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 Ogres novada Sporta centra (Og-
res NSC) hallē 25. un 26. februārī no-
risinājās jau ceturtais turnīrs mākslas 
vingrošanā “Sniegpārsliņas kauss 
2017”. Sacenšoties ar mākslas vin-
grotājām no visas Latvijas, daudz visa 
kaluma godalgu izcīnīja Ogres NSC 
audzēknes.
 Turnīrs bija pulcējis 350 meistarīgu 
mākslas vingrotāju no Rīgas, Jūrma-
las, Jelgavas, Daugavpils, Salaspils, 
Olaines, Tukuma un Ķekavas. Šajā 
ļoti nopietnajā konkurencē ne tikai 
startēja, bet arī kļuva par laureātēm 
Ogres mākslas vingrotājas.
 Zelta godalgu grupu vingrojumos 
(V sporta klase) izcīnīja 2016. gada 
Latvijas čempiones – Ogres NSC ko-
manda (Santa Stepulāne, Nikija Tēra, 
Viktorija Vancāne, Polina Piskura un 
Vladlena Kļimova). 
 Sudraba  godalgu grupu vingroju-
mos (II sporta klase) ieguva Ogres 
NSC komanda (Vladislava Žižina, 
Nikola Dinula-Briede, Laura Vaskāne, 
Anastasija Iskra un Simona Neško).
 Zelta medaļu daudzcīņā izcīnīja 
Darja Goļenkova (dz. 2001. g.). Zelta 
medaļu daudzcīņā un zelta medaļu 

vingrojumā ar vālēm ieguva Viktorija 
Vancāne (IV sporta klase, vecāka gru-
pa). Zelta medaļu daudzcīņā un zelta 
medaļu vingrojumā ar vālēm ieguva 
Nikija Tēra (V sporta klase, vecāka 
grupa). Zelta medaļu vingrojumā ar 
vālēm un bronzas medaļu daudzcīņā 
ieguva Latvijas jaunatnes izlases 
mākslas vingrošanā dalībniece Santa 
Stepulāne (prejunioru sporta klase). 
Sudraba medaļas vingrojumā ar apli 
ieguva Tīna Kitija Ertmane (IV sporta 
klase, vecāka grupa) un Anželika Za-
harjana (V sporta klase, jaunāka gru-
pa). Bronzas medaļu daudzcīņā, sud-
raba medaļu vingrojumā ar apli un 
bronzas medaļu vingrojumā ar vālēm 
izcīnīja Polina Piskura (V sporta klase, 
vecāka grupa). Bronzas medaļu vin-
grojumā ar apli ieguva Amanda Volko-
pa (IV sporta klase, jaunāka grupa).
 Sportistu treneres – Tatjana Stepu-
lāne, Nellija Žvīgule un Kristina Kono-
da.

Tatjana Stepulāne, 
Ogres NSC trenere, sacensību 

“Sniegpārsliņas kauss 2017” galvenā 
tiesnese

Medaļu birums “Sniegpārsliņas kausā”  

Noskaidroti novada labākie pētnieki
 No 22. līdz 24. martam Latvijas 
Universitātē notiks Rīgas reģiona 
izglītojamo zinātniskā konference, 
kurā piedalīsies arī 13 skolēni no Og-
res novada skolām.
 Tiesības piedalīties zinātniskajā 
konferencē šie skolēni ieguva 22. feb-
ruārī notikušajā Ogres novada skolē-
nu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) 
konkursā .
 ZPD konkursā piedalījās 30 skolēni 
no visām novada vidusskolām – Og-
res Valsts ģimnāzijas, Ogres 1. vidus-
skolas, Jaunogres vidusskolas, Mad-
lienas vidusskolas un Suntažu vidus-
skolas. Pavisam konkursam tika pie-
teikti 19 zinātniski pētnieciskie darbi 
divos blokos – humanitārajā un da-
baszinību.
 “Skola ir tik spēcīga, cik spēcīgi ir 
tās jaunieši – vidusskolēni. Vidus-
skolēni ir tik spēcīgi, cik spēcīgi viņi ir 
kādā konkrētā priekšmetā, arī zināt-

niski pētniecisko izstrādāšanā. Veido-
jot šos darbus, skolēni ir ieguvuši zi-
nāšanas, kas viņiem noderēs arī turp-
māk dzīvē – augstskolā, darbā, ikdie-
nā,” ZPD nozīmi rakturo Ogres nova-
da pašvaldības domes priekšsē-
dētāja vietniece Ineta Tamane. 
 Konkursa rezultātā Ogres novadu 
Rīgas reģiona izglītojamo zinātnis-
kajā konferencē pārstāvēs: Jau-
nogres vidusskolas 11. klases sko-
lēni Jūlija Petrova, Ņikita Binders, 
Arina Zabeļina un Jana Travkina, 9. 
klases skolēni Toms Veinbergs un 
Daniils Ševčenko, 10. klases skolēni 
Kirils Brilovičs, Tairs Rzajevs, Jekate-
rina Ladnova un Daniela Karpenko; 
Suntažu vidusskolas 11. klases 
skolniece Signe Zutere un 9. klases 
skolnieks Toms Valdemārs Eiduks; 
Ogres Valsts ģimnāzijas 12. klases 
skolniece Santa Balaša.

Sintija Pabrieža

Ogres Mākslas skola turpina iet pa attīstības ceļu

 Jau kopš 1990. gada Ogrē darbojas 
mākslas skola. Gadu gaitā tā ir augusi 
un attīstījusies, un pašlaik tajā māks-
las zinības apgūst vairāk nekā 500 
audzēkņi 19 pedagogu vadībā. No 
2015. gada sākuma Ogres Mākslas 
skolu vada Astra Rubene, ar kuru 
kopā aizvadītajā nedēļā izstaigāju 
skolas gaiteņus, ielūkojos mācību 
procesa norisē un uzzināju par tuvā-
kiem un tālākiem nākotnes plāniem. 
 Ir redzams, ka bērniem pie jums 
patīk, ne velti skaits sasniedzis jau 
500. Kā jūs to panākat?
 Par audzēkņu skaitu tiešām sūdzē-
ties nevaram. Latvijā esam otrā lielā-
kā mākslas skola, pirmajā vietā, pro-
tams, ir Rīga. Ir bērni un jaunieši, kas 
dažādu apstākļu dēļ izvēlas aiziet no 
skolas, bet tikpat daudz un pat vēl vai-
rāk pienāk klāt. Tas nozīmē, ka au-
dzēkņu skaits ir stabils. 
 Mums ir viena galvenā profesionā-
lās ievirzes izglītības programma – 
Vizuāli plastiskā māksla, kas sadalās 
apakšprogrammās – ar lielāku un ma-
zāku stundu skaitu: Mazajā skolā 
(bērni no 7 līdz 12 gadi) un Lielajā 
skolā (bērni no 10 līdz 15 gadi). Ma-
zās un Lielās skolas bērni apgūst tā-
dus priekšmetus kā tekstils, kerami-
ka, porcelāna apgleznošana, dator-
grafika, gleznošana, zīmēšana, kom-
pozīcija, arhitektūras pamati, mākslas 
valodas pamati un vēl daudz ko citu. 
Arhitektūras pamatus jau divus ga-
dus mācām diezgan cītīgi, jo audzēk-
ņiem ir būtiski saprast telpiskumu. 
Tāpat realizējam interešu izglītību 
(bērniem no 4 līdz 12 gadiem), kurā 

bērniem tiek mācīti zīmēšanas, glez-
nošanas, kompozīcijas pamati un 
izvēles priekšmeti, ņemot vērā katra 
vecuma posma attīstības īpatnības. 
 Ļoti svarīgs faktors mācību procesā 
ir jaunāko tendenču un dažādu jaunu 
mācību metožu ieviešana. Mūsu pe-
dagogu pulku papildinājuši četri jauni, 
radoši pedagogi, kuri kopā ar jau eso-
šiem ilggadējiem pedagogiem sniedz 
audzēkņiem pilnvērtīgas zināšanas. 
 Tik kuplā bērnu pulkā arī sasnie-
gumi neizpaliek, tā ir?
 Mūsu audzēkņi piedalās dažādos 
starptautiskos konkursos, iegūstot la-
bus rezultātus un godalgotas vietas. 
Teicami panākumi ir arī tepat Latvijā, 
piemēram, aizvadītajā gadā no 146 
skolām Profesionālās ievirzes izglītī-
bas mākslas un dizaina jomas prog-
rammu valsts konkursā ieguvām 3. 
vietu. 
 Mūsu bērni ir talantīgi, taču uz lau-
riem gulēt nedrīkst. To saku arī peda-
gogiem. Audzēkņi jāstimulē piedalī-
ties konkursos atkal un atkal, lai veici-
nātu viņos stipru pašapziņu un attīstī-
tu gribasspēku. 
 Zinu, ka skolā notiek dažādi izglī-
tojoši semināri. Vai jūs realizējiet 
arī pieaugušo izglītību? 
 Šobrīd esmu izveidojusi vairākas 
neformālās pieaugušo izglītības prog-
rammas, piemēram, zīmēšana, glez-
nošana, šūšana, kompozīcija, kera-
mika un vēl citas. Taču vēl esam pro-
cesā līdz pilnīgai programmu īsteno-
šanai dzīvē. Tas, ko pieaugušajiem 
piedāvājam jau šodien, ir šie seminā-
ri. Būtībā tie ir domāti pedagogu tā-
lākizglītībai, bet jebkurš interesents 
var nākt un klausīties lekcijas, saņe-
mot apliecību par apgūto profesionā-
lās kvalifikācijas pilnveidi. 
 Nākamais seminārs notiks 17. mar-
tā, tas būs veltīts latviešu glezniecī-
bas klasiķim, mūsu novadniekam Vil-
helmam Purvītim. Piedalīsies spēcīgi 
lektori, kā zināmāko varu minēt māks-
las vēstures speciālistu, profesoru 
Eduardu Kļaviņu. Seminārā piedalī-
sies arī vairāki iepriekšējo gadu Pur-
vīša balvas nominanti un laureāti. 
 Par godu V. Purvīša 145. jubilejai 3. 
martā arī mūsu skolas audzēkņi glez-
noja ainavas no viņa gleznu reproduk-
cijām. Audzēkņu veikumu var apskatīt 
V. Purvīša piemiņai rīkotajā izstādē 
“PPP jeb Purvītis. Pavasaris. Peda-
gogs”, kas no 13. marta pieejama 
Ogres Mākslas skolas izstāžu zālē. 

 Droši vien pieaugušo izglītības 
īstenošana nav vienīgā iecere. Ko 
vēl esat ieplānojuši tuvākā gada, 
divu laikā?
 Esam ieviesuši dažādus mācību 
priekšmetus, kas saistīti ar dizaina 
apgūšanu, šo ieceri turpināsim attīs-
tīt. Tas bērniem sniedz iespēju būt ra-
došākiem ne vien mācību procesā, 
bet arī dažādās dzīves situācijās. 
Īpašs uzsvars tiek likts uz konkrētu di-
zaina priekšmetu izgatavošanu, lai 
audzēkņi savus izstrādātos darbus 
varētu arī pasniegt kādam kā dāvanu 
vai kā citādi praktiski pielietot. 
 Turpināsim attīstīt arhitektūras ie-
virzi dažādos mācību priekšmetos. 
Mums ir profesionāli pedagogi, kas 
bērniem un jauniešiem spēs iemācīt 
arhitektūras pamatus un veidos arī 
padziļinātāku izpratni par šo jomu. 
 Tāpat kā līdz šim veidosim sadar-
bību ar Ogres novada Kultūras cen-
tru, vispārizglītojošajām mācību ie-
stādēm, Ogres Vēstures un mākslas 
muzeju. Centīsimies iegūt arī starp-
tautiskus sadarbības partnerus, do-
doties uz pašvaldības sadraudzības 
pilsētām Somijā, Igaunijā un citur, tā-
dējādi aizgūstot dažādus labās prak-
ses piemērus.  
 Jau vairākus gadus, piedaloties 
Valsts Kultūrkapitāla fonda rīkotajos 
projektu konkursos, saņemam finan-
sējumu materiālās bāzes pilnveido-
šanai – jaunām iekārtām audzēkņu 
apmācībai. Mēs esam ļoti labi novēr-
tēti, tādēļ viena no lielākajām iecerēm 
tuvāko gadu laikā ir papildu telpu ie-
gūšana, lai pilnvērtīgāk organizētu 
darbu un audzēkņiem sniegtu vēl pla-
šākas iespējas. 
 Vai sadarbība visciešāk izpaužas 
dažādu kopīgu pasākumu organi-
zēšanā?
 Jā, tieši tā. Piedalāmies vispāriz-
glītojošo izglītības iestāžu interešu iz-
glītības konkursa darbu vērtēšanā. 
Katru gadu piedalāmies Lieldienu 
pasākumos pie Ogres novada Kultū-
ras centra un uz Brīvības ielas, 4. mai-
ja pasākumos. Mūsu pašu ieviesto 
Mākslas dienu organizēšanā tiek ie-
saistītas pašvaldības iestādes, izglītī-
bas iestādes, dažādas organizācijas, 
biedrības. 
 Esam aktīvi, zinātkāri un radoši. 
Mūsu zināšanu un attīstības ceļš ir 
nebeidzams. 

Sintija Pabrieža

OGRES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
Ogres Ķentes kalna stāsts atdzims Ogres muzeja jaunajā ekspozīcijā

 Ogres Vēstures un mākslas muzejs (OVMM) nule kā saņēmis apstiprinājumu 
no Valsts Kultūrkapitāla fonda priecīgai ziņai – šī gada janvārī iesniegtajā  
projektā piešķirti 10 tūkstoši eiro muzeja pastāvīgās ekspozīcijas senvēstures 
sadaļas izveidei. 
 OVMM direktore Evija Smiltniece: “Muzeja pastāvīgā ekspozīcija allaž ir bijis 
viens no nozīmīgākajiem novada kultūras mantojuma popularizēšanas un 
kultūrizglītības avotiem. Tādēļ pie šīs ekspozīcijas veidošanas darbiem esam 
ķērušies klāt krietnu laiku iepriekš. Tematiski un hronoloģiski ekspozīciju veidos 
3 daļas: Ogre – pirmsākumi, Ogre – kūrorta pilsēta, Ogre – padomju laikā.
 Pastāvīgās ekspozīcijas senvēstures sadaļa iecerēta kā mūsdienīgs un 
atraktīvs stāsts par Ķentes pilskalna iemītnieku dzīvesveidu, nodarbošanos, 
materiālo un garīgo kultūru. Šīs ekspozīcijas daļas iekārtošanā īpaši svarīga 
loma digitālo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, lai vizualizētu pilskalna 
iedzīvotāju dzīves ainas, atainojot mūsdienu cilvēkiem tik tālos un neizprotamos, 
bet tomēr interesantos un noslēpumainos senos laikus.”
 Ķentes kalns ir vienīgais pilnībā izpētītais pilskalns Latvijā un ir valsts nozīmes 
arheoloģijas piemineklis. Tiesa gan, šeit jāpiemin arī “sliktā ziņa” – izpētes un 
rūpnieciskās darbības rezultātā Ķentes kalns gandrīz pilnībā norakts. Tādēļ vēl 
jo lielāku nozīmi iegūst fakts, ka pirmo reizi šī objekta izpētes dati būs pieejami 
plašākai auditorijai.
 Atgādinām, ka kopš 2017. gada janvāra OVMM administrācija jau strādā 
jaunās telpās, pašā Ogres pilsētas “sirdī” – Brīvības ielā 36. Šī gada 4. maijā 
OVMM atvērs savas telpas plašākam apmeklētāju lokam, aicinot tos iepazīt 
četras jaunas izstādes, bet tieši pēc gada – 2018. gadā apmeklētāju vērtējumam 
tiks nodota jaunā muzeja pastāvīgā ekspozīcija.

Gunta Šmidre,
Ogres Vēstures un mākslas muzeja informācijas speciāliste

OGRES BASKETBOLA KLUBA 
SPĒLES 

15. martā plkst. 17.00 pret BK “Jēkabpils”
15. martā plkst. 19.00 pret BK “Valka/Valga”
25. martā plkst. 17.00 pret BK “Liepājas lauvas”
29. martā plkst. 19.00 pret BK “Ventspils”

 Spēles notiek Ogres 1. vidusskolas hallē. Ieejas maksa 2 EUR, bērniem līdz 
12 gadu vecumam, kā arī pensionāriem un invalīdiem – bez maksas. 

 Par novada pašvaldības veikumu 
un iecerēm energoefektivitātes pa-
augstināšanā, nepieciešamību ie-
viest energopārvaldības sistēmu, par 
ēku siltināšanu – saruna ar Ogres no-
vada pašvaldības domes Transporta 
un komunālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieku, Daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju energoefekti-
vitātes komisijas priekšsēdētāju 
Egīlu Dzelzīti. 

Par darāmo energoefektivitātes 
paaugstināšanas jomā

 No 2016. gada 29. marta ir spēkā 
Energoefektivitātes likums. Vaicāts 
par to, kādus pienākumus tas uzliek 
pašvaldībām, E. Dzelzītis skaidro: “Li-
kuma mērķis ir energoresursu racio-
nāla izmantošana un pārvaldība, lai 
sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības 
attīstību un ierobežotu klimata pār-
maiņas. Likumā ir definēti valsts ie-
stāžu un pašvaldību tiesības un pie-
nākumi. Gribu arī uzsvērt, ka likumā 
ļoti skaidri ir definētas energoefek-
tivitātes jēdziens, proti, energoefekti-
vitāte ir energoresursu izmantošanas 
lietderīguma pakāpe, kas izpaužas kā 
galaprodukta veida, kvalitātes un 
kvantitātes samērs ar energoresursu 

Prasmīga energopārvaldība veicina sabiedrības labklājību
patēriņu.”.
   Tā kā strādājam 
pašvaldībā, E. 
Dzelzītis akcentē 
tieši pašvaldībām 
ar likumu noteik-
tās tiesības un 
pienākumus, no-
rādot, ka pašval-
dībām ir tiesības 
izstrādāt un pie-
ņemt energoefek-
tivitātes plānu kā 
atsevišķu doku-
mentu vai kā paš-
valdības teritori-
jas attīstības pro-
grammas sastāv-

daļu, kurā iekļauti noteikti energo-
efektivitātes mērķi un pasākumi; ie-
viest energopārvaldības sistēmu; 
izmantot energoefektivitātes pakal-
pojumus un slēgt energoefektivitātes 
pakalpojuma līgumus, lai īstenotu 
energoefektivitātes uzlabošanas pa-
sākumus. “Novadu pašvaldībām, 
kuru teritorijas attīstības līmeņa in-
dekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju 
skaits ir 10 000 vai lielāks, un šajā 
kategorijā ietilpst arī Ogres novads, ir 
jāievieš energopārvaldības sistēma, 
kas ir saistītu procesu kopums, kas 
ietver rīcības plānu, nosaka energo-
efektivitātes mērķus un procedūras šo 
mērķu sasniegšanai,” norāda depu-
tāts.

Par paveikto energopārvaldības 
sistēmas ieviešanā

   E. Dzelzītis: “Gribu atgādināt, ka 
Ogres novada pašvaldībā ir izstrādāta 
energopārvaldības politika, kas ietver 
trīs komponentes: siltumenerģijas 
ražošanu; sadali; pārvaldību. Politika 
jau nav nekas cits kā pašvaldības va-
dības apņemšanās nodrošināt ener-
goveiktspējas nepārtrauktu uzlabo-
šanu un atbilstību likumdošanai, no-

drošināt resursus un informāciju, un 
mūsu novada pašvaldības domei šā-
da apņemšanās ir. Ir plāns un ir arī 
veiktas darbības, lai visā novadā iz-
veidotu vienotu siltumapgādes sistē-
mu – ar maksimālu resursu ietaupī-
jumu, zemām izmaksām siltumener-
ģijas ražošanā un pārvadē un efektīvu 
vadību.”

Bez energopārvaldības neiztikt
 Nedzīvojām izolēti no pasaulē no-
tiekošajiem procesiem – jāņem vērā, 
ka pieaug enerģijas resursu izmak-
sas, palielinās konkurence piekļuvei 
enerģijas avotiem, izsīkst fosilā kuri-
nāmā krājumi, tāpēc jāmeklē citi kuri-
nāmā veidi. “Tāpat svarīgs ir ražoša-
nas apjoma pieauguma un efektivi-
tātes paaugstināšanas faktors, vides 
aizsardzības prasības. Var teikt, ir ve-
sels faktoru kopums, kas diktē noteik-
tas prasības arī energopārvaldības 
jomā, kuras nozīme pēdējos gados ir 
ievērojami pieaugusi. Prasmīga ener-
gopārvaldība ietilpst sabiedrības 
labklājības veicināšanas līdzekļu ar-
senālā – ar tās ieviešanu valsts un 
pašvaldības demonstrē savu attiek-
smi pret sabiedrību,” uzsver E. Dzelzī-
tis.
 Jāpiebilst, ka pašvaldībām, kuras 
būs ieviesušas energopārvaldības 
sistēmu, būs zināmas priekšrocības, 
pretendējot uz valsts budžeta, Eiro-
pas Savienības vai citu fondu investī-
cijām. Tas ir ļoti būtiski, jo ikvienai paš-
valdībai ir nepieciešami papildu resur-
si attīstībai.
Varam mācīties no liepājniekiem

 Publiskajā telpā samērā bieži iz-
skan Liepājas pilsētā paveiktais ener-
gopārvaldības jomā, kur sasniegts 
ievērojams siltumenerģijas patēriņa 
ietaupījums. Ko Ogres novada paš-
valdība var mācīties no liepājnie-
kiem? “Liepājā ievērojami līdzekļi ie-

Turpinājums 3. lpp.

Topošās arheoloģijas ekspozīcijas projektu skice
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OGRES CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ
Pasākumu zālē
28. martā plkst. 17.10 – ceļojumu iespaidu pēcpusdiena kopā ar Nikolaju 

Sapožņikovu “Nāves ieleja, Lielais kanjons un citi dabas brīnumi ASV 
Rietumkrastā”.

1. aprīlī plkst. 13.00 pasākumu ciklā “Sestdienas sarunas ar rakstnieku” 
(VKKF atbalstīts projekts “Tikšanās ar autoru”) tikšanās ar Noru Ikstenu un 
Liegu Piešiņu.

Pieaugušo nodaļas lasītavā
No 10. līdz 31. martam Starptautiskajai Ūdens dienai veltīta literatūras 

izstāde “Zināmais un nezināmais par Ogres upi un Daugavu”.
No 13. līdz 31. martam literatūras izstāde par dažādiem veselības un 

organisma  atjaunošanas veidiem “Mundrumam un dzīvespriekam”
Bērnu literatūras nodaļas lasītavā

Radošais kolāžu konkurss “Trakās pārvērtības”.
Plakātu izstāde – “Tavas digitālās pēdas internetā”.
Literatūras izstāde “Bērnu grāmatu ilustratorei, māksliniecei Ilonai Ceipei-80”.

PAZIŅOJUMS
Sakarā ar grāmatu krājuma inventarizāciju Ogres Centrālās bibliotēkas 

pieaugušo nodaļas abonements būs slēgts no 13. marta līdz 25. martam 
(ieskaitot).

Pieaugušo nodaļas lasītava (2. stāvā) un Bērnu literatūras nodaļa strādās no 
plkst. 11.00 līdz 18.00.

Grāmatas var nodot grāmatu nodošanas iekārtā (pie bibliotēkas ieejas) vai 
Pieaugušo nodaļas lasītavā (2. stāvā).

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Ogres Centrālā bibliotēka sadarbībā ar partneriem un atbalstītājiem  
E-prasmju nedēļas 2017 ietvaros rīko vairākus informatīvus un izglītojošus pa-
sākumus iedzīvotājiem. Tajos aicināti piedalīties visi interesenti! Dalība pasā-
kumos ir bez maksas.

27. marts, pirmdiena
11.00 – 13.00 Tikšanās ar Swedbank klientu konsultantiem. Aicinām uzzināt 

dažādus finanšu nozares jaunumus un attīstīt internetbankas lietošanas 
prasmes. Lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot, tālr. 65071947, vai rakstot, e-
pasts info@ocb.lv.

14.00 – 16.00 Tikšanās ar SEB bankas pārstāvjiem par i-bankas lietošanas 
prasmēm. Lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot, tālr. 65071947, vai rakstot, e-
pasts info@ocb.lv.

16.00 – 18.00 Ogres Bērnu un jauniešu centra dalībnieku konsultācijas vied-
tālruņu un planšetdatoru lietošanā.

28. marts, otrdiena
15.30 – 16.30 Bibliotēkas elektroniskie resursi Tavās mājās. Ogres Centrālās  

bibliotēkas elektroniskais katalogs, datu bāze letonika.lv, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Digitālas bibliotēkas kolekcijas – “Periodika” un “Zudusī Latvija”.

29. marts, trešdiena
13.00 – 14.30 E-prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai. Tikšanās ar 

Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāles karjeras konsultanti Eviju 
Lazdiņu. 

16.00 – 18.00 Ogres Bērnu un jauniešu centra dalībnieku konsultācijas 
viedtālruņu un planšetdatoru lietošanā.

17.30 – 19.00 Bērnu drošība internetā: svarīgi vecākiem. Zināšanās un 
pieredzē dalās Ogres novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes jaunatnes 
lietu speciālists Rinalds Rudzītis.

31. marts, piektdiena
11.00 – 13.00 Tikšanās ar Swedbank klientu konsultantiem. Aicinām uzzināt 

dažādus finanšu nozares jaunumus un attīstīt internetbankas lietošanas 
prasmes. Lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot, tālr. 65071947, vai rakstot, e-
pasts info@ocb.lv

14.00 – 16.00 Tikšanās ar SEB bankas pārstāvjiem par i-bankas lietošanas 
prasmēm. Lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot, tālr. 65071947, vai rakstot, e-
pasts: info@ocb.lv

16.00 – 17.30 Nost ar garlaicīgām prezentācijām! Redaktores un maketētājas 
Annas Carjovas meistarklase 8. – 12. klašu skolēniem par prezentāciju 
veidošanu.

Ogres novada pašvaldības Nekus-
tamā īpašuma pārvaldes nodaļa ir 
izsūtījusi visiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem paziņojumus 
par nekustamā īpašuma nodokļa ap-
mēru 2017. gadam.  

Ogres novada pašvaldība atgādi-
na, ka pirmais nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājums veicams līdz 31. 
martam. 

Gadam aprēķināto summu var veikt 
gan pa daļām norādītajos termiņos, 
gan arī avansa veidā, līdz pirmajam 
maksājuma termiņam – 31. martam – 
samaksājot visu summu.

Nodokļu maksājumu var veikt:
• reģistrējoties portālā
www.epakalpojumi.lv (sadaļa “Nekus-
tamais īpašums/Mans nekustamā 
īpašuma nodoklis”) un veicot maksā-
jumu internetbankā;
• ar bankas pārskaitījumu;
• Ogres novada pašvaldības kasēs – 
skaidrā naudā vai izmantojot bankas 
norēķinu karti. 

Veicot nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājumu, maksājuma mērķī 
lūdzam norādīt: fiziskām personām – 
nodokļu maksātāja vārdu, uzvārdu un 
maksāšanas paziņojumā norādīto 

personas konta numuru (īpašumam);
juridiskām personām – nosaukumu un 
reģistrācijas numuru un maksāšanas 
paziņojumā norādīto personas konta 
numuru (īpašumam).

Portālā www.epakalpojumi.lv, 
sadaļā “Nekustamais īpašums”, tiek 
nodrošināta iespēja pieteikties sa-
ņemt arī atgādinājumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksas termiņa 
tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā 
uz mobilo tālruni. Atgādinājuma vēs-
tule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta 
septiņas dienas pirms maksāšanas 
termiņa, bet īsziņas veidā – maksā-
šanas termiņa samaksas dienā. 
Portālā www.epakalpojumi.lv nodokļa 
maksātāji var pieteikties turpmāk 
maksāšanas paziņojumu par nekus-
tamā īpašuma nodokli saņemt savā e-
pastā un iepazīties arī ar aprēķināto 
nodokli.

Pašvaldība atgādina, ka saskaņā 
ar likumu nodokļa maksātāju pienā-
kums ir pašiem savlaicīgi interesēties 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēru un to, vai nodoklis ir nomak-
sāts pilnā apmērā. 

Aicinām nodokli samaksāt savlai-
cīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā 

Kas jāzina par nekustamā īpašuma nodokli

Ogres novada pašvaldības aģen-
tūra “Ogres namsaimnieks” sadar-
bībā ar SIA “Ķilupe” piedāvā Ogres 
pilsētā uzstādīt šķiroto atkritumu kon-
teinerus pie daudzdzīvokļu mājām. 

Šķiroto atkritumu konteineru uzstā-
dīšana un izvešana ir bez maksas. Ie-
dzīvotājiem jānodrošina, lai šķirotie 
materiāli būtu bez sadzīves atkritumu 
piemaisījumiem, attiecīgajā kontei-
nerā atrastos tikai atbilstošie materi-
āli. Pretējā gadījumā konteinera sa-
turs nav derīgs pārstrādei un uzska-
tāms, par sadzīves atkritumiem, un tie 
tiek izvesti, piemērojot standarta sa-
dzīves atkritumu izvešanas tarifu.

Vislabāk veicas to māju iedzīvo-
tājiem, kurām ir aktīvi māju vecākie, – 
tiek nodrošināta ne tikai konteineru 
izvietošana, bet iedzīvotāji ir arī labāk 
informēti par to, kā pareizi jāšķiro at-
kritumi, un šķiroto atkritumu kontei-
nerus izmanto tiem paredzētajam 
mērķim. 

PA “Ogres namsaimnieks” direk-
tors Aigars Briedis: “Aicinu māju vecā-
kos būt modriem un rakstīt iesniegu-
mu, lai pie mājas tiktu uzstādīti šķiroto 
atkritumu konteineri. Noteikti bieži 

guldīti ēku siltināšanā, novecojušu un 
neefektīvu iekārtu un instalāciju no-
maiņas projektos, kā arī veicinot iz-
pratni par taupīgiem enerģijas izman-
tošanas paradumiem. Liepāja kā pir-
mā no Latvijas pilsētām ir ieviesusi un 
sertificējusi starptautiski akreditētu 
energopārvaldības sistēmu,” skaidro 
deputāts, papildinot, ka Liepājā jau 
sesto gadu tiek veikts enerģijas patē-
riņa monitorings, sekots līdzi maksā-
jumiem par enerģiju, salīdzinot tos ar 
iepriekšējo gadu izmaksām, tiek ie-
viesti dažādi energotaupības pasā-
kumi. E. Dzelzītis: “Man ir informācija, 
ka Liepājā pašvaldības ēku renovā-
cijas un energopārvaldības sistēmas 
ieviešanas rezultātā ietaupījums ir 
aptuveni pusmiljons eiro gadā, lielākā 
daļa šo līdzekļu tiek novirzīta ēku 
teritoriju labiekārtošanai.” Energo-
efektivitātes sertifikāts vispirms būtu 
attiecināms uz pašvaldībai piedero-
šajām ēkām, veicot regulārus, precī-
zus mērījumus un to analīzi, lai iegūtu 
maksimāli pilnīgu ainu par katru ēku, 
lai gan pašvaldībai, gan ēkas lieto-
tājiem būtu pietiekama informācija 
par esošo situāciju un tai sekotu kon-
krēts rīcības plāns. Ja veikto energo-
efektivitātes pasākumu rezultātā 
rastos finanšu līdzekļu ekonomija, tad 
jādomā, lai no tās kādu labumu iegūtu 
lietotāji. Ietaupītos līdzekļus varētu iz-
lietot, piemēram, māju teritoriju lab-
iekārtošanai, kā tas tiek darīts Lie-
pājā. “Pašvaldības iestāžu iesaistī-
šana energoefektivitātes pasākumos, 
un mums jācenšas iesaistīt pēc iespē-
jas vairāk iestāžu, būtu pirmais solis 
šajā procesā un labs piemērs dzīvo-
jamo māju īpašniekiem sākt energo-
fektivitātes pasākumus,” atklāj de-
putāts. 

Pašvaldība piešķir 
līdzfinansējumu

 Energopārvaldības sistēmas ievie-
šana pašvaldībai nav pašmērķis, bet 
gan instruments, lai izveidotu kopīgu 
attieksmi pret enerģijas saprātīgu 
patēriņu, šī procesa pozitīvo ietekmi 
uz vidi, atzīst E. Dzelzītis. Jau 2006. 
gadā Ogres novada pašvaldība sa-
darbībā ar Rīgas Tehniskās universi-
tātes speciālistiem veica ēku enerģē-
tisko sertificēšanu Ogrē, kā rezultātā 
139 centralizētajai apkures sistēmai 
pieslēgtās mājas saņēma enerģētis-
kās pases un energomarķējumu – A 
(neviena ēka nesaņēma šādu vērtē-
jumu), B (20 ēkas), C (81 ēka), D (36 
ēkas), E (1 ēka), F (1 ēka), šie burti arī 
šobrīd redzami pie daudzdzīvokļu 
mājām un raksturo siltuma patēriņa 
līmeni attiecīgajā mājā (A – teicams, B 
– ļoti labs , C – labs, D – viduvējs, E –
slikts, F – ļoti slikts).  
 “Šis pētījums ļāva pašvaldībai pie-
ņemt turpmākos lēmumus energo-
apgādes un energoefektivitātes jomā, 
t.sk. par pašvaldības finansiālu at-
balstu daudzdzīvokļu namu siltināša-
nas veikšanai. Tagad darbs uzsākts 
jaunā gultnē, turklāt aptverot visu 
novadu, uzsver E. Dzelzītis. 
 Ogres novada pašvaldības dome 
2015. gada 12. novembrī pieņēma 
saistošos noteikumus Nr. 16/2015 
“Par līdzfinansējuma piešķiršanas 
kārtību energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājās”. Saskaņā ar šiem notei-
kumiem pašvaldības budžetā ik gadu 
tiek iedalīts finansējums 70 000 eiro 
apmērā – kā pašvaldības līdzfinan-
sējums energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākumu veikšanai daudz-
dzīvok ļu dzīvo jamajās mājās.    

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes komisija rūpīgi 
izvērtē katru pieteikumu, pirms nodot 
domei lēmuma pieņemšanai par līdz-
finansējuma piešķiršanu. Esam izvei-
dojuši Pašvaldības līdzfinansējuma 
saņemšanas programmas reģistru. 
Šobrīd komisija ir sagatavojusi un ie-
sniegusi izskatīšanai domē lēmuma 
projektu par 2016. gadā piešķirtā 
līdzfinansējuma pārcelšanu uz šī ga-
da budžetu, lai atbalstītu visas reģis-
trā iekļautās mājas – 2016. gada re-
ģistrā tās ir 12 un 2017. gada reģistrā 
– 10,” informē E. Dzelzītis, norādot, ka
šobrīd Latvijā vērojams jauns ener-
goefektivitātes vilnis un Ogrē šis pro-
cess ir ievirzījies pozitīvi, lai gan ēku 
siltināšanas process rit nedaudz lē-
nāk, nekā bija iecerēts. Deputāts at-
gādina, ka dzīvojamo māju renovā-
cijas programmā var pieteikties mājas 
no visa Ogres novada, un atklāj, ka 
ārpus Ogres pilsētas par renovāciju 
pagaidām interesējusies tikai viena 
māja Suntažos.
 Jāatgādina, ka pirms gada, 2016. 
gada 15. martā, Ministru kabinets ap-
stiprināja jauno atbalsta programmu 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. At-
balstam daudzdzīvokļu ēku renovā-
cijai laika periodā no 2016. līdz 2023. 
gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. 
Jaunās programmas ietvaros valstī 
plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku 
atjaunošanu, sniedzot iespēju gan-
drīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu.
 “Energofektivitātes jomā mums 
pašvaldībā ir stratēģija, mēs mērķtie-
cīgi ejam tās īstenošanas virzienā, un 
tas noteikti dos efektu,” ir pārliecināts 
E. Dzelzītis.

Nikolajs Sapožņikovs

Prasmīga energopārvaldība veicina sabiedrības labklājību
Turpinājums no 2. lpp.

neveiktu maksājumu tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no 
nesamaksātās summas.

Ja nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojums nav saņemts, nodokļa 
maksātāja pienākums ir mēneša laikā 
(līdz 2017. gada 15. martam) par to in-
formēt pašvaldību. Nekustamā īpašu-
ma nodokļa paziņojuma nesaņem-
šana nav par pamatu nodokļa nemak-
sāšanai.

Gadījumā, ja līdz 2017. gada 15. 
martam neesat saņēmuši nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas pazi-
ņojumu, lūdzam sazināties ar Ogres 
novada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma nodokļa speciālistiem: 

Ogres pilsētā – zvanot uz tālruņiem 
65020910 vai 65071185 vai rakstot uz 
e-pastu
sarmite.kirhnere@ogresnovads.lv 
vai liga.lisovska@ogresnovads.lv;

Ogresgala pagastā – zvanot uz 
tālruni 65035159 vai rakstot uz e-
pastu rudite.vonda@ogresnovads.lv;

pārējo pagastu iedzīvotājiem – vēr-
šoties sava pagasta pārvaldē.

Ogres novada pašvaldības
Attīstības departamenta Nekustamā 

īpašuma pārvaldes nodaļa

esat domājuši sākt šķirot atkritumus, 
un šis ir tieši īstais laiks rīkoties. At-
kritumu šķirošana ir vienkāršs pro-
cess, kas neprasa nedz daudz laika, 
nedz arī kādus speciālus resursus. 
Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka šo kontei-
neru izvešana ir bez maksas.”

Kā uzsākt atkritumu šķirošanu pie 
daudzdzīvokļu mājas?

1. Mājas vecākais uzraksta iesnie-
gumu PA “Ogres namsaimnieks” Kli-
entu servisa centrā, norādot, ka kon-
krētās mājas iedzīvotāji vēlas uzsākt 
atkritumu šķirošanu.

2. PA “Ogres namsaimnieks” pār-
sūta šo iesniegumu SIA “Ķilupe”, kura 
tālāk sazinās ar konkrētās mājas 
vecāko.

3. SIA “Ķilupe” vienojas ar mājas 
vecāko, kāda tilpuma konteineri būtu 
piemēroti konkrētai mājai. Parasti tiek 
uzstādīti trīs konteineri: dzeltenā krā-
sā – plastmasai, zilā krāsā – papī-
ram/kartonam, zaļā krāsā – stiklam. 
Ja mājas pagalmā nepietiek vietas trīs 
konteineriem vai mājas vecākais vē-
las uzstādīt vienu konteineru, piemē-
ram, tikai stiklam vai plastmasas un 
papīra iepakojumam kopā, tiek piedā-

vāti arī tādi varianti. Uz katra kontei-
nera ir uzlīmes ar norādēm, kādi at-
kritumi metami konkrētajā konteinerā.

4. Uzstādot šķiroto atkritumu kon-
teinerus, ar mājas vecākā starpnie-
cību visi mājas iedzīvotāji savā past-
kastītē saņem informāciju, kā pareizi 
šķirot atkritumus – kādi atkritumi katrā 
konteinerā metami, ko nedrīkst mest 
attiecīgajā šķirošanas konteinerā. 
Kāpņu telpās izvietojam informatīvu 
materiālu par atkritumu šķirošanu. Ja 
nepieciešams, SIA “Ķilupe” pārstāvji 
piedalās māju rīkotajās kopsapulcēs 
un tiek informēti iedzīvotāji par at-
kritumu šķirošanu.

5. Katrā mājas kāpņu telpā pie 
pastkastītēm tiek uzstādīta EKO kas-
te – reklāmas bukletu, kuponu, preses 
izdevumu izmešanai. Kad EKO kaste 
pilna, sētnieks kastes saturu izber šķi-
roto atkritumu konteinerā.

Ineta Saviča, 
PA “Ogres 

namsaimnieks” 
sabiedrisko 

attiecību 
speciāliste

Par atkritumu šķirošanu daudzdzīvokļu mājās

E-prasmju nedēļa 2017 
Ogres Centrālajā bibliotēkā

Tehniskās apskates traktoriem un piekabēm 
Ogres novadā

Ik gadu pavasarī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) rīko trak-
tortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates.

VTUA atgādina, ka apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas 
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai 
un derīgai OC TApolisei.

Plašāka informācija www.vtua.gov.lv vai pa tālr. 2648666, 25639696.
Ogres novadā apskates notiks saskaņā ar grafiku:

Notiks GĪKS “Vidzeme – 13” kopsapulce 
GĪKS “Vidzeme – 13” valde atkārtoti paziņo, ka garāžu kooperatīva biedru 

kopsapulce notiks sestdien, 2017. gada 25. martā, plkst. 10.00 Vidzemes ielā 
13, Ogrē, kantora telpās.

Darba kārtībā: atskaite par 2016. gada saimniecisko darbību, revidenta 
ziņojums, tāmes (budžeta) apstiprināšana 2017. gadam, valdes priekšsēdētāja,  
valdes locekļu un revidenta pārvēlēšana, un citi jautājumi. 

Valde
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