķir par 
sevišķiem nopelniem Ķeguma 
pilsētas, Rembates, Tomes un 
Birzgales pagastu labā, kas var 
izpausties valsts, kultūras, zināt-
nes, saimnieciskajā vai sabied-
riskajā darbā. Par īpašiem no-
pelniem uzskatāms gan atsevišķs 

izcils darbs, gan ilgstoša, priekš-
zīmīga un panākumiem bagāta 
darbība. Uz apbalvojuma saņem-
šanu var pretendēt gan Ķeguma, 
Rembates, Tomes un Birzgales 
iedzīvotāji, gan personas, kuras 
dzīvo citviet, bet viņu veikums ir 
tieši iespaidojis pilsētu un pagas-
tu attīstību.

Šogad apbalvojumam tika 
izvirzīti seši pretendenti, kuri sa-
karā ar valstī noteiktajiem iero-
bežojumiem tiks apbalvoti slēgtā 
pasākumā Ķeguma Tautas namā.

2021. gada goda titulam 
“Ķeguma novada lepnums” tika 
izvirzīti – Aigars Caunītis, Ed- 
munds Būmanis, Irēna Dmitro-
čenko, Eduards Purviņš, Jogita 
Pūpola-Some, SIA “Pest Solu-
tions” (“Rembates šokolāde”).
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Apseko Birzgales
pagasta ceļus 
 2. lpp. u

Ķegumā aizvadīti
valsts svētki

4. lpp. u

Ķeguma piepilsētas 
mežos atjaunots 

pastaigu takas 
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Pasniegs apbalvojumu 
„Ķeguma novada lepnums 2021”

Pirmajā Adventē iedegtas lampiņas 
Ķeguma, Rembates un Tomes eglītēs

Rembates aplim – 35!
Šogad tradicionālajam skrējie-
nam “Rembates aplis” nosvi-
nēta 35 gadu jubileja!

Ņemot vērā valstī noteiktos ie-
robežojumus, šogad tradicionā-
lais skrējiens “Rembates aplis” 
nenotika ierastajā – sacensību 
veidā. Līdz 18. novembrim skrē-
jienam bija pieteikušies vairāk 
kā 150 dalībnieki, kuri Latvijas 
Republikas Proklamēšanas ga-
dadienas rītā devās izskriet kādu 
no distancēm – Mazo apli (3 km) 
vai Lielo apli (10,8 km).

Šogad skrējienā varēja pie-
dalīties individuāli vai kopā ar 
ģimeni. Jubilejas skrējienā neti-
ka uzņemts kontrollaiks un katrs 
savu distanci sākt varēja jebkurā 
sev vēlamā laikā. 

Par godu Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienai un skrējie-

na jubilejai, katram dalībniekam 
tika pasniegta piemiņas balva. 
Lai saņemtu balvu, skrējiena lai-
kā dalībniekam bija jānofotogra-
fējas pie kontrolpunkta.

Daudziem skrējiena dalīb-
niekiem valsts svētku rītu iesākt 
ar “Rembates apli” jau kļuvis 
par tradīciju, kas tiek nodota arī 
nākamajām paaudzēm. Paldies 
dalībniekiem par uzticību šim 
skrējienam! Paldies, ka ieroda-
ties no visas Latvijas, lai sportis-
ki iesāktu valsts svētku rītu! Pal-
dies Folkmaņiem, kuri pasniedza 
visiem skrējējiem gardu dāvanu 
– kliņģeri ar skrējiena jubilejas 
cipariem!

Svētku izskaņā Rembates pa-
gasta centrs tika izgaismots sar-
kanbaltsarkanās krāsās.
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PAŠVALDĪBA

Ogres novada pašvaldības do-
mes sēdē 2021. gada 11. no-
vembrī deputāti apstiprināja 
saistošos noteikumus par pa-
balstiem bārenim un bez vecā-
ku gādības palikušam bērnam 
pēc pilngadības sasniegšanas. 
Saistošie noteikumi stāsies spē-
kā 2022. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi vai to punkti 
par palīdzību bārenim un bez ve-
cāku gādības palikušam bērnam 
pēc pilngadības sasniegšanas šo-
brīd ir spēkā vēsturiskā Ikšķiles, 
Ķeguma un Lielvārdes novada 
administratīvajās teritorijās, sa-
vukārt vēsturiskā Ogres novada 
administratīvajā teritorijā sais-
tošie noteikumi par pabalstiem 
bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam pēc pilnga-
dības sasniegšanas nav pieņem-
ti, pabalsta izmaksa tiek veikta, 
pamatojoties uz normatīvo aktu 
prasībām.

Izvērtējot spēkā esošos sais-
tošos noteikumus, kas nosaka 
atšķirīgus pabalstu apmērus, un 
ievērojot Ogres novada pašvaldī-
bas budžeta iespējas, apstiprinā-
ti jauni saistošie noteikumi, kas 
attieksies uz visu jaunizveidotā 
Ogres novada administratīvo te-
ritoriju.

Saistošie noteikumi paredz 
šādus pabalstu apmērus:
– vienreizējs pabalsts patstāvī-
gas dzīves uzsākšanai – 218 eiro, 
personai ar invaliditāti – 327 
eiro;

– vienreizējs pabalsts sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei – 820,05 eiro;
– pabalsts ikmēneša izdevumu 
segšanai – 159 eiro, personai ar 
invaliditāti – 213 eiro. Pabalstu 
ikmēneša izdevumu segšanai 
izmaksā katru mēnesi, ja piln-
gadību sasniegušais bērns mācās 
vispārējās vai profesionālās iz-
glītības iestādē, studē augstskolā 
vai koledžā un saskaņā ar izglītī-
bas jomu regulējošajos normatī-
vajos aktos noteikto kārtību sek-
mīgi apgūst izglītības vai studiju 
programmu;
– mājokļa pabalsts tiek aprē-
ķināts, piešķirts un izmaksāts 
saskaņā ar Ministru kabineta 
2020. gada 17. decembra notei-

kumos Nr. 809 „Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās si-
tuācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu” noteikto 
kārtību, bet neņemot vērā bāreņa 
ienākumus.

Kopējais palīdzības sasnieg-
šanas apmērs bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc pilngadības sasnieg-
šanas 2021. gadā plānots 123 
327 eiro. 2022. gadā palīdzību 
bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem pēc piln-
gadības sasniegšanas paredzēts 
sniegt 147 134 eiro apmērā, līdz 
ar to plānota budžeta izdevumu 
palielināšanās par 23 807 eiro 
gadā. Tomēr kopējā budžeta pa-
lielināšanās nav paredzēta, ņe-

mot vērā, ka budžeta izdevumu 
palielināšanās tiks kompensēta 
no Labklājības ministrijas sa-
ņemtās mērķdotācijas.

Saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 45. pantu saistošie no-
teikumi „Par pabalstiem bārenim 
un bez vecāku gādības palikuša-
jam bērnam pēc pilngadības sa-
sniegšanas” ir nosūtīti Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai (VARAM) atzinuma 
sniegšanai. Pēc VARAM pozitī-
va atzinuma saņemšanas tie tiks 
publicēti un stāsies spēkā 2022. 
gada 1. janvārī, šajā datumā zau-
dēs spēku vēsturiskajos novados 
šobrīd spēkā esošie saistošie no-
teikumi.
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Apstiprina pabalstu apmēru bārenim un bez vecāku 
gādības palikušam bērnam

Dome apstiprina vienreizējā pabalsta apmēru sakarā ar bērna piedzimšanu
Ogres novada pašvaldības do-
mes sēdē 2021. gada 11. no-
vembrī deputāti apstiprināja 
saistošos noteikumus par vien-
reizēju pabalstu mājsaimniecī-
bai sakarā ar bērna piedzim-
šanu, kas attieksies uz visu 
jaunizveidotā Ogres novada 
teritoriju. Bērna piedzimšanas 
pabalsta apmērs un tā piešķir-
šanas kārtība apvienotajā no-
vadā tiks piemērota no 2022. 
gada 1. janvāra.

Līdz šim spēkā esošie saistošie 
noteikumi, kuri tika piemēro-
ti vēsturiskā Ogres, Ikšķiles, 
Ķeguma un Lielvārdes novada 
administratīvajās teritorijās, no-
teica atšķirīgus bērna piedzim-
šanas pabalstu apmērus. Jāņem 
vērā, ka bērna piedzimšanas pa-
balsts nav uzskatāms par sociālo 
palīdzību Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 
izpratnē un tā saņemšana nav 

saistīta ar pabalsta saņēmēja ie-
nākumu un īpašumu izvērtēšanu. 
Bērna piedzimšanas pabalsts ir 
vēsturiskā Ogres, Ķeguma, Ik-
šķiles un Lielvārdes novada paš-
valdību brīvprātīgā iniciatīva mi-
nēto pašvaldību administratīvo 
teritoriju iedzīvotāju interesēs.

Vērtējot spēkā esošajos sais-
tošajos noteikumos noteiktos 
bērna piedzimšanas pabalsta ap-
mērus un piešķiršanas kritērijus, 
jaunajos saistošajos noteikumos 
saglabāts daudzbērnu ģimeņu 
atbalsta princips, kā arī kritērijs 
par pabalsta saņēmēja dzīvesvie-
tas deklarēšanu Ogres novada 
teritorijā. Bērna piedzimšanas 
pabalsta saņemšanas kritērijs – 
reģistrēta laulība vecāku starpā 
– atzīts par neatbilstošu pabalsta 
mērķim. Pabalsts ir paredzēts 
jaundzimušā bērna aprūpes va-
jadzību nodrošināšanai, tāpēc 
jaunajos saistošajos noteikumos 
minētais kritērijs nav saglabāts. 

Tāpat jaunajos saistošajos notei-
kumos bērna aizbildnis vairs nav 
paredzēts kā bērna piedzimša-
nas pabalsta saņēmējs, jo Ogres 
novada pašvaldības pabalsts 
aizbildnim pie bērna nodošanas 
aizbildnībā tiks reglamentēts at-
sevišķos saistošajos noteikumos.

Ievērojot Ogres novada paš-
valdības budžeta iespējas, bērna 
piedzimšanas pabalsts par katru 
mājsaimniecībā dzimušo bērnu 
noteikts šādā apmērā: pirmajam 
bērnam 100 eiro, otrajam bēr-
nam 200 eiro, trešajam un kat-
ram nākamajam bērnam 300 eiro 
– ar nosacījumu, ka:

1) bērna dzīvesvieta ir dekla-
rēta Ogres novada administratī-
vajā teritorijā;

2) vismaz viena bērna ve-
cāka dzīvesvieta ir deklarēta 
Ogres novada administratīvajā 
teritorijā pabalsta pieprasīšanas 
dienā un vismaz sešus mēnešus 

pēc kārtas līdz bērna piedzim-
šanas dienai. Nosacījumu par 
dzīvesvietas deklarēšanas termi-
ņu – sešus mēnešus pirms bērna 
piedzimšanas – nepiemēro, ja 
mājsaimniecība iegādājusies ne-
kustamo īpašumu Ogres novadā 
ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot;

3) bērns un vismaz viens no 
vecākiem dzīvo vienā mājsaim-
niecībā Ogres novada adminis-
tratīvajā teritorijā.

Bērna vecāks pabalstu varēs 
pieprasīt, iesniedzot rakstisku 
iesniegumu Ogres novada So-
ciālajā dienestā vienā no tālāk-
minētajiem veidiem:

– iesniedzot iesniegumu So-
ciālajā dienestā Upes prospektā 
16, Ogrē;

– iesniedzot iesniegumu 
tuvākajā pašvaldības klientu 
apkalpošanas centrā vai valsts 
pārvaldes vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā;

– nosūtot iesniegumu So-
ciālajam dienestam pa pastu;

– nosūtot ar drošu elektro-
nisko parakstu parakstītu iesnie-
gumu Sociālajam dienestam uz 
e-pasta adresi ogressd@ogresno-
vads.lv;

– izmantojot e-pakalpojumu 
„Iesniegums iestādei” portālā 
latvija.lv.

Saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 45. pantu saistošie 
noteikumi „Par vienreizēju pa-
balstu mājsaimniecībai sakarā 
ar bērna piedzimšanu” ir nosūtīti 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai (VARAM) 
atzinuma sniegšanai. Pēc VA-
RAM pozitīva atzinuma saņem-
šanas tie tiks publicēti un stāsies 
spēkā 2022. gada 1. janvārī, šajā 
datumā zaudēs spēku vēsturiska-
jos novados šobrīd spēkā esošie 
saistošie noteikumi.

Avots: www.ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Egils Hel-
manis kopā ar domes deputā-
tiem Pāvelu Kotānu un Ilmāru 
Zemnieku apsekoja valsts au-
toceļu stāvokli Birzgales pagas-
tā.

“Ikvienam ir jārūpējas par sa-
viem īpašumiem. Pašvaldība 
gādā par tās īpašumā esošajiem 
ceļiem un ielām, cenšas šo sva-
rīgo satiksmes infrastruktūru 
uzturēt un pilnveidot, savukārt 
par valsts ceļiem jārūpējas insti-
tūcijām, kurām šis pienākums ir 
deleģēts un kurām šī pienākuma 
izpildei no valsts budžeta tiek 
piešķirts finansējums,” uzsver 
E. Helmanis.

Apsekojot ceļus Birzgales 
pagastā, domes priekšsēdētājs un 
abi deputāti secināja, ka  ne vi-
siem valsts autoceļiem lauku ap-
vidū tiek pievērsta vajadzīgā uz-
manība un aprūpe – ceļu seguma 
kvalitāte daudzviet varētu būt la-

bāka, tāpat ikdienas uzturēšanas 
darbu kvalitāte; daudzviet netiek 
noņemts apaugums ceļu malā, 
netiek tīrīti ceļmalu grāvji, ceļu 
malas aizaugušas ar krūmiem.

“Jau tuvākajā laikā pašval-
dība sagatavos vēstuli satiksmes 
ministram Tālim Linkaitam, lai 
atgādinātu par nepieciešamību 
nodrošināt kvalitatīvāku valsts 
ceļu uzturēšanu Ogres novada 
Birzgales pagastā, jo Satiksmes 
ministrija ir galvenā institūci-
ja arī valsts īpašumā esošo ceļu 
ikdienas uzturēšanā un ceļu stā-
vokļa uzlabošanā. Kā pašvaldī-
bas vadītājam mans pienākums 
ir atgādināt attiecīgās nozares 
ministram par ceļu aktuālo stā-
vokli un prasīt tā uzlabošanu, kur 
nepieciešams,” norāda domes 
priekšsēdētājs.

Informācijas un foto materiāla 
avots: www.ogresnovads.lv

Apseko Birzgales pagasta ceļus 
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Pamatojoties uz Ogres novada 
pašvaldības (turpmāk – Paš-
valdība) domes 2021. gada 11. 
novembra lēmumu „Par Ogres 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021.–2034. gadam 
1.0. redakcijas, Ogres novada 
attīstības programmas 2021.–
2027. gadam 1.0. redakcijas un 
vides pārskata projekta nodo-
šanu publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņem-
šanai”, publiskajai apsprieša-
nai un institūciju atzinumu sa-
ņemšanai nodota Ogres novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas 2021.–2034. gadam 1.0. re-
dakcija (turpmāk – Stratēģija), 
Ogres novada attīstības prog-
rammas 2021.– 2027. gadam 
1.0. redakcija (turpmāk – At-
tīstības programma) un minēto 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu vides pārskata pro-
jekts.

Saskaņā ar Covid-19 infek-
cijas izplatības pārvaldības li-
kuma 21. panta trešo daļu pub-
liskā apspriešana norisinās 
neklātienes formā. Publiskā 
apspriešana norisinās no 2021. 
gada 15. novembra līdz 2021. 
gada 28. decembrim. Publis-
kās apspriešanas sanāksmes 
notiks videokonferences for-
mātā „Zoom” platformā: 15. 
decembrī plkst. 18.00; 16. de-
cembrī plkst. 18.00; 17. decem-
brī plkst. 18.00; 18. decembrī 
plkst. 12.00.

Lai piedalītos publiskās ap-
spriešanās sanāksmē, lūdzam 
reģistrēties, aizpildot pietei-
kuma veidlapu, kas pieejama 
Pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.ogresnovads.lv. 

Piekļuves saite tiks nosūtīta 
uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Ar Stratēģijas, Attīstī-
bas programmas un vides 
pārskata redakciju elektroni-
skā formātā var iepazīties 
valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā geolat-
vija.lv (https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_19063; 
ht tps: / /geola tv i ja . lv /geo/
tapis#document_18361).

Stratēģijas, Attīstības prog-
rammas un vides pārskata re-
dakcijas pieejamība papīra 
formātā tiks nodrošināta tikai 
pēc iepriekšējas pieteikšanās:

– Pašvaldības centrālās ad-
ministrācijas ēkā Brīvības ielā 
33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001 
(tālr. 65071160);

– Birzgales pagasta pārval-
des ēkā Lindes ielā 2, Birzgalē, 
Birzgales pag., Ogres nov., LV-
5003 (tālr. 65034212);

– Ikšķiles pilsētas un Tīnū-
žu pagasta pārvaldes ēkā Peldu 
ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., LV-
5052 (tālr. 65030202);

– Jumpravas pagasta pārval-
des ēkā Daugavas ielā 6, Jum-
pravā, Jumpravas pag., Ogres 
nov., LV-5022 (tālr. 65057472);

– Krapes pagasta pārvaldes 
ēkā „Pagasta padomes ēka” 
Krapē, Krapes pag., Ogres 
nov., LV-5012 (tālr. 65055630);

– Ķeguma pilsētas pārval-
des ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegu-
mā, Ogres nov., LV-5020 (tālr. 
65038883);

– Ķeipenes pagasta pār-
valdes ēkā „Saulīte” Ķeipenē, 
Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-
5062 (tālr. 65033598);

– Lauberes pagasta pārval-
des ēkā Ozolu ielā 3, Lauberē, 
Lauberes pag., Ogres nov., LV-
5044 (tālr. 65037290);

– Lēdmanes pagasta pār-
valdes ēkā „Pagastmāja” Lēd-
manē, Lēdmanes pag., Ogres 
nov., LV-5011 (tālr. 65058733, 
65058721);

– Lielvārdes pilsētas un pa-
gasta pārvaldes ēkā Raiņa ielā 
11A, Lielvārdē, Lielvārdes 
nov., LV-5070 (tālr. 65053370, 
65020834);

– Madlienas pagasta pārval-
des ēkā „Pagastmāja” Madlie-
nā, Madlienas pag., LV-5045 
(tālr. 65039185);

– Mazozolu pagasta pārval-
des ēkā Rīgas ielā 5, Līčupē, 
Mazozolu pag., Ogres nov., 
LV-5065 (tālr. 65031955);

– Meņģeles pagasta pārval-
des ēkā „Pagastmāja” Meņģelē, 

Meņģeles pag., Ogres nov., LV-
5047 (tālr. 65029171);

– Ogresgala pagasta pār-
valdes ēkā Bumbieru ielā 9, 
Ogresgalā, Ogresgala pag., 
Ogres nov., LV-5041 (tālr. 
65035124);

– Rembates pagasta pārval-
des ēkā Lielvārdes ielā 3, Rem-
batē, Rembates pag., Ogres 
nov., LV-5016 (tālr. 65055832, 
65038883);

– Suntažu pagasta pārvaldes 
ēkā „Tautas nams” Suntažos, 
Suntažu pag., Ogres nov., LV-
5060 (tālr. 65037004);

– Taurupes pagasta pār-
valdes ēkā Bērzu ielā 6, Tau-
rupē, Taurupes pag., Ogres 
nov., LV-5064 (tālr. 65055261, 
65055266);

– Tomes pagasta pārvaldes 
ēkā „Ābelītes” Tomē, Tomes 
pag., Ogres nov., LV-5020 (tālr. 
26651835).

Lai saņemtu konsultāciju, 
lūdzam sazināties ar Pašvaldī-
bas centrālās administrācijas 
Attīstības un plānošanas noda-
ļas telpisko plānotāju Jevgēniju 
Duboku: tālr. 25204692, e-pa-
sta adrese jevgenijs.duboks@
ogresnovads.lv.

Rakstiskie priekšlikumi 
publiskās apspriešanas laikā 
sūtāmi pa pastu vai iesniedza-
mi Pašvaldības centrālajā ad-
ministrācijā un iepriekš norā-
dītajās Pašvaldības pārvaldēs. 
Elektroniski parakstīti iesnie-
gumi nosūtāmi uz e-pasta ad-
resi ogredome@ogresnovads.
lv. Priekšlikumus iespējams ie-
sniegt arī valsts vienotajā ģeo-
telpiskās informācijas portālā 
geolatvija.lv.

Atbilstoši Vides pārraudzī-
bas valsts biroja 2021. gada 11. 
augusta lēmumam Nr. 4-02/78 
„Par stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu” Stratēģijai un 
Attīstības programmai piemē-
rota stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra, 
kurā izvērtēta šo teritorijas at-
tīstības plānošanas dokumentu 
iespējamā ietekme uz vidi un 
noteikti pasākumi tās novērša-
nai vai mazināšanai, izstrādājot 
vides pārskatu.

Stratēģijas un Attīstības 
programmas redakciju izstrā-
dāja SIA „Ķemers Business and 
Law Company”, tīmekļa vietne 
kblc.lv, tālr. 29285297. Vides 
pārskata projektu izstrādāja 
SIA „Firma L4”, tīmekļa vietne 
www.l4.lv, tālr. 29545377.

NOVADĀ

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021.–2034. gadam 1.0. redakcijas, Ogres novada 
attīstības programmas 2021.–2027. gadam
1.0. redakcijas un vides pārskata projekta
publiskā apspriešana

Izveidota karte Ziemassvētku 
rotājumu apskatei
Gaidot Ziemassvētkus, Ogres 
novada Tūrisma informācijas 
centrs izveidojis Ogres pilsētas 
un novada kartes ar īpaši izgais-
motām vietām adventes laikā. 
Lai ogrēnieši un viesi no visas 
Latvijas varētu labāk iepazīt 
šīs vietas, pilsētas kartē atzīmēti 
divi pastaigu maršruti: mazais 
loks ~ 4 km un lielais loks ~ 10  
km garš. Izgaismotās Ogres no-
vada pilsētas – Ikšķili, Ķegumu 
un Lielvārdi visērtāk apciemot, 
izmantojot dzelzceļa satiksmi, 
savukārt plašo Ogres novada 
teritoriju aicinām apceļot ar au-
tomašīnu.

Kā jau ziņots iepriekš, lielākā 
daļa Ziemassvētku rotājumu tika 
iedegti pirmajā adventē. Ogres 
gaismas bumbas tradicionāli 
gada nogalē priecē cilvēkus Brī-
vības ielas gājēju posmā, bet otrā 
gājēju ielas galā uzmanību pie-
saista Kristus dzimšanas ainiņa. 
Savukārt Mālkalnes prospektu 
rotā iespaidīgs gaismas objekts - 
kādreizējās Krievijas valdnieces 
Katrīnas I kariete, kas veidota no 
60 000 lampiņām. Galvenā egle 
Ogrē izvietota pilsētas centrā – 
Brīvības ielas skvērā. Izgaismo-

tie objekti Ogrē ieslēdzas līdz ar 
pilsētas apgaismojumu, aptuveni 
plkst. 16.30.

Arī Ogres novada pilsētās un 
pagastos izrotātās egles tika ie-
degtas pirmajā Adventē. Pakāpe-
niski tiek izvietoti izgaismotie eņ-
ģeļi katras baznīcas tuvumā visa 
apvienotā novada teritorijā.

Jau trešo gadu Ogres iedzīvo-
tāji, iestādes un uzņēmumi veido 
Ziemassvētku eglīšu stāstu - da-
žādās vietās visa novada teritorijā 
tiks izdekorētas vairāk kā 80 eg-
les. Izrotātās eglītes tūrisma infor-
mācijas centra izveidotajā kartē 
atzīmētas ar numuriem, jo no nā-
kamās nedēļas būs iespējams no-
balsot par skaistāko eglīti.

Līdz Ziemassvētkiem gaidāmi 
vēl daži pārsteigumi. Aicinām se-
kot līdzi informācijai par to, kur 
un kad tiks izvietoti jaunie gais-
mas objekti Ogrē. Ziemassvētku 
rotājumi Ogrē būs apskatāmi līdz 
pat janvāra beigām.

Informāciju sagatavoja Ogres 
novada Tūrisma informācijas 
centrs

Informācijas avots:
www.ogresnovads.lv

SIA “ĶEGUMA STARS”
aicina darbā  SĒTNIEKU

Darba pienākumi:
– Dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana;
– Veikt pilsētas ietvju tīrīšanu;
– Veikt ietves un celiņu kopšanu un attīrīšanu no sniega un nokaisīšanu 
ziemas periodā;
– Regulāri veikt savu kopjamo teritoriju apsekošanu;
– Informēt darba devēju par konstatētajiem bojājumiem;
– Prasme patstāvīgi organizēt darbu.

Prasības pretendentiem:
– Fiziskā noturība; 
– Valsts valodas zināšanas; 
– Godprātīga attieksme pret darbu;
– pamatizglītība;
– valsts valodas prasme – vidējais līmenis (B);
– pārzināšana un prasme rīkoties ar teritorijas uzkopšanas mehānis-
miem;
– prasme organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta, precizitāte un 
atbildība.

Piedāvājam:
– darbu uz pilnu slodzi;
– darbu uz nenoteiktu laiku;
– stabilu atalgojumu – 500,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
– sociālās garantijas.
Apmaksāta veselības apdrošināšana pēc 1 gada; 
Dzimšanas dienā iespēju saņemt brīvdienu.

Pieteikumu  iesniegt: Kuģu ielā 5, Ķegums, Ogres novads vai 
 birojs.kegumastars@inbox.lv līdz 2021.gada 20.decembrim.

Tālrunis uzziņām: 25774460

Pateicība!
Ķeguma novada SAC “Senliepas”

sirsnīgi pateicas par sirds siltumu un 
dāvātajām dāvanām senioriem Ziemassvētkos:

Ķeguma bērnudārza grupiņai “Skudriņas”,
Ķeguma vidusskolas 1.b klasei,

Biedrībai “Roka”,
Tīnūžu DUS kolektīvam!
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Oktobra beigās ikviens novada 
iedzīvotājs tika aicināts iesūtīt 
savu dzejoli konkursā “Sauli, 
spēku, gaismu Latvijai”.

Konkurss tika rīkots par godu 
Latvijas valsts svētkiem un tajā 
piedalījās 14 dalībnieki, kuri ie-
sūtīja 58 dzejoļus.

Katrs autors bija atspoguļo-

jis Latviju citādāk. Tika iesūtīti 
gan romantiski, gan tēlaini, gan 
tradīcijām piepildīti vārdi, bet vi-
sus tos caurvij spēks un mīlestība 
pret mūsu Tēvzemi. Paldies kat-
ram, kurš piedalījās, uzdrīkstējās 
un, iespējams, pat uzrakstīja savu 
pirmo dzejoli!

Visaugstāk novērtētie dze-
joļi bija autoriem Intai Špillerei, 

Lailai Mūrniecei, Raivim Gribus-
tam, Otīlijai Kromanei, Mārītei 
Bikovskai, Zentai Matildei Viten-
bergai, Annai Kerijai Studentei, 
Paulai Kābelei un Selīnai Viet-
niecei.

Ar visiem autoriem, kuri sa-
ņems balviņas, Ķeguma Tautas 
nama vadītāja Dace Māliņa sazi-
nāsies individuāli.

Kā ik gadu, Birzgalē pie ēkām 
plīvo sarkanbaltsarkanie ka-
rogi. Arvien vairāk cilvēku pie 
apģērba svētku nedēļā nēsā 
sarkanbaltsarkanās lentītes. 
Tāpat arī kopīga himnas dzie-
dāšana pirms koncerta ir kļu-
vusi par vienojošu tradīciju. 
Valsts svētki ir laiks, kad mēs 
jo īpaši izjūtam patriotismu.

18. novembra vakarā, godinot 
Latviju 103. dzimšanas dienā, 

Birzgales Tautas namā aiz-
vadīts Andra Ērgļa koncerts 
„Sirdspuksti Latvijai”. Mūziķis 
izpildīja tautā iemīļotas un dau-
dziem labi zināmas dziesmas, 
kuras dzirdot, koncerta viesi 
dziedāja līdzi.

Jāsaka, ka patiess prieks bija 
redzēt cilvēkus smaidām, jo pēc 
tik ilga laika koncertu varējām 
baudīt klātienē.

KULTŪRA

Birzgalē svin
valsts svētkus

Lāčplēša dienā piemin brīvības cī-
ņās kritušos varoņus

11. novembrī Ķegumā, Tomē, 
Rembatē un Birzgalē tika ie-
degtas simtiem sveču liesmi-
ņas, godinot un pieminot Lat-
vijas brīvības cīņās kritušos 
varoņus.

Ķegumā tika izgaismots ceļš uz 
Latvijas karogu, kas atmirdzē-
ja lāpu un sveču liesmiņās. Ķe-
guma parkā, dodoties pastaigā 
patriotu nedēļas ietvaros, varēja 
lasīt dzejoļus, kas iesūtīti kon-
kursam “Sauli, spēku, gaismu 
Latvijai”.

Tomes pagastā, pieminot 
karā un Latvijas atbrīvošanas cī-
ņās kritušos un bezvēsts pazudu-
šos Tomes dēlus, godinot Tomes 
Lāčplēša kara ordeņa kavalierus, 
dega svecītes, un ziedi rotāja 
Tomes brāļu kapus. Gaismas lies- 
miņas rotāja arī Tomes akmeni. 
Tomē izvietotas latviskās zīmes 
un atradās foto stūrītis, kas izdai-
ļots valsts svētku noformējumā.

Rembates Tautas namu šo-
gad rotāja lielformāta Latvijas 
karogs, savukārt Glāžšķūņa tilts 
tika izdaiļots Latvijas valsts ka-

rogā un ziedos. 11. novembrī 
pagasta centrā dega sveču gais-
miņas un lāpu ugunis.

Birzgalē sveču liesmiņas 
tika iedegtas spēka zīmēs, lāpu 
ugunis rotāja pagasta centru. Pie 
tautas nama un pagasta pārval-
des šogad tika uzstādīti sarkan-
baltsarkani lukturīši, ko rotāja 
uzraksts “Birzgale” un latviskās 
zīmes.

Ķeguma, Tomes, Rembates 
un Birzgales tautas namu logi 
šogad iemirdzējās sarkanbaltsar-
kanās krāsās.

Noslēdzies Latvijas valsts svētkiem veltīts 
dzejoļu konkurss

Ķegumā aizvadīti 
valsts svētki

Latvijas Republikas proklamē-
šanai veltītie svētki iesākās 17. 
novembrī ar svētbrīdi Ķeguma 
evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā, kam sekoja koncerts “Sau-
li, spēku, gaismu Latvijai”. 
Klausītājiem uzstājās Evelīna 
Krama, kura ģitārspēles pava-
dījumā nodziedāja patriotiskas 
dziesmas. 

Koncerta laikā dzejoļus, kas tika 
iesūtīti izsludinātajam konkur-
sam, lasīja Dace Māliņa. Sveikt 
iedzīvotājus svētkos bija iera-
dusies reorganizējamās Ķeguma 
novada pašvaldības izpilddirek-
tora un administrācijas vadītāja 
p.i. Dace Soboļeva.

No 17. līdz 18. novembrim 

par godu Latvijas Republikas 
Proklamēšanas gadadienai ēka 
Rīgas ielā 12, Ķeguma evaņģē-
liski luteriskā baznīca, Ķeguma 
Tautas nams, Ķeguma bibliotēka 
un ūdenstornis tika izgaismotas 
sarkanbaltsarkanos toņos. Gais-
mas mainījās, veidojot gan Lat-
vijas valsts karogu, gan ietērpjot 
ēkas sarkanās un baltās krāsās, 
gan izgaismojot katras ēkas īpa-
šos arhitektūras akcentus.

18. novembrī svētki noslē-
dzās Ķeguma parkā pie Latvijas 
valsts karoga, kad Ķeguma jaun-
sargi nodeva svinīgo solījumu.

Diānas Kārkliņas fotogrāfija.
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Biedrība bērnu, jauniešu un 
pieaugušo kultūras un sporta 
aktivitātēm “ROKA” aicina – 
nesēdi mājās, esi aktīvs, dodies 
dabā, esi kustībā!

Vai zināji, ka Ķeguma piepilsē-
tas mežos atrodas AS “Latvijas 
valsts meži” un Ogres nova-
da pašvaldības apsaimniekotie 
meži, kuru kalnaino reljefu un 
gleznaino skatu dēļ esam iecienī-
juši kā pastaigu vietu? Vai zināji, 
ka šajos mežos ir pastaigu taka?

Meži Ķeguma tuvumā 103 
ha platībā ir Ogres Kangaru osu 
sistēmas sastāvdaļa. Oss jeb kan-
gars ir šaura, augsta vaļņveida 
grēda ar stāvām nogāzēm, kas 
būtiski paceļas virs apkārtējās 
teritorijas. Osi veidojušies ledus 
laikmetā ledāju kušanas rezultā-
tā, zemledāja tuneļu ūdens strau-
mēs. Tie sastāv no oļiem, grants 
un smilts. Ogres Kangari, kas 
sākas pie Lielvārdes un stiepjas 

paralēli Daugavai līdz pat Ikšķi-
lei, izceļas ar interesantu reljefu. 

Dabā gājēju ērtībām Ķegu-
ma piepilsētas mežos iekārtotas 
labiekārtotas takas, kuras var 
izmantot gan pastaigu cienītāji, 
gan nūjotāji, skrējēji, orientieris-
ti un riteņbraucēji. Informācijas 
stendā ir apraksts par teritoriju 
un taku maršruts. Takas kopējais 
garums ir aptuveni 8,5 km. Takas 
sākumpunktu atradīsi pēc koor-
dinātām: 56.736920; 24.741286. 

Pateicoties  biedrības “ROKA” 
biedriem, takas marķējums ir 
apsekots un atjaunots vietās, kur 
meža plānotās apsaimniekošanas 
rezultātā marķējums vairs nebija 
pieejams. Tāpēc “ROKA” aicina 
- nesēdi mājās, esi aktīvs, dodies 
dabā, esi kustībā! 

Vairāk par taku: https://ej.uz/
KegumaTaka vai noskenējot QR 
kodu.

Izglītības un zinātnes ministri-
jas Jaunatnes politikas valsts 
programmas izsludinātajā 
projektu konkursā atbalsts 
jauniešiem Covid-19 pandē-
mijas radīto seku mazināšanai 
tika apstiprināts jauniešu pro-
jekts “Nesēdi mājās – strādā ar 
sevi”. Projekta mērķgrupa ir 
20 jaunieši vecumā no 13 līdz 
19 gadiem.

Projektā jau šobrīd ir un tiek 
īstenotas dažādas aktivitātes, lai 
veicinātu jauniešu mentālās vese-
lības uzlabošanu, gan fiziski, gan 

garīgi, gan emocionāli. 
24. un 25. novembrī pie 

jauniešiem klātienē, Birzgales 
pamatskolā un Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolā tika 
novadītas  divas  interesantas no-
darbības, kuras vadīja psiholoģe 
Gunita Bogdanova. Nodarbības 
tika vadītas, lai uzlabotu jauniešu 
psihoemocionālo stāvokli. Tajās 
jaunieši klausījās izglītojošu pre-
zentāciju par pašvērtējuma stip-
rināšanu, saskarsmes prasmju un 
pozitīvas komunikācijas veido-
šanu un, interaktīvi darbojoties, 

izvērtēja stresa mazināšanas me-
todes un to pielietojumu ikdienas 
dzīvē pašsajūtas uzlabošanai. 
Jaunieši saņēma izdales materiā-
lu, lai metodes varētu pielietot 
psihoemocionālās veselības stip-
rināšanai ilgtermiņā.

Tāpat jaunieši no septembra 
līdz pat decembra vidum uzsāka 
un aktīvi apmeklēja arī Smieklu 
jogas nodarbības grupās pasnie-
dzējas Kristīnes Kantiķes vadībā. 
Smieklu jogas pēdējo nodarbību 
jaunieši izbaudīja ārā sniegotā ai-
navā kopā ar praktiskiem vingri-

nājumiem un smieklu palīdzību. 
Pēc Smieklu jogas pasniedzējas 
teiktā – ar katru apmeklēto no-
darbību jaunieši paliek arvien 
atvērtāki un brīvāki savās sajūtās 
un emocijās. Nodarbībās jaunieši 
iemācījās pareizi elpot, smieklus 
apvienot ar jogas dziļo elpošanu. 
Lai arī sākotnēji visiem nodarbī-
bas šķita kaut kas neparasts, to-
mēr nākamās reizes jauniešiem 
jau iepatikās. Pozitīvi, ka pēc 
aktivitātes visi iesaistītie jaunieši 
no nodarbībām aiziet priecīgi un 
laimīgi.

No projekta sākuma līdz pat 
decembra vidum paralēli citām 
nodarbībām, notiek arī  Koučin-
ga nodarbības, kuras tiek vadītas  
profesionāla kouča jeb individu-
ālās izaugsmes trenera vadībā. 
Nodarbībās jaunieši parāda savu 
sniegumu un mērķus, kā arī ak-
tīvu vēlmi strādāt ar sevi un gūt 

motivāciju. Jau šobrīd jaunieši ir 
pildījuši dažādus pašnovērtēju-
ma testus, iemācījušies izveidot 
spēcīgus CV, par kuriem sevišķi 
gandarīti ir paši jaunieši, tostarp 
arī pati nodarbību vadītāja Dace 
Briede-Zālīte.

Projektam noslēdzoties, jau-
niešus sagaida arī pirmssvētku 
projekta “Nesēdi majās – strādā 
ar sevi!” noslēguma pasākums 
2021. gada 17. decembrī, Ķe-
guma dienas centra teritorijā ar 
atskatu par projektā piedzīvoto, 
radošā darbnīca un tikšanās ar 
iedvesmas personību, kā arī citas 
pasākuma izklaides, par kurām 
jaunieši tiks informēti.

Projekts “Nesēdi mājās - strā-
dā ar sevi!” īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts programmas 
2021.-2023. gadam ietvaros”.

KULTŪRA

Ķeguma piepilsētas mežos 
atjaunots pastaigu takas 
marķējums

Jaunieši aktīvi piedalās projekta “Nesēdi mājās – strādā ar sevi” aktivitātēs 

Tomes Dāmu vokālajam ansamblim izcili 
sasniegumi starptautiskā festivālā
Tomes Tautas nama Dāmu 
vokālais ansamblis piedalījās 
starptautiskajā koru un vokālo 
ansambļu festivālā “VoxMa-
ris”.

Par labiem sasniegumiem kon-
kursos un skatēs biedrība “Latvi-
jas vokālo ansambļu asociācija” 
Tomes Dāmu vokālo ansambli 
bija ieteikusi starptautiskajam 
koru un vokālo ansambļu festi-
vālam “VoxMaris”, kuram vaja-
dzēja  notikt no šā gada 24. līdz 
26. septembrim Lietuvas pilsētā 
Klaipēdā. Bijām patiesi pagodi-
nātas, tāpēc šajā vasarā nopietni 
gatavojāmies šim festivālam. 
Diemžēl septembra vidū festivā-
lu atcēla Covid – 19 epidēmijas 
ierobežojumu dēļ.

Festivāla organizētāji nolē-
ma, ka konkursam jānotiek, aici-
not kolektīvus priekšnesumus (3 
dziesmas) iesniegt video formā-
tā. Pēdējā mirklī, valsts svētku 
nedēļas laikā, kolektīvs  paveica 
gandrīz neiespējamo, jo atsākt 
mēģināt varēja tikai no 15. ok-
tobra. Dziesmu video materiālu 
palīdzēja sagatavot mūsu ansam-
bļa dalībnieces Ivetas Zemnieces 
meita Zane. Dziesmu video, no-
tis un dziesmu tulkojums angļu 
valodā festivāla rīkotajiem tika 
nosūtīts 24. novembrī. 27. no-
vembrī notika festivāls, kuram 
varējām sekot līdzi Facebook 
lapā.

27. novembra vakarā saņē-
mām informāciju, ka esam ļoti 

labi novērtētas. No 8 vokāla-
jiem ansambļiem, kuri pārstāvē-
ja Austriju,  Lietuvu un Latviju,  
starptautiskā žūrija novērtēja 
Tomes Dāmu ansambli visaugs-
tāk. Rezultātā ieguvām pirmo 
vietu un 300 eiro naudas balvu. 
Tas kolektīvam bija necerēts pār-
steigums. Tomes Dāmu vokālā 
ansambļa 32 gadu darbs tika no-
vērtēts.

Paldies kolektīva dalībnie-
cēm, kuras sevi veltījušas šim 
pašdarbības kolektīvam! Paldies 
talantīgajai kolektīva vadītajai 
Ingrīdai Kleperei un koncert-
meistariem Antonijam Kleperim 
un Maigonim Makaram!

Sarmīte Pugača,
Tomes Tautas nama vadītāja 

Valsts svētkus Tomē svin ar koncertu
19. novembra vakarā Tomes 
Tautas namā aizvadīts Lat-
vijas valsts dzimšanas dienai 
veltītais koncerts “Iededz savu 
gaismu Latvijai”.

Sirsnīgā un patriotiskā svētku 
pasākumā iedzīvotājus sveica 
Tomes pagasta pārvaldes va-
dītāja Ilona Ofmane un Tomes 
Tautas nama vadītāja Sarmīte 
Pugača. Koncertā uzstājās tautas 
nama Dāmu vokālais ansamblis. 
Izpildījumu kuplināja saksofo-
nists Maigonis Makars. Humora 
un prieka dzirksti pasākumam 
iedeva Latvijas Nacionālā teātra 
aktieris Juris Hiršs.

Par godu svētkiem tautas 
nams tika rotāts īpašā noformē-
jumā, vēstot par mūsu zemes 
svarīgākajām vērtībām. Svētku 
vakarā Tomes Tautas nams un 
dienas centrs tika izgaismots sar-
kanbaltsarkanos toņos. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Pateicība!
Cildenais mediķa darbs ir nepieciešams un nozīmīgs 

mums katram. Cik darba dienu tas mums ir palīdzējis 
godam aizvadīt, cik svētkus stipriem un veseliem sagai-
dīt!

Kad ejam pie ārsta, stāstām viņam par to, kā jūtamies, kas traucē strādāt, dzīvot un 
kur sāp... Laimīgs ir tas cilvēks, kurš atradis dzīvē savu vietu, kurš mīl savu darbu un 
kura darbs  tik ļoti  ir nepieciešams katram no mums.

Šos vārdus pilnībā attiecinām uz mūsu pagasta ārsta palīdzi Irēnu Dmitročenko, 
kura par mums rūpējas jau kopš 1976. gada. Ilgajos darba gados viņa ir iepazinusi 

katru no mums – citu vairāk, citu mazāk. Daudzi aprūpēti jau no bērnu dienām.
Novērtējot mūsu Irēnītes (kā mēs mēdzam viņu saukt)  pašaizliedzīgo darbu, 2012. 

gadā viņa  saņēma Ķeguma novada domes apbalvojumu “Ķeguma novada lepnums”, 
bet šā gada 5. novembrī – Ogres novada PATEICĪBAS rakstu un ziedus “Par ilggadēju 
un priekšzīmīgu darbu, rūpējoties par iedzīvotāju veselību Rembates pagastā”.

Pateicības vārdus teicām arī mēs – rembatieši. Paldies par mūsu aprūpi garajos 
darba gados! 

Rembatieši

Ogres novada pašvaldības do-
mes 11. novembra sēdē tika 
pieņemti saistošie noteikumi 
„Par palīdzību audžuģimenei”, 
kas nosaka pabalsta apmēru 
audžuģimenē vai specializētā 
audžuģimenē ievietota bērna 
uzturam, pabalsta apmēru 
viņa apģērba un mīkstā inven-
tāra iegādei un šī pabalsta iz-
maksas kārtību, kā arī atlīdzī-
bas apmēru par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 
2018. gada 26. jūnija noteiku-
miem Nr. 354 „Audžuģimenes 
noteikumi” pabalstu bērna uz-
turam un pabalstu apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei audžu-
ģimenei izmaksā no tās pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem, kura no-

slēgusi līgumu ar audžuģimeni, 
un šī pabalsta apmēru, ievērojot 
šajos noteikumos  minētās norā-
des, nosaka pašvaldība.

Spēkā esošie saistošie notei-
kumi, kuri šobrīd tiek piemēroti 
bijušā Ogres, Ikšķiles, Ķeguma 
un Lielvārdes novada admi-
nistratīvajās teritorijās, nosaka 
atšķirīgus pabalstu apmērus au-
džuģimenēm. Līdz ar to Ogres 
novada pašvaldība ir izvērtējusi 
šos normatīvos aktus un izstrādā-
jusi jaunus saistošos noteikumus, 
kas stāsies spēkā 2022. gada 1. 
janvārī un paredz vienotu kārtību 
visā apvienotajā Ogres novadā.

Saskaņā ar domes sēdē pie-
ņemtajiem saistošajiem noteiku-
miem pašvaldība Ogres novada 
audžuģimenēm ikmēneša pabal-

stu bērna uzturam turpmāk iz-
maksās šādā apmērā: bērnam līdz 
divu gadu vecuma sasniegšanai 
– 258 eiro, bērnam vecumā no 
diviem gadiem līdz septiņu gadu 
vecuma sasniegšanai – 215 eiro, 
bērnam vecumā no septiņiem 
gadiem līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai – 258 eiro mēnesī. 
Apģērba un mīkstā inventāra ie-
gādei bērnam tiks piešķirts ikga-
dējs pabalsts 450 eiro apmērā. Ja 
bērns tiek ievietots audžuģimenē 
uz laiku, kas ir īsāks par mēne-
si, pašvaldība atbilstoši valstī 
noteiktajai atlīdzībai par audžu-
ģimenes pienākumu pildīšanu 
piešķirs atlīdzību proporcionāli 
dienu skaitam, kurā veikti šie 
pienākumi.

Bērnu tiesību aizsardzības 

likums nosaka, ka audžuģimene 
ir ģimene vai persona, kas no-
drošina aprūpi bērnam, kuram uz 
laiku vai pastāvīgi atņemta viņa 
ģimeniskā vide vai kura intere-
sēs palikšana savā ģimenē nav 
pieļaujama. Šī aprūpe tiek no-
drošināta līdz brīdim, kad bērns 
var atgriezties pie ģimenes vai, ja 
tas nav iespējams, tiek adoptēts, 
viņam tiek nodibināta aizbild-
nība vai arī viņš tiek ievietots 
bērnu aprūpes iestādē. Savukārt 
specializētā audžuģimene ir au-
džuģimene, kas nodrošina aprūpi 
noteiktas mērķgrupas bērnam, 
kuram ir nepieciešama īpaša ap-
rūpe.

Tiesības pieprasīt minētos 
pabalstus ir audžuģimenei, kurā 
ar Ogres novada bāriņtiesas lē-

mumu ievietots bērns un kura ar 
Ogres novada Sociālo dienestu 
ir noslēgusi līgumu par bērna ie-
vietošanu audžuģimenē. Šogad 
bijušajā Ogres novadā šāda veida 
palīdzība plānota 38 bērniem, Ik-
šķiles novadā – vienam, Ķeguma 
novadā – vienam, bet Lielvārdes 
novadā – 12 bērniem audžuģi-
menēs.

Pieņemtie saistošie noteiku-
mi „Par palīdzību audžuģimenei” 
ir nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai 
atzinuma saņemšanai. Līdz ar šo 
noteikumu spēkā stāšanos 2022. 
gada 1. janvārī spēku zaudēs visi 
četri līdzšinējie saistošie notei-
kumi.

Avots: www.ogresnovads.lv

Pieņemti saistošie noteikumi par palīdzības sniegšanu audžuģimenēm

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
2.panta 8.¹ daļu, 3.panta pirmo 
daļu, 3.panta 1.4 daļu, 9.panta 
otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā Ogres nova-
da administratīvajā teritorijā 
piemēro nekustamā īpašuma 
nodokļa likmes, kādā ar ne-
kustamā īpašuma nodokli tiek 
apliktas vidi degradējošas, sa-
gruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves, nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāša-
nas kārtību par daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo māju (tās daļu), 
kas ierakstīta zemesgrāmatā 
uz Ogres novada pašvaldības 
vārda (turpmāk- Pašvaldība) 
un tai piederošo vai piekritīgo 
zemi, uz kuras šī māja atrodas, 
un nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksāšanas paziņojuma pie-
spiedu izpildes termiņu.

2. Nekustamā īpašuma nodok-
ļa likmi 1,5 % no nekustamā 
īpašuma kadastrālās vērtības 
piemēro dzīvokļa īpašuma sa-
stāvā esošai ēkas daļai, kuras 
lietošanas veids ir dzīvoša-
na, un šai daļai piekrītošajai 
koplietošanas telpu platībai, 
viena dzīvokļa mājām, divu 
vai vairāku dzīvokļu mājām, 
kas nav sadalītas dzīvokļa īpa-
šumos, kā arī telpu grupām 
nedzīvojamās ēkās, kuru lie-
tošanas veids ir dzīvošana, ja 
šie nekustamā īpašuma nodok-
ļa objekti (turpmāk – objekti) 

netiek izmantoti saimnieciskās 
darbības veikšanai: 

2.1. fizisko personu īpašumā, tie-
siskajā valdījumā vai lietošanā 
esošajiem objektiem, ja ob-
jektā taksācijas gada 1.janvārī 
plkst. 00:00 dzīvesvietu nav 
deklarējusi neviena persona;

2.2. juridisko personu, individu-
ālo komersantu, ārvalstu ko-
mersantu un to pārstāvniecību 
īpašumā, tiesiskajā valdījumā 
vai lietošanā esošajiem objek-
tiem, kuri izīrēti dzīvošanai 
un īres tiesības ir nostiprinātas 
zemesgrāmatā, bet taksācijas 
gada 1.janvārī plkst. 00:00 tajā 
dzīvesvietu nav deklarējusi ne-
viena persona.

3. Saistošo noteikumu 2. punktu 
nepiemēro:
3.1. dārza mājām un vasarnī-
cām ar kopējo platību līdz 40 
m²;
3.2. objektiem, kuri Nekusta-
mā īpašuma valsts kadastra in-
formācijas sistēmā klasificēti 
kā jaunbūve;
3.3. līdz taksācijas gada bei-
gām, ja nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas pienā-
kums iestājas taksācijas gada 
laikā (objekts iegūts īpašumā 
izsoles rezultātā, privatizēts 
vai atsavināts valsts vai paš-
valdības īpašums, noslēgts 
īres līgums, beigušās tiesības 
uz atbrīvojumu no nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas 
pienākuma, reģistrēts jauns 
objekts);
3.4. ja taksācijas gada laikā 

tiek veikts nekustamā īpašuma 
nodokļa pārrēķins par objek-
tiem, kuriem mainīts lietoša-
nas veids vai izbeigta saimnie-
ciskā darbība.

4. Būvi, kas klasificēta kā vidi 
degradējoša, sagruvusi vai 
cilvēku drošību apdraudoša, 
apliek ar nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3% apmērā no 
lielākās, turpmāk minētās, ka-
dastrālās vērtības: 
4.1. būvei piekritīgās zemes 

kadastrālās vērtības; 
4.2. būves kadastrālās vērtības. 

5. Nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķinu par būvi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktajā kārtībā veic, sākot 
ar nākamo mēnesi pēc tam, 
kad spēkā stājies lēmums, ar 
kuru būve atzīta kā vidi degra-
dējoša, sagruvusi vai cilvēku 
drošību apdraudoša būve vai 
attiecīgais statuss atcelts.

6. Nekustamā īpašuma nodokli 
par daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju (tās daļu), kas ierakstīta 
zemesgrāmatā uz Pašvaldības 
vārda, un Pašvaldībai piedero-
šo vai piekritīgo zemi, uz kuras 
šī māja atrodas, maksā Pašval-
dības daudzdzīvokļu dzīvoja-
mā mājas (tās daļu):
6.1. īrnieki un nomnieki, ku-
riem nomas līgumi slēgti ar 
Pašvaldību vai tās pilnvaroto 
personu;
6.2.  personas, kuras īpašuma 
tiesības uz dzīvojamo māju 
(tās daļu) ieguvušas līdz dzī-
vojamās mājas privatizācijai;

6.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie 
valdītāji (līdz nekustamā īpa-
šuma reģistrēšanai zemesgrā-
matā);
6.4. likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 2. panta sep-
tītajā daļā noteiktie nodokļa 
maksātāji.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojuma pie-
spiedu izpilde uzsākama ne vē-
lāk kā 7 gadu laikā no nekusta-
mā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņa iestāšanās brīža.

8. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā 2022.gada 1.janvārī.

9. Ar šo noteikumu spēkā stāša-
nos spēku zaudē:
9.1. Ogres novada pašvaldības 
2017.gada 21.septembra sais-
tošie noteikumi Nr.19/2017 
„Par nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas kārtību 
Ogres novada pašvaldībā”- 
publicēts laikrakstā “Ogrēnie-
tis”, Nr.20 (530), 24.10.2017.
9.2. Ķeguma novada domes 
2012.gada 19.septembra sais-
tošie noteikumi Nr.13 “Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa lik-
mes piemērošanu sagruvušām, 
vidi degradējošām vai cilvēku 
drošību apdraudošām būvēm 
Ķeguma novadā” -publicēts 
laikrakstā “Ķeguma Novada 
Ziņas” , Nr. 19/20 (429/430), 
19.10.2012.

     9.3. Ķeguma novada domes 
2014.gada 19.septembra sais-
tošie noteikumi Nr.14/2014” 
Par nekustamā īpašuma no-
dokļa likuma atsevišķu nor-

mu piemērošanu Ķeguma 
novadā”- publicēts  laikrakstā 
“Ķeguma Novada Ziņas” Nr. 
19/20 (477/478), 24.10.2014. 
9.4.Lielvārdes novada domes 
2013.gada 24.aprīļa saistošie 
noteikumi Nr.9 “Par kārtību, 
kādā ar nekustamā īpašuma 
nodokli apliek vidi degradē-
jošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves 
Lielvārdes novadā” -publicēts 
laikrakstā “Lielvārdes novada 
ziņas” Nr.9,18.07.2013. 
9.5.Ikšķiles novada pašval-
dības 2013.gada 23.janvāra 
saistošie noteikumi Nr.2/2013 
„Par nekustamā īpašuma no-
dokļa likmi Ikšķiles novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā” -publicēts laikrakstā 
“Ikšķiles vēstis”05.03. 2013. 

      9.6. Ikšķiles novada paš-
valdības 2012.gada 28.no-
vembra saistošie noteikumi 
Nr.12/2012  „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piespiedu 
piedziņas termiņu” - publicēts 
laikrakstā “Ikšķiles vēstis” 
04.12.2012. 

      9.7. Ikšķiles novada pašval-
dības 2012.gada 22.februāra 
saistošie noteikumi Nr.6/2012 
„Kārtība, kādā ar nekustamā 
īpašuma nodokli apliek vidi 
degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku apdraudošas būves” - 
publicēts laikrakstā “Ikšķiles 
vēstis” 08.05.2012. 

Domes priekšsēdētājs
E.Helmanis
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SABIEDRĪBA

IN  MEMORIAM
Ir veļu laiks. Visa civilizētā pasaule atceras savus mīļos, savus radus, draugus, kolēģus, kuri tādā 

vai citādā veidā, bet vienmēr par agru ir šķīrušie no šīs pasaules, no mums. Ķeguma HES un bijušās 
Daugavas HES Kaskādes esošie un bijušie darbinieki arī piemin savus kolēģus. Diemžēl, tādu ir 
daudz, grūti pat pārskaitīt. Sākums jau bija 1944.-1945. gadā, kad vācu nāves nometnēs par centie-
niem nosargāt spēkstaciju no saspridzināšanas mira pirmais Ķeguma HES direktors Pāvils Krasovskis 
un strādnieki Elīna Mežsarga, Vladislavs Osmanis, Giruckis. Spēkstacijas darbībā izcilas personības 
ir bijuši:

Urbējs / betonētājs  Andrejs Berkmanis, no pirmās būves dienas nostrādājis spēkstacijā 52 gadus;
Hidroceha priekšnieks Herberts Tombergs, turbīnu ceha priekšnieks Arnolds Ošs, elektroceha va-

dītājs Laimonis Jakāns;
HES galvenā inženiere Valeska Krūmiņa, tolaik vienīgā sieviete – spēkstacijas galvenā inženiere 

Padomju Savienībā;
Tehniskās daļas vadītājs Antons Taukačs, vēlāk Pļaviņu HES būves direkcijas, Daugavas HES 

kaskādes tehniskās daļas vadītājs;
Tehniskās daļas darbinieks Heinrihs Vogulovičs, vēlāk Daugavas HES kaskādes ekonomiskās da-

ļas vadītājs;
Elektrolaboratorijas vadītājs Nikolajs Sobols;
Eļļas laboratorijas laborante / vadītāja Tatjana Rostoka;
Sekretāre / lietvede Velta Germane;
Plostu ceļa operators Otto Sumerags;
Rinda dežūrinženieru: Emīls Kūmiņš (vēlāk Pļaviņu HES būves tehniskās kontroles vadītājs, Rī-

gas HES būves direkcijas direktors, Daugavas HES Kaskādes direktora vietnieks kapitālajā celtniecī-
bā, Ķeguma HES priekšnieks, Ķeguma un Salaspils Goda pilsonis), Leonards Bogačs (vēlāk Ķeguma 
HES direktors, Pļaviņu HES būves direkcijas direktors, būvorganizācijas “Daugavhesbūve” vadītājs); 
Imants Krūmiņš (vēlāk Pļaviņu HES elektroceha meistars); Ņikita Gordijenko (vēlāk Ķeguma HES 
vadītājs); Ilmārs Lapiņš (vēlāk elektrolaboratorijas vadītājs), Marija Lapiņa, Egils Caune;

Vecie darbinieki Jānis Placens (viens no labākajiem kabeļu montieriem Latvenergo sistēmā), Ar-
nolds Zaļkalns, Pēteris Žatkins, Jānis Stīpiņš, mašinisti  Ansis Krauklis, Krists Brauns; 

Transporta darbinieki Alberts Sirmais, Antons Kārkls;
un citi, kurus informācijas trūkuma dēļ nepieminam – lai piedod radinieki. 
Visi šie un citi, vārdos nepieminētie darbinieki ilgus gadus, īpaši jau smagajā kara un pēckara pe-

riodā, ir strādājuši, nodrošinājuši iedzīvotājiem stabilu elektroapgādi un valstij arī šodien ienākumus 
simtiem miljonu eiro gadā. Tas pats, protams, ir sakāms arī par daudziem bijušajiem Rīgas HES un 
Pļaviņu HES darbiniekiem.

Atceramies Jūs.
Bijušo kolēģu vārdā,

Harijs Jaunzems, Guntars Jakāns, Jānis Brauns

No 2022. gada decentralizēto notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem 
ir pienākums reģistrēt savas iekārtas
Līdz 2021. gada 31. decembrim visiem decentralizēto notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem pilsētu un ciemu 
teritorijās savas iekārtas ir jāreģistrē vietējā pašvaldībā. Reģistrs 
palīdzēs apzināt vides piesārņojuma riskus, kā arī pašvaldībām 
plānot ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu to teritorijā. 

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
rīcībā esošās informācijas, atsevišķās pašvaldībās reģistrējušies ir tikai 
aptuveni 25% decentralizēto sistēmu īpašnieku. Par iekārtu nereģistrē-
šanu, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, var piemērot administratīvo nau-
das sodu kā par pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpšanu, tā apmērs 
ir līdz 500 eiro fiziskām personām un līdz pat 1500 eiro juridiskām 
personām. VARAM atgādina, ka pašvaldībām ir pienākums informēt 
iedzīvotājus par decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
sistēmu reģistrēšanu, norādot, kā, kur un kādā termiņā reģistrācijas pie-
teikums jāiesniedz.

Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas iekārtu apsaimniekoša-
nu un reģistrēšanu tika pieņemti jau 2017. gada vidū, tādējādi iedzī-
votājiem bija iespēja reģistrēt savas iekārtas vairāku gadu garumā. 
VARAM valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības jautājumos p. i., 
Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere norāda: „Re-
ģistrs ir nepieciešams, lai pašvaldībām būtu lielākas iespējas uzraudzīt, 
kur paliek decentralizēto sistēmu notekūdeņi. Nereti ir gadījumi, kad 
netīrie notekūdeņi tiek aizvesti uz grāvi, lauku vai iepludināti pilsētas 
komunālajā kanalizācijā, tādējādi radot potenciālu vides piesārņojuma 
risku.”

„Atbildība par reģistra veidošanu ir uzticēta pašvaldību ūdenssaim-
niecības uzņēmumiem. Kaut arī atsevišķās pašvaldībās reģistrācija ir 
teju noslēgta, netrūkst pašvaldību, kur nav aptverta pat viena ceturtā 
daļa no potenciāli zināmajām decentralizētajām sistēmām,” uzsver Lat-
vijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddi-
rektors Sandis Dejus.

Kanalizācijas ūdeņi nonāk dzeramā ūdens akās
Pērn VARAM kopā ar 18 sadarbības partneriem uzsāka projektu 

„Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virs-
zemes ūdens sasniegšanai”. Projekts turpināsies septiņus gadus, un 
tā mērķis ir uzlabot virszemes ūdens kvalitāti. Projekta gaitā Engures 
ciemā* veiktajā apsekojumā 62% respondentu norādīja, ka notekūde-
ņu izvešanas biežums ir vienu reizi gadā vai retāk, kas sakrīt ar Valsts 
kontroles 2020. gada revīzijā secināto. Jāņem vērā, ka Engurē ir daudz 
tikai vasaras sezonā apdzīvotu māju. Ņemot gruntsūdens paraugus čet-
ru privātmāju akās Engures ciema daļā, kurā nav izbūvēti centralizētās 
kanalizācijas tīkli, tika konstatētas piesārņojuma pazīmes, tai skaitā 
piesārņojums, kura avots varētu būt notekūdeņi, akcentē R. Vesere.

Piesārņotas peldvietas
Piesārņojumu vairākās Latvijas peldvietās ik gadu konstatē arī Ve-

selības inspekcija. Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadī-
tājs Normunds Kadiķis skaidro: „Ja ūdenī ir nokļuvuši patogēnie slimī-
bu izraisītāji, tad cilvēks var saindēties un saslimt ar dažādām kuņģa 
un zarnu trakta slimībām. Tā rezultātā var rasties caureja, temperatūra, 
vēdersāpes, kā arī var saslimt ar salmonelozi vai A hepatītu, kas izplatās 
ar pārtikas produktiem un ūdeni.”

„Katru gadu kādā no peldvietām konstatējam paaugstinātu mikro-
bioloģisko jeb fekālo piesārņojumu ūdenī. Daudzi domā, ka tas ir kar-
stuma dēļ, taču fekālie mikroorganismi dabā nedzīvo. Šogad lielākais 
piesārņojums tika konstatēts Limbažu Lielezerā, tāpēc uz nedēļu peld-
vieta tika slēgta. Ņemot analīzes no tuvējā notekgrāvja, tika konstatēts 
augsts piesārņojuma līmenis, tāpēc ir pamats domāt, ka piesārņojums 
noplūda no privātās decentralizētās sistēmas,” norāda N. Kadiķis.

Decentralizētā sistēma – liela klapata
Decentralizētā notekūdeņu apsaimniekošana ir process, kam jāpie-

vērš liela uzmanība. Lai cik moderna būtu iekārta, to nedrīkst atstāt bez 
uzraudzības. „Septiķis rada vislielākos šmuces riskus, jo tajā nosēžas 
cietā frakcija, pārējais ar relatīvu attīrīšanas efektu pēc tam nonāk arī 
gruntsūdeņos. Decentralizētā sistēma ir diezgan liela klapata, tāpēc, kur 
iespējams, jāapsver iespēja pieslēgties pie centralizētās notekūdeņu sa-
vākšanas un attīrīšanas sistēmas. Tādā veidā varēsim mazināt potenciā-
los draudus  sev, kaimiņiem un apkārtējai videi,” iesaka S. Dejus.

Ja pamanāt vai sajūtat kanalizācijas piesārņojumu pilsētu un ciemu 
teritorijās, ziņojiet vietējai pašvaldībai. Ja aizdomas par piesārņojumu 
rodas ārpus pilsētu un ciemu teritorijām, ziņojiet Valsts vides dienestam 
(VVD). Situācijās, kad nepieciešama nekavējoša rīcība, aicinām zvanīt 
uz VVD vienotā zvanu centra tālruni 26338800 (24/7), citos gadījumos 
aicinām ziņot, izmantojot mobilo lietotni „Vides SOS” vai rakstot uz 
e-pasta adresi videssos@vvd.gov.lv.

* Ziņojums par centralizēto un decentralizēto notekūdeņu sistēmu 
ietekmi Engures ciemā

VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa

Ogrē varēs nodot nolietotās automašīnu 
riepas par samazinātu maksu

AS “AJ Power Recycling” 
sadarbībā ar SIA “R Recycling’’ 
aicina autovadītājus līdz šā gada 
15. decembrim šķiroto atkritumu 
pieņemšanas laukumā Ogrē, Ak-
meņu ielā 43B nodot nolietotās 
automašīnu riepas par samazinā-
tu maksu. Riepas tiek uzskatītas 
par videi kaitīgiem atkritumiem, 
tāpēc to pārstrādi ir jāuztic pār-
strādes uzņēmumiem.

Kāpēc ir svarīgi nodot no-
lietotās riepas?

Pēc AS “AJ Power Recy-
cling” datiem, katru gadu Latvi-
jas tirgū tiek ievesti un novietoti 
aptuveni 26 tūkstoši tonnu jaunu 
un mazlietotu riepu, un, pēc spē-
kā esošajiem noteikumiem, vis-
maz 80% jeb 21 tūkstotis tonnu 
būtu jāsavāc un jāpārstrādā, bet 
ne vienmēr tā notiek. Svarīgs ir 
jautājums ne vien par grāvī un 
mežā izmestajām riepām, bet arī 
par vēsturiskajiem riepu uzkrāju-
miem, kas gadiem nav nodotas 
pārstrādei un ilgtermiņā nodara 
kaitējumu videi.

Šobrīd Latvijā ir izveidojies 
liels nolietoto riepu uzkrājums, 
taču jau tagad tiek meklēti reāli 
risinājumi, lai šo uzkrājumu ma-
zinātu. Turklāt, ja mazināsies ne-
legāli ievesto riepu apjoms, tad 
pārstrādes process noritēs daudz 
ātrāk.

Kā piešķirt riepām otru 
dzīvi?

Mainot riepu komplektu pret 
jaunu, nolietotās riepas iespē-
jams atstāt turpat servisā, kur 
tālāk serviss nodrošina to nogā-
dāšanu atbildīgajiem riepu ap-
saimniekotājiem un pārstrādātā-
jiem. Ir servisi, kur to iespējams 
izdarīt bez maksas, taču dažos 
servisos par riepu nodošanu var 
tikt prasīta samaksa. Tāpat riepas 
ir iespējams nodot arī šķiroto at-
kritumu savākšanas laukumos. Ir 
laukumi, kur bez maksas var no-
dot vienu riepu komplektu gadā, 
taču par katru nākamo riepu var 
tikt piemērota noteikta samaksa.

AS “AJ Power Recycling” 
aicina sazināties ar savu auto ser-
visu vai arī vērsties pie reģionālā 
atkritumu apsaimniekotāja, lai 
uzzinātu par nolietoto automa-
šīnu riepu nodošanu otrreizējai 
pārstrādei.

Iespēja nodot nolietotās au-
tomašīnu riepas lētāk

AS “AJ Power Recycling” 
sadarbībā ar SIA “R Recycling”, 
SIA “Ķilupe” un SIA “Vides ser-
viss” Ogrē, Lielvārdē, Skrīveros, 
Koknesē un Bauskā piedāvās ie-
dzīvotājiem nodot nolietotās au-
tomašīnu riepas par izdevīgāku 
samaksu. Akcijas periodā no 15. 
novembra līdz 15. decembrim 

par samazinātu maksu viens ie-
dzīvotājs varēs nodot līdz pat 
četrām vieglo automašīnu rie-
pām.

Nolietotās automašīnu rie-
pas par samazinātu maksu tiks 
pieņemtas SIA “Ķilupe” šķiroto 
atkritumu pieņemšanas laukumā 
Akmeņu ielā 43B, Ogrē. Par ak-
cijas laikā samazinātu maksu ai-
cinām iepazīties www.kilupe.lv.

Kāpēc nolietotās riepas 
nevar izmest sadzīves atkritu-
mos?

Visa veida riepas kā atkri-
tums ir kaitīgas videi, un tās tiek 
pieskaitītas pie videi kaitīgajiem 
atkritumiem. Riepas dabiska-
jā vidē sadalās vairāk nekā 100 
gadus, un visu šo laiku dabā var 
izdalīties dažādas kaitīgas vielas. 
Turklāt par nolietotu riepu izme-
šanu dabā var tikt piemērots nau-
das sods.

Kas notiek ar pārstrādāta-
jām riepām?

Riepu pārstrāde samazina ne-
gatīvo ietekmi uz vidi un sniedz 
iespējas iegūto materiālu izman-
tot otrreizēji. Pārstrādei savāktās 
riepas var tikt pārvērstas granu-
lās, kuras plaši tiek izmantotas 
sporta laukumu segumu ražoša-
nā, celtniecībā, ceļu būvē, dažā-
du paliktņu, paklājiņu izgatavo-
šanā un citur.
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BEZMAKSAS

Ķeguma pilsētas pārvalde aicina iedzīvotājus izteikt viedokli 
par Rembates bijušo pasta ēku (ēka blakus tautas namam).
Aptaujas anketu lūdzam aizpildīt līdz 17. decembrim elektro-
niski – www.kegumanovads.lv vai ievietot Rembates Tautas 
nama pastkastīte. 

Kādu piemērotāko risinājumu redzat ēkas nākotnei: 

- Dienas centrs
- Telpas sportiskām aktivitātēm
- Privāts uzņēmums
- Jauniešu centrs
- Cits_______________________

Tuvs cilvēks neaiziet, viņš tikai pārstāj līdzās būt…
                                                                 (R. Skujiņa) 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Andra Aizsilnieka tuviniekiem,
viņu mūžībā pavadot! 

                                                                                         Rembatieši

Trešdien, 22. decembrī, plkst. 18.00 
 Ķeguma Tautas namā

DZIRKSTOŠAS OPERMELODIJAS
Inga Šļubovska – Kancēviča

LNOB soprāns
Kalvis Kalniņš
LNOB baritons
Ērika Millere

LNOB koncertmeistare
Koncerts veltīts Regīnai Ezerai, 20. decembrī 

pieminot viņas 91. gadskārtu.
Klasiskā mūzika skanējusi rakstnieces dzīvē 

un atbalso daiļradē. Prozaiķe atzinusi, ka māksliniecisko dzirksti 
viņai atmodināja mammas māsa Felicija, vijolniece.

Ieeja bez maksas.
Jāuzrāda sadarbspējīgs Covid – 19 sertifikāts un personas iden-

titāti apliecinošs dokuments. 
Jālieto mutes un deguna aizsargmaska!

Vietu skaits ierobežots.
Pieteikties iepriekš – pa tālruni 28442744 vai 25454947 

(Ligita).
Pasākumu rīko Ķeguma muzejs.

KULTŪRAS PASĀKUMI
Ķegumā

19. decembrī no plkst. 16.00 – 20.00 Ķeguma parkā pretī  tautas namam “Ziemassvētku tirdziņš”.
Tirdziņam aicinām pieteikties vietējos amatniekus un mājražotājus. Īpaši gaidīsim tirgotājus ar 

piedāvājumu Ziemassvētku dāvanām, rotājumiem, svecēm un piparkūkām.
 Pieteikšanās: www.kegumanovds.lv. Plašāka informācija, zvanot uz tālruni – 22010300 (Dace).
Apmeklētājiem un tirgotājiem jāuzrāda  Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka apmeklētājs vai 

tirgotājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mē-
nešu laikā. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav nepieciešams uzrādīt pārslimošanas sertifikātu vai 
Covid-19 testa rezultātu. Bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārs-
limošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu 
skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

Apmeklējot tirdziņu visiem obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jālieto mutes un 
deguna aizsargmaska.

23. decembrī no plkst. 17.00 – 21.00 teatrāla Ziemas gaismu vides instalācija ģimenēm un bēr-
niem “Rūķa svētku jampadracis” Ķeguma parkā blakus Ziemassvētku eglītei.

Obligāti nepieciešama iepriekšējā pieteikšanās uz seansiem (plkst. 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 
19.00; 19.30; 20.00; 20.30), zvanot uz tālruni – 22010300 (Dace). Sēdvietu skaits ir ierobežots! Aici-
nām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem.

Apmeklētājiem jāuzrāda  Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis pilnu 
vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Bērniem līdz 12 
gadu vecumam nav nepieciešams uzrādīt pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testa rezultātu. Bēr-
niem, kuri vecāki par 12 gadiem, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas ser-
tifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts 
izglītības procesa ietvaros.

Birzgalē
19. decembrī plkst. 10.00 Birzgales Tautas namā eglīte pirmsskolas vecuma bērniem “BINGA 

JAUTRIE ZIEMASSVĒTKI”.
Bērnam līdzi var nākt viens pieaugušais. Pieaugušajam ir jābūt ar sadarbspējīgu Covid - 19 serti-

fikātu, personas identitātes apliecinošu dokumentu. Pasākuma laikā jālieto mutes un deguna aizsarg-
maska. 

Obligāta  iepriekšēja pieteikšanās! Tālrunis – 29424612 (Mudīte).

20. decembrī plkst. 16.00 Birzgales Tautas namā Ziemassvētku koncerts.
Koncertā uzstāsies Uģis Roze ar draugiem – Zani Gudro un Aivaru Gudro.
Ziemassvētku koncerts veltīts senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Ieeja bezmaksas – uzrādot sadarbspējīgu Covid - 19 sertifikātu, personas identitātes apliecinošu 

dokumentu un lietojot mutes un deguna aizsargmasku. Nepieciešama obligāta iepriekšējā pieteikša-
nās, zvanot uz tālruni – 29424612  (Mudīte). 

31. decembrī Birzgales pagastā ciemosies Salavecītis.

Tomē
Tomes Tautas nams un  pagasta centrs no 17. decembra līdz pat janvāra beigām būs izdekorēts 

svētku rotās, jaukām pastaigām gaidot mazus un lielus. 
Priecīgus Ziemassvētkus un, lai Jaunais gads atnes visiem prieku un smieklus! Būt laimīgam ir 

labākais, ko dzīvē vēlēties!

19. decembrī Tomes Tautas namā Ziemassvētku vecītis un rūķi gaidīs Tomes pagasta mazuļus uz 
Ziemassvētku eglīti.

Ieeja pasākumā uzrādot ielūgumu un iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruni – 27843230. Bērnu ve-
cākiem būs jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, personas identitātes apliecinošs dokuments 
un jālieto mutes un deguna aizsargmaska. 

26. decembrī  plkst. 15.00 Tomes Tautas namā koncerts “Sveces mirdz”.
Koncertā piedalās  Ilze Rijniece ar pianistu Didzi Sosti.
Ieeja bezmaksas – uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, personas identitātes apliecinošu do-

kumentu un lietojot mutes un deguna aizsargmasku. Nepieciešama obligāta iepriekšējā pieteikšanās, 
zvanot uz tālruni – 27843230  (Sarmīte).

Līdz 31. decembrim Tomes pagasta bibliotēkā un tautas namā ir apskatāma Ogres foto kluba 
izstāde “Ai, tēvu zeme, stūru stūriem…”.

Autori: Ēriks Rācenis, Žanna Kalve, Ludmila Millere.

Rembatē
23. decembrī no paša Ziemeļpola cauri Rembatei izbrauks Ziemassvētku vecītis ar sveicienu!

Ķeguma pilsētas pārvalde informē,
ka no 2021. gada 1. decembra kase strādā

otrdienās un trešdienās.
Darba laiks:

Otrdienās      8.00-11.45    12.30-17.00
Trešdienās     8.00-11.45    12.30-17.00

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Visi pirmsskolas vecuma bērni, kuri ir deklarēti Birzgalē,
bet neapmeklē bērnudārzu “Birztaliņa”,

Ziemassvētku saldumu paciņas līdz decembra beigām var 
izņemt Birzgales Tautas namā,

iepriekš piesakoties pa tālruni – 29424612 (Mudīte).

Zvaigžņu lietus nolīst klusi,
Visa zeme mirdzēt sāk,
Griežas gads uz otru pusi,
Ziemassvētki nāk.

Invalīdu biedrība Birzgalē
novēl gaišus mierpilnus Ziemassvētkus ikvienam

un panākumiem bagātu jauno, 2022. gadu!
Lai jaunais gads nāk ar jaunām rūpēm un darbiem!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Andra Aizsilnieka

tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot!

Ķeguma novada pensionāru biedrība


