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Pašvaldība bez maksas iegūs īpašumu pilsētas centrā

Domes sēdē pieņemts lēmums lūgt 
Latvijas Republikas Finanšu mi-
nistrijai un Valsts akciju sabiedrībai 
“Valsts nekustamie īpašumi” nodot 
Ogres novada pašvaldības īpašumā 
bez atlīdzības uz 30 gadiem ēku Māl-
kalnes prospektā 10, Ogrē, likumā 
“Par pašvaldībām” noteiktās pašval-
dības funkcijas – gādāt par iedzīvo-
tāju izglītību, konkrēti – nodrošināt 
pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām 
bērnudārzā. 

Domes lēmums nosūtīts Finanšu 
ministrijai un VNĪ, lai varētu uzsākt 
nepieciešamo formalitāšu kārtošanu 
īpašuma pārņemšanai.

Sarakstē ar valsts akciju sabiedrību 
“Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) 
novada pašvaldība ir saņēmusi aplie-
cinājumu, ka VNĪ Īpašumu izvērtēša-
nas komisijas sēdē ir pieņemts lē-
mums konceptuāli atbalstīt nekusta-
mā īpašuma Mālkalnes prospektā 10, 
Ogrē, nodošanu Ogres novada paš-
valdības īpašumā.

Pašvaldībai šī ēka, kas šobrīd ir 
valsts īpašums un kurā atrodas Ties-
lietu ministrijas padotībā esošās Ze-
mesgrāmatas Ogres nodaļa, ir nepie-
ciešama, lai to varētu izmantot sā-
kotnēji paredzētajam mērķim, proti, 
pirmsskolas izglītības iestādes ierī-
košanai.

Liela daļa ogrēniešu atceras, ka 
šajā ēkā savulaik darbojās bērnu-
dārzs “Bitīte”. Mainoties laikiem, 

bērnudārzs tika likvidēts, ēka nonāca 
valsts īpašumā.

Jau pirms gada pašvaldība sāka 
sarunas ar Tieslietu ministriju par šī 
īpašuma iespējamo nodošanu paš-
valdībai, diemžēl pozitīvs rezultāts iz-
palika. Šobrīd sarunas ir ievirzījušās 
veiksmīgākā gultnē. “Pēc iepriekšē-
jām sarunām pašvaldība no sava no-
doma neatteicās un turpināja rast ko-
pīgu valodu ar ēkas Mālkalnes pros-
pektā 10 īpašnieka un lietotāja, t.i., 
VNĪ un Tieslietu ministrijas pārstāv-
jiem. Rezultāts šobrīd ir labvēlīgs paš-
valdībai – mēs iegūsim zemesgabalu 
pilsētas centrā un ēku, lai tajā atkal 
darbotos pirmsskolas izglītības iestā-
de,” atklāj Ogres novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieks taut-
saimniecības, sporta un tūrisma jau-
tājumos Egils Helmanis.  

Pārņemot šo nekustamo īpašumu, 
pašvaldība plāno jau nākamgad iz-
strādāt būvprojektu ēkas un tai piegu-
ļošās teritorijas pārbūvei pirmsskolas 
izglītības iestādes vajadzībām. “Zi-
nāms, ka Ogrē trūkst vietu bērnu-
dārzos. Šobrīd jau tiek izstrādāts 
projekts ēkas Parka ielā 1 pārbūvei 
bērnudārza vajadzībām, pēc sociālā 
centra pārvietošanas uz citām telpām 
tiks uzsākti būvdarbi šajā ēkā un jau 
nākamajā mācību gadā tur skanēs 
bērnu balsis. Nākamais solis – bērnu-
dārza ierīkošana Mālkalnes pros-
pektā 10,” skaidro E. Helmanis, no-

rādot, ka šajā ēkā varētu izvietot arī 
pirmsskolas grupas bērniem ar īpa-
šām vajadzībām. 

Svarīgi, ka pašvaldība iegūs šo īpa-
šumu bez atlīdzības. “Par šo īpašumu 
no pašvaldības budžeta ne cents ne-
būs jātērē. Apmaiņai pret to pašval-
dībai jānodrošina piemērotas telpas 
Zemesgrāmatas nodaļai. Zemesgrā-
mata Ogrē ir jāsaglabā, lai tās pa-
kalpojumi iedzīvotājiem būtu ērti pie-
ejami novada centrā. Kopā ar Tieslie-
tu ministrijas pārstāvjiem esam ap-
skatījuši iespējamās telpas un vieno-
jušies, ka Zemesgrāmatas nodaļa 
varēs pārcelt uz pašvaldībai piede-
rošo ēku Brīvības 44 un izvietot tel-
pās, kurās šobrīd atrodas Sociālā 
dienesta administrācija un Izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde,” skaidro  
E. Helmanis.

Jau vēstīts, ka Ogres novada So-
ciālā dienesta administrācijai, Ogres 
sociālajam centram un tā struktūrvie-
nībām mājvieta ar laiku būs Upes pro-
spektā 16 – īpašumā, ko pašvaldība 
pārņēmusi no Izglītības un zinātnes 
ministrijas un kura pārbūvei sociālā 
darba vajadzībām šobrīd tiek izstrā-
dāts būvprojekts.

Izglītības, kultūras un sporta pār-
valdi plānots izvietot pašvaldībai 
piederošajā ēkā Brīvības ielā 11, kur 
šobrīd ir brīvas labiekārtotas telpas.

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

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 17. novembrī

Dome ir pret kapu pieminekļu tirdzniecību daudzdzīvokļu mājas logu priekšā
Ogres novada pašvaldības domes 

sēdē, izskatot SIA “Dana” iesnie-
gumu, kurā apstrīdēts Ogres novada 
pašvaldības būvvaldes lēmums aiz-
liegt kapu pieminekļu eksponēšanu 
un tirdzniecību Rīgas ielā 10A, Ogrē, 
deputāti nolēma būvvaldes lēmumu 
atstāt spēkā un SIA “Dana” iesniegu-
mu noraidīt.

Ar lēmumu, ko būvvalde pieņēma 
2016. gada 15. jūlijā, SIA “Dana” tika 
uzdots līdz šī gada 25. augustam ie-
sniegt būvvaldē būvniecības ieceres 
dokumentāciju mazēkas nojaukša-
nai, līdz 25. septembrim atjaunot ie-
priekš minētā nekustamā īpašuma 
iepriekšējo stāvokli, atbrīvojot to no 
mazēkas, līdz 1. oktobrim atbrīvot te-
ritoriju no kapu pieminekļiem.

Šādu lēmumu būvvalde pieņēma, 
jo uzņēmums nebija izpildījis vairākus 
nosacījumus, lai varētu likumīgi turpi-
nāt tirdzniecību. Pašvaldībā arī tika 
saņemtas vairākas sūdzības no ap-
kārt esošo daudzdzīvokļu māju iedzī-
votājiem par nepatīkamo skatu, kas 
nu jau labu laiku paveras pa logu – 
vietā, kur pirms tam atradās zaļā zo-
na, šobrīd tiek eksponēti kapu piemi-
nekļi. 

2015. gada 27. jūlijā Ogres būv-
valdes būvinspektors Ēriks Viļums 
SIA “Dana” izdeva atzinumu par bū-
ves pārbaudi. Atzinumā norādīts, ka 
mazēkas novietošana Rīgas ielā 10A, 
Ogrē, ir patvaļīga būvniecība, SIA 
“Dana” uzdots nekavējoties apturēt 
būvdarbus līdz būvvaldes lēmuma 
pieņemšanai un viena mēneša laikā 

iesniegt būvvaldē paskaidrojumu par 
patvaļīgi veikto būvniecību. Uzņē-
mums būvinspektora norādījumus 
nav izpildījis.

Nedēļu pirms domes sēdes notiku-
šajā Tautsaimniecības komitejas sē-
dē SIA “Dana” pārstāvis Vents Sobo-
čevskis pauda sašutumu par būvval-
des lēmumu, uzskatot to par nepama-
totu, un negrasījās piekāpties. Uzņē-
muma pārstāvis skaidroja, ka SIA 
“Dana” iegādājusies privātīpašumu 
Rīgas ielā 10A, kurā jau bija izveidots, 
saskaņojot ar būvvaldi, laukums ar 
melno segumu. Pārstāvis arī norādī-
ja, ka būvvalde neesot tiesīga uzdot 
atbrīvot šo laukumu no tajā novietota-
jiem kapu pieminekļiem, un skaidroja, 
ka nekādas ēkas šajā īpašumā nav – 
“ir metāla konteiners, kas ir kustama 
manta – tāpat kā autobuss bez rite-
ņiem vai liela malkas kaudze, un ne-
viens nevar aizliegt turēt šādu kontei-
neru savā īpašumā, tāpēc šis jautāju-
ms nav būvvaldes kompetencē”. V. 
Sobočevskis skaidroja, ka iebildumi 
pret SIA “Dana” īpašumā izvietota-
jiem kapu pieminekļiem ir tikai vienai 
blakus esošās mājas iedzīvotājai, 
kura pastāvīgi sūdzoties, kā arī to, ka 
SIA “Dana” visos savos iesniegumos 
pašvaldībai ir piedāvājusi apstādīt 
savu īpašumu ar tūjām, bet nekādu 
atbildi nav saņēmusi. 

Tautsaimniecības komitejas sēdē 
domes priekšsēdētāja vietnieks Egils 
Helmanis uzsvēra, ka nekustamā 
īpašuma Rīgas ielā 10A blakus esošo 
māju iedzīvotāju iebildumi pret “dzīvi 

kā kapsētā” ir pamatoti, ka uzņēmēja 
iecerētā teritorijas apstādīšana ar tū-
jām aizēnos dzīvokļus, un ierosināja 
SIA “Dana” pārstāvim tikties ar domes 
vadību un vienoties par kompromisa 
variantu. Viens no risinājumiem būtu 
atrast piemērotāku vietu kapu piemi-
nekļu tirdzniecībai, tuvāk Ogres ka-
piem. Šo ierosinājumu atbalstīja arī 
citi deputāti. Domes priekšsēdētāja 
vietnieces Ineta Tamane un Ilga Vec-
ziediņa apliecināja, ka daudzi iedzī-
votāji esot vērsušies pašvaldībā ar 
pretenzijām par logu priekšā novieto-
tajiem kapu pieminekļiem.  

Detalizēti iepazīstoties gan ar būv-
valdes lēmumu, gan ar SIA “Dana” 
pretenzijām, dome secinājusi, ka, pie-
ņemot lēmumu par zemesgabala 
Rīgas ielā 10A atbrīvošanu no maz-
ēkas, kas tajā patvaļīgi uzbūvēta, un 
no kapu pieminekļiem, būvvalde ir 
ievērojusi samērīguma principu, t.i., 
ka labums, ko sabiedrība iegūst ar ie-
robežojumiem, kas uzlikti SIA “Dana”, 
ir lielāks, nekā uzņēmuma tiesību ie-
robežojums. Dome arī secinājusi, ka 
būvvalde, pieņemot lēmumu, ir ņē-
musi vērā attiecīgā īpašuma izmanto-
šanas neatbilstību Teritorijas plāno-
jumam – nekustamam īpašumam Rī-
gas ielā 10A, Ogrē, teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana ir noteikta zaļā 
teritorija (parks) un būvniecība šajā 
īpašumā neatbilst Ogres novada Te-
ritorijas plānojuma prasībām.

Nikolajs Sapožņikovs

Godinot Ogres Goda pilsoņa Jāņa 
Špakovska piemiņu, Ogres novada 
pašvaldība viņa atdusas vietā Smil-
tāju kapos uzstādījusi piemiņas ak-
meni.

Jānis Špakovskis (05.05.1935. – 
26.05.2014.) dzimis un visu dzīvi aiz-
vadījis Ogrē, Lazdukalna apkārtnē. 
Iecere izkopt meža teritoriju Ogrē, 
Pavasara gatves un Lībiešu ielas ie-
lokā un izveidot tajā parku radās 
1975. gadā. Izkoptajā teritorijas daļā 
parādījās jauni stādījumi, galvenokārt 
vērtīgu sugu koki – ozoli, sarkanie 
ozoli, skābarži, valrieksti, Marejas 
priedes u.c. 1993. gadā ar Ogres pil-
sētas domes lēmumu dendroloģis-
kajam parkam “Lazdukalni” tika 
piešķirts sabiedrībai svarīga objekta 
statuss. 2002. gadā parkam pievie-
noja arī 2,2 hektāru purva teritorijas. 
Šobrīd parkā aug vairāk kā 400 krūmu 
un koku sugu gan no Rietumeiropas 
un Sibīrijas, gan no Tālajiem Austru-
miem, Klusā okeāna piekrastes. 
Parks apskatāms, izstaigājot tajā iz-
veidotās takas 1,8 kilometru garumā. 
Parka augstākajā vietā uzcelts ak-
mens mūra skatu tornis.

Špakovska parka izveidošana, 
labiekārtošana un uzturēšana ir bijis 
Benitas un Jāņa Špakovsku mūža 
kopdarbs, un par šo nenovērtējamo 
ieguldījumu Špakovskiem Ogres 
novada pašvaldības dome 2007. 
gada novembrī abiem piešķīra titulu 
Ogres Goda pilsonis.

Piemiņas akmens uzstādīšanas J. 
Špakovskim iniciatore bija Ogres 
novada pašvaldības domes deputāte 
Dzintra Mozule, kura atklāj: “Jānis 
Špakovskis ar sievu parka attīstībā ir 
ieguldījis nenovērtējamu darbu, tāpat 
arī savus līdzekļus. Viņš ir atstājis 
mums, ogrēniešiem, sakoptu vietu, 

kur pavadīt brīvos brīžus un priecāties 
par dabas skaistumu, par to neprasot 
ne centa. Es uzskatu, ka ir tikai paš-
saprotami, ka mēs cienām un godā-
jam viņa darbus un piemiņu. Savā lai-
kā es biju arī domubiedru grupā, kas 
ierosināja, ka Jānis un Benita ir pelnī-
juši iegūt augstāko Ogres novada 
pašvaldības apbalvojumu – Ogres 
Goda pilsoņa titulu.”

Par pieminekļa uzstādīšanu Jāņa 
Špakovska ģimene izsaka pateicību 
Ogres novada pašvaldībai, īpaši 
Ogres novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietniekam Egilam 
Helmanim, Ogres novada pašvaldī-
bas Attīstības departamenta Būvval-
des ainavu arhitektei Senijai Proosei, 
kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas 
docentam Valtim Barkānam.

Savā pateicības vēstulē Špakovska 
ģimene raksta: “Savu skaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums. Un šajā skai-
stajā Dieva zemē Ogrē, Pārogrē,  tika 
izveidots Špakovska parks. Paldies 
Ogres novada pašvaldībai par to, ka 
novērtē mūsu darbu. Pateicība ir la-
bākais veids kā radīt pozitīvās enerģi-
jas plūsmu, tā nomierina mūsu prātus 
un liek justies mums laimīgākiem un 
bagātākiem.”

Par godu Latvijas valsts simtgadei 
un Ogres 90 gadu jubilejai pašvaldība 
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes Ainavu arhitektū-
ras studentiem plāno izstrādāt kon-
ceptuālu labiekārtošanas metu Špa-
kovska parkam. Špakovska parks ir 
iemīļota ogrēniešu atpūtas vieta un 
atpazīstams tūrisma galamērķis, tā-
pēc, domājot par parka attīstības vir-
zienu, pašvaldība kopā ar biedrību  
“Lazdukalni” vēlas attīstīt parku kā 
jaunlaulāto un mīlestības parku, kur 
tiktu vadītas kāzu ceremonijas lat-
visko tradīciju garā, jo pats J. Špa-
kovskis reiz ir teicis: “Te nebūs žoga, 
te mīlestība nāk.” Parka teritoriju plā-
nots labiekārtot, sakārtojot celiņus, 
ierīkojot rotaļu laukumu, uzstādot da-
žādus kāzu rituālu un mīlestības godi-
nāšanas vides objektus, uzstādot ma-
zās arhitektūras formas un atjaunojot 
skatu torņa koka konstrukcijas.

Parka revitalizācija būs garš pro-
cess, bet kopīgiem spēkiem, patei-
coties iedzīvotāju līdzdalībai un at-
balstam, tas tiks saglabāts un attīstīts, 
godinot ģimenes un mīlestības stiprās 
saiknes.

Sintija Pabrieža

Jāņa Špakovska piemiņu godinot

Jāveido vienota siltumapgādes sistēma visā novadā

 Ogres novada pašvaldība domes 
deputāts Egīls Dzelzītis darbojas di-
vās domes komitejās – Tautsaimnie-
cības un Komunālo un transporta jau-
tājumu komitejā, kā arī vada Daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju energoefek-
tivitātes komisiju. 

 Sarunā ar E. Dzelzīti – par siltuma 

ražošanu, taupīšanu un siltumapgā-
des sistēmas attīstības iecerēm nova-
dā.

Sākšu ar vienkāršāko jautājumu 
– kā taupīt siltumu daudzdzīvokļu
mājās, kuras, kā zināms celtas jau 
krietni sen un ar visai vājiem 
energoefektivitātes parametriem? 
    Gadu gaitā māju siltināšanā kaut 
kas darīts ir, bet daudz darba vēl 
priekšā. 2013. gadā pašvaldības do-
me bija izdevusi saistošos noteiku-
mus par pašvaldības palīdzības 
piešķiršanas kārtību energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanai daudz-
dzīvokļu mājās, paredzot 50% līdzfi-
nansējumu būvdarbu veikšanai at-
sevišķu ēkas konstrukciju siltināšanā. 
Tomēr tā bija tikai tāda “lāpīšanās”, jo 
ieguvums no atsevišķu mājas kon-
strukciju (cokols, gala sienas, bēniņi 
u.tml.) siltināšanas bija neliels, savu-
kārt iedzīvotājiem trūka iniciatīvas 
startēt Eiropas Savienības (ES) 

līdzfinansētajā programmā par ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanu.
 Šogad Latvijā uzsākta ES prog-
ramma “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”, 
kuras ietvaros ir iespējams saņemt 
līdzfinansējumu ēkas energoefektivi-
tātes pasākumu veikšanai līdz pat 
50% apmērā no izmaksām, tāpēc 
Ogres novada pašvaldība 2016. gadā 
atcēla iepriekšējos un pieņēma jau-
nus saistošos noteikumus, kas ļauj 
līdz 70 000 eiro (atkarībā no ikgadējā 
budžeta iespējām) ik gadu novirzīt 
tehniskās dokumentācijas (tehniskais 
projekts, energoaudita dokumentā-
cija) izstrādes līdzfinansēšanai 80% 
apmērā, lai veicinātu ēkas līdzīpaš-
niekus īstenot visas mājas komplekso 
siltināšanu. Kā zināms, šīs dokumen-
tācijas izstrāde netiek atbalstīta ES 
programmas ietvaros, tāpēc ir ļoti 
svarīgi, ja samērā lielās projektēša-
nas izmaksas palīdz segt pašvaldība, 

dodot pirmo stimulu mājas kopējās 
renovācijas uzsākšanai. Šogad Ogres 
novada pašvaldība jau ir piešķīrusi 
nepieciešamo finansējumu 15 māju 
pilnās renovācijas tehniskās doku-
mentācijas izstrādei, tagad jāizmanto 
iespējas, lai iegūtu finansējumu re-
novācijas darbu veikšanai. 
 Priecē iedzīvotāju atsaucība – gri-
bētāju siltināt savas mājas ir daudz, 
konkurence ir liela. Dzīvojot daudzdzī-
vokļu namā, jārēķinās ar viedokļu 
daudzveidību, daudzos jautājumos 
pie kopsaucēja nonākt ir grūti, taču 
neiespējami tas tomēr nav. Gribu at-
gādināt, ka milzīga nozīme ir iedzīvo-
tāju savstarpējai  sapratnei, ka efekts 
būs tikai tad, ja visi mājas iedzīvotāji 
apzināsies, ko energotaupīšanas jo-
mā grib un var izdarīt. Svarīgi apzi-
nāties, ka siltuma taupīšana neattie-
cas tikai uz dzīvokļiem, bet arī uz ēkas 
koplietošanas telpām.

Un vēl gribu pieminēt tādu lietu kā 

iekštelpu apstākļi – nebūtu pareizi 
taupīt siltumu, kā teikt, par katru cenu, 
aizmirstot par gaisa kvalitāti iekštel-
pās, par gaisa cirkulāciju. Bieži vien 
gadās tā, ka dzīvokļos nav nekādas 
ventilācijas, uz sienām un logiem vei-
dojas kondensāts – tā varam nonākt 
pie slimas ēkas sindroma, kas savu-
kārt veicina cilvēku saslimšanu. Tel-
pās jābūt veselīgai dzīves videi, tas ir 
ļoti svarīgi. 
 Jāpiebilst, ka, veicot pilnu ēkas re-
novāciju, līdz ar energoefektivitātes 
paaugstināšanu tiks uzlabots ēkas vi-
zuālais izskats, un tas nav mazsvarīgi. 
 Ar mājas siltināšanas pasāku-
miem vien mūsu klimatiskajos ap-
stākļos nebūs gana, lai cilvēks sa-
vā mājoklī justos ērti. Likumā “Par 
pašvaldībām” viena no pašvaldību 
autonomajām funkcijām ir organi-
zēt iedzīvotājiem komunālos pakal-
pojumus, to skaitā siltumapgādi. 

Turpinājums 4. lpp.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15

26. novembrī plkst. 13.00 – radošā darbnīca “Ko darīt ar Mildas tantes 
albumu?”. Ģimenes foto arhīva veidošana un glabāšana. Praktiski padomi 
fotogrāfiju noformēšanā un ierāmēšanā.

Aicinām līdzi ņemt fotogrāfiju un foto rāmi. Darbnīcu vada fotomākslinieks 
Raimo Lielbriedis. Ieeja bez maksas.

3. decembrī plkst. 13.00 – Signes Kraukles personālizstādes “SNIEGS. 
JŪRA. PĻAVA. ZIEDI. GAISMA. DABA – IEDVESMA” atklāšana.

“Balts, caurspīdīgs, struktūra, forma, dabīgs… tie ir apzīmējumi, kas raksturo 
manus darbus jau vairāku gadu garumā. Gaismas objekti un dažādi papīra 
dizaina priekšmeti. Darbu radīšanai izmantoju materiālus, kas atrodas dabā vai 
ir bijusi iespēja tos pārstrādāt otrreiz – papīrs, koks, māls. Mani saista pats 
radošais process, kad domās izlolota ideja sāk materializēties. Vienai idejai seko 
otra, trešā un tā sāk velties kā sniega bumba. Ir janvāris. SNIEGS. BALTS…   
Uz satikšanos decembrī! SNIEGS? BALTS?...” Signe Kraukle.

Izstāde būs skatāma  līdz  2017. gada 16. janvārim. Ieeja bez maksas.
10. decembrī plkst. 13.00 – radošā darbnīca “Sniega rozes”.
Dekoratīvu gaismas objektu izgatavošana. 
Darbnīcu vada māksliniece Signe Kraukle. Ieeja bez maksas.
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Nākamais laikraksta numurs – decembra pirmajā nedēļā.

Ogres novada Kultūras centrā

25. novembrī plkst. 19.00 ONKC Mazā zāle
Kamermūzikas koncerts SPĀŅU UN ČIGĀNU MŪZIKA.
Biļetes EUR 12 klausītāju vietas pie galdiņiem, cenā glāze vīna vai sulas un 
EUR 10 klausītāju vietas rindās zāles beigās.–
Marlēna KEINE, soprāns. Paula ŠŪMANE, vijole. Agnese EGLIŅA, klavieres. 

26. novembrī plkst. 18.00 ONKC Lielā zāle
SDK “Ogrēnietis” un draugu koncerts BRAUCIET LĒNĀM PĀR TILTU, 
DRAUGI. Biļetes EUR 2.

27. novembrī plkst. 17.00 ONKC Mazā zāle
Labdarības koncerts OGRE, ATVER SAVU SIRDI! Piedalās: soprāns Evita 
Zālīte, ģitāriste Ilze Grunte. Labdarības koncertā saziedotie līdzekļi tiks 
ieguldīti Ogres dienas centra "Saime" materiāltehniskā bāzes papildi-
nāšanai un uzlabošanai. “Saimi” apmeklē cilvēki ar īpašām vajadzībām. 
Viņu ikdiena centrā paiet, apgūstot dažādas sadzīvē nepieciešamas 
prasmes un iemaņas, taču vislielāko  prieku šo cilvēku dzīvē sniedz iespēja 
nodarboties ar mākslu, mūziku, dažādiem rokdarbiem un kokapstrādi. 

27. novembrī plkst. 18.00 pie ONKC  
Pilsētas Ziemassvētku egles iedegšana.

4. decembrī plkst.16.00 ONKC Lielā zāle
Koncertizrāde  BRĪNUMSKAPJA DZIESMUBILDES ZIEMASSVĒTKOS.
Biļetes EUR 10, 12, 15.

10. decembrī  plkst. 18.00 ONKC Lielā zāles skatuve
Ogres Tautas teātra pirmizrāde Oskars Vailds CIK SVARĪGI BŪT NOPIET-
NAM. Biļetes EUR 4.
Nopietna komēdija nenopietniem cilvēkiem. Režisors Jānis Kaijaks.

10. decembrī  plkst. 21.00 ONKC Deju zāle
Atpūtas vakars DEJU LAIKS . Spēlē RUMBAS KVARTETS.
Biļetes iepriekšpārdošanā ar rezervētām vietām pie galdiņiem EUR 10, 
pasākuma dienā dārgāk.

11. decembrī  plkst. 14.00 Ogres Sv. Meinarda Romas Katoļu baznīca
Adventes koncerts SVĒTDZIEDĀJUMI. Piedalās: LNO soliste Ieva Parša 
(mecosoprāns), Guntars Prānis (senie mūzikas instrumenti), Ogres novada 
Kultūras centra koris OGRE, IMPULSS un Ogres skolotāju kamerkoris.

11. decembrī  plkst. 16.00 ONKC Lielajā zālē
Labdarības koncerts. Ieeja pret ziedojumiem.

14. decembrī plkst. 19.00 ONKC Mazā zāle
Koncertprogramma IZSTĀDES GLEZNIŅAS.
Biļetes EUR 12 klausītāju vietas pie galdiņiem, cenā glāze vīna vai sulas–
EUR 10 klausītāju vietas rindās zāles beigās.–

31. decembris plkst. 22.00 ONKC telpās
Tradicinonālā Jaunā gada sagaidīšanas balle.  Grupa NEAIZMIRSTULĪTES 
un DJ Arturs Mednis. Svinēsim vairākās Ogres novada kultūras centra zālēs! 
Būs radošās darbnīcas un bērnu rotaļu istaba. Pusnaktī uguņošana! Biļetes 
pārdošanā no 25. novembra.

Ogres novada Sporta centrā DECEMBRĪ
3. decembrī plkst. 9.30 – 16.00 LFF VRJČ FUTBOLĀ telpās 2006 gadi – 1. kārta. ONSC 
halle Skolas ielā 21. 
3. decembrī plkst. 18.00 Handbols. SynotTip virslīga HK Ogre/ Miandum – Celtnieks Rīga. 
ONSC halle  Skolas ielā 21.
4. decembrī plkst. 9.30 –16.00 LFF VRJČ FUTBOLĀ telpās 2004 gadi – 1. kārta. ONSC 
halle  Skolas ielā 21.
4. decembrī plkst. 11.00 – 16.00 Ogres novada atklātais čempionāts florbolā – 2. kārta. ONSC sporta zāle                     
Skolas ielā 12.
4. decembrī plkst. 17.00 – 21.00 Ogres novada atklātais čempionāts telpu futbolā – ½ 5.kārta. ONSC halle Skolas ielā 21. 
11. decembrī plkst.17.00 – 21.00 Ogres novada atklātais čempionāts telpu futbolā – ½ 5. kārta + ½ 6. kārta. ONSC halle 
Skolas ielā 21.
14. decembrī plkst. 19.00 Handbols. SynotTip virslīga HK Ogre/ Miandum – MSĢ/LAT 98. ONSC halle  Skolas ielā 21. 

Ciemupes Tautas namā 4. decembrī plkst.14.00 Literāri muzikāls 
pasākums MĪLESTĪBAS ENĢELIS. Piedalās: dziesmu autore – Inese Nereta, 
dzejniece – Inese Tora, māksliniece – Solveiga Kļaviņa. Pasākuma laikā pie 
vīna glāzes vai tējas baudīsim mūziku, dzeju un mākslu.  Biļetes EUR 2.

Ciemupes Tautas nams un Ģimenes atbalsta dienas centrs aicina 
māmiņas apvienoties Māmiņu klubā, lai regulārās tikšanās reizēs: dalītos 
pieredzē; uzzinātu noderīgu informāciju par bērna audzināšanu, attīstību, 
veselību; nepiespiestā atmosfērā satiktos ar citām mammām; atrastu 
domubiedrus; dotos kopīgās pastaigās; plānotu pasākumus, radošas 
darbnīcas, meistarklases; piedalītos speciālistu vadītās nodarbībās un 
lekcijās. Pirmā tikšanās 1. decembrī plkst.10.00 Ciemupes Ģimenes  
atbalsta dienas centra rotaļu istabā, Ciemupes Tautas nama 1. stāvā.

Ogresgala Tautas namā 26. novembrī plkst. 10.00 Mazajā zāle 
tekstilmākslinieces Baibas Vaivares 2. nodarbība “Etnogrāfisko brunču 
pārtapšana laikmetīgā apģērbā”. Biļete EUR 5.

10. decembrī plkst. 18.00 vokālā ansambļa “Saime ” draugu koncerts 
MAZU BRĪDI PIRMS… Ieeja brīva.

Reģ. apliecība Nr. 0785. Tirāža 14000 eks.  
Atbildīgais par izdevumu N. Sapožņikovs, tālr.: 65071164, 65071100, e-pasts: domeinfo@ogresnovads.lv.

Krapes Tautas namā 30. novembrī plkst. 11.00 OVeselības 
nodarbība Iepazīsti sevi un esi vesels!

Madlienas Kultūras namā 27. novembrī plkst. 15.00 pie 
“Pagastmājas” svētku eglītes iedegšana kopā ar meža iemītniekiem – zaķi, pūci 
un vilku! Gaidīsim lielus un mazus, lai kopā priecātos! Līdzi paņemsim 
piparkūkas, burkānus, ābolus, ar kuriem izrotāsim mūsu svētku eglīti.

  Jā, katra pašvaldība to apzinās un 
strādā pie tā, lai šo likumā noteikto 
funkciju izpildītu. Arī gādā, lai savas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 
tiktu nodrošināta siltumapgāde. Cen-
tralizētās siltumapgādes sistēma sā-
kas no katlu mājas un beidzas pie pa-
tērētāja, starp sākuma un beigu pos-
mu ir sarežģīts tīkls. Pašvaldības uz-
devums ir gādāt par sekmīgu un efek-
tīvu siltumapgādes sistēmas darbību 
un attīstību, manuprāt, Ogres novada 
pašvaldība tam pievērš lielu uzma-
nību. Domes priekšsēdētājs ir uzti-
cējis man darboties siltumapgādes 
pilnveides un attīstības jomā, jo esmu 
šīs nozares speciālists. Galvenā ie-
cere ir visā novadā izveidot vienotu 
siltumapgādes sistēmu – ar maksi-
mālu resursu ietaupījumu, zemām 
izmaksām siltumenerģijas ražošanā 
un pārvadē un efektīvu vadību. Šī va-
dība izpaužas trijos aspektos – plāno-
šana, vadība, realizācija. Lai patēriņu 
samazinātu, siltumenerģijas ražotā-
jam ir jāzina nepieciešamās siltum-
enerģijas apjoms, jaudas jāsaskaņo 
ar patērētāju, siltuma pārvades tīkli jā-
veido atbilstoši slodzei. Diemžēl šo-
brīd siltuma pārvades tīkli daudzos 
gadījumos neatbilst efektīvas pārva-
des prasībām – cauruļvadu diametrs 
ir pārāk liels, līdz ar to nevar veikt 
efektīvu regulēšanu. Svarīgi, lai sil-
tumapgādes sistēma darbotos kopējā 
sasaistē visā novadā – tas dotu ie-
spēju racionālāk izmantot finanšu re-
sursus un siltumapgādē panākt jūta-
mu efektu pagastu centros. Lielu pie-
nesumu siltumenerģijas taupīšanas 
ziņā dod automatizētie siltummezgli 
dzīvojamajās mājās – tādi šobrīd ir 
Ogrē un Madlienā.
 Kur ņemt finansējumu siltumap-
gādes sistēmas attīstībai?
 Pašvaldībai nemitīgi jāseko līdzi ie-
spējām piesaistīt dažādu fondu prog-
rammu investīcijas. 2017. gadā tiks 
atvērta ES programma  “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā at-
balsta mērķa “Veicināt energoefek-
tivitāti un vietējo AER izmantošanu 

Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB)
● 29. novembrī plkst. 17.10 ceļojumu iespaidu pēcpusdiena ar Nikolaju 
Sapožņikovu – “Tur, tālajā Amerikas rietumkrastā” OCB Pasākumu zālē.
● Līdz 30. novembrim Ogres Centrālajā bibliotēkā skatāma fotogrāfa V. 
Mihalovska izstāde “Bibliobuss”.
● No 5. decembra līdz 2. janvārim OCB Pasākumu zālē būs skatāma izstāde 
“Latvijas dievnami”.
● 6. decembrī plkst. 12.30 Lasītāju kluba dalībnieku tikšanās OCB. Visi, kam 
tuva grāmata un ir vēlme darboties, laipni aicināti pievienoties!
 ● Decembrī OCB Bērnu literatūras nodaļā būs apskatāma izstāde “Kur dzīvo 
Ziemassvētku vecītis?”, bet darboties aicinās radošais Ziemassvētku vecīšu 
konkurss. 
● 10. decembrī plkst. 10.00 OCB Bērnu literatūras nodaļa aicina uz pasākumu 
“Bērnu rīts”. Kopā apskatīsim Ziemassvētkiem veltītas grāmatiņas, gatavosim 
papīra Ziemassvētku rotājumus, bet noslēgumā vērosim multfilmu “Kraukšķītis”. 
● 15. decembrī plkst. 10.00 OCB Bērnu literatūras nodaļas lasītavā notiks 
“Pūces skoliņas” nodarbību cikla pirmskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē 
bērnudārzu,  decembra nodarbība “Ziemassvētki sabraukuši”.

Visi pasākumi OCB ir bez maksas. 

centralizētajā siltumapgādē” (AER – 
atjaunojamie energoresursi), kuras 
īstenošanas mērķis ir veicināt ener-
goefektivitāti un vietējo atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu centrali-
zētajā siltumapgādē. Mums noteikti ir 
jāstartē šajā programmā. Lai saņemtu 
finansējumu, mums ar savu projekta 
pieteikumu jāpārliecina, ka gribam 
rekonstruēt siltumenerģijas ražoša-
nas avotu un mainīt siltumpārvades 
trases. Ogrē jāmaina trases 9 km 
garumā, jādomā par Kartonfabrikas 
rajonā esošās katlumājas pārveido-
šanu, lai kā kurināmo varētu izmantot 
atjaunojamos resursus, jāpārskata 
siltumtīklu sadalījums pilsētā, dzīvo-
jamo māju sakārtošana jāveic kon-
tekstā ar siltumapgādes tranzīttra-
sēm. Ir jāpaaugstina katlu māju efek-
tivitāte un jāsamazina vienas mega-
vatstundas pašizmaksa pagastos.  
Katlu mājas rekonstrukcija Suntažos 
– tā noteikti ir prioritāri veicamo darbu
sarakstā, Madlienā arī nepieciešami 
uzlabojumi, jāsakārto katlu māju dar-
bība Lauberē un Ķeipenē. Pašvaldība 
ir izveidojusi pašvaldības uzņēmumu 
“MS siltums”, kuram Sabiedrisko  pa-
kalpojumu regulēšanas komisija ir iz-
sniegusi licenci siltumenerģijas pār-
vadei un sadalei Madlienas  pagastā 
un Suntažu pagastā. Uzņēmums strā-
dā veiksmīgi un ir daudz paveicis sil-
tumapgādes jomā, tā darbība jāpa-
plašina visa novada teritorijā, lai, ap-
vienojot resursus, optimizētu ražoša-
nas izmaksas visos pagastu ciemos. 
 Augstāk minētajā programmā plā-
notais kopējais attiecināmais finansē-
jums ir 62 581 758 eiro, vienam pro-
jekta iesniedzējam maksimāli pieeja-
mais publiskā finansējuma apmērs ir 
8 000 000 eiro. Maksimāli pieļaujamā 
atbalsta intensitāte no projekta kopē-
jām attiecināmajām izmaksām ir 35%, 
ja tiek veikti ieguldījumi siltumavota 
efektivitātes paaugstināšanai, un 
40%, ja tiek veikti ieguldījumi siltum-
enerģijas pārvades un sadales sistē-
mas efektivitātes paaugstināšanai. 
Mums jāsagatavojas veiksmīgam 

startam šajā programmā, lai šo 
finansējumu iegūtu. 
 Kā vērtējat jauno katlu māju, kas 
šogad uzsāka darboties Ogrē? Vai 
tā vispār bija nepieciešama?
 Nenoliedzami, mans vērtējums ir 
pozitīvs. Tas ir labs piemērs tam, ka 
Ogrē siltumapgādē sākam izrauties 
no viena kurināmā veida – dabasgā-
zes – monopola un pārejam uz vietējo 
energoresursu izmantošanu. Pašval-
dības darbības stratēģija siltumap-
gādes jomā ir panākt siltumenerģijas 
ražošanas izmaksu samazināšanu, 
ko patērētāji izjutīs kā tarifa samazi-
nājumu. Jaunajā katlu mājā, kur kā 
kurināmais tiek izmantota šķelda, iz-
maksas ir zemākas nekā katlu mājās, 
kurās siltumenerģiju ražo ar dabas-
gāzi. Pilnībā par jaunās katlu mājas 
ieguldījumu kopējā centralizētās sil-
tumapgādes sistēmā varēs spriest ti-
kai nākamā gada pavasarī, kad beig-
sies apkures sezona. 
 No jaunā projekta oponentiem nā-
kas dzirdēt viedokli, ka dabasgāze kā 
kurināmais ir un būs letāka nekā  šķel-
da. Tas ir mīts – jau vasarā jaunajā 
katlu mājā saražotā siltuma cena bija 
22 EUR/MWh, kas ir būtiski lētāk ne-
kā koģenerācijā saražotajam. Gribu 
vēl teikt, ka 2017. gadā beigsies 
valsts atbalsts koģenerācijas staci-
jām, kuras strādā ar dabasgāzi, un no 
biomasas katlu mājas  varēs gūt pilnu 
efektu, proti, palielināt tās ražošanas 
apjomus par aptuveni 35%, kas radīs 
izmaksu samazinājumu par 2 – 3  
EUR/MWh. Par gāzes cenām runā-
jot, gribu uzsvērt, ka gāzes cenu kri-
tums faktiski ir īstermiņa ģeopolitiskā 
situācija – pieaugot pasaules tirgū 
naftas cenām, celsies cenas dabas-
gāzei. Turklāt, kā zināms, gāzes tir-
gus liberalizācijas rezultāts Latvijā 
nav prognozējams attiecībā uz gāzes 
cenām – VAS “Latvijas gāze” mainīs 
pārdošanas politiku. Kā to izjutīs pa-
tērētāji, nav zināms, taču nez vai gāze 
kļūs lētāka – tā parasti nenotiek. 

Nikolajs Sapožņikovs

Turpinājums no 3. lpp.
Jāveido vienota siltumapgādes sistēma visā novadā

Lāčplēša dienā Ogres Brāļu kapos 
tika Lāčplēša kara ordeņa kavalieru 
piemiņas stēlas.

Latvijas Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis, piedaloties piemiņas 
brīdī atzina, ka esot lepns par ogrē-
niešu patriotismu. Viņš uzslavēja Og-
res novada pašvaldības domes va-
dību par nacionālo vērtību audzinā-
šanu līdzcilvēkos. Ogre bija pirmā pil-
sēta, kurā pacelts Latvijas monumen-
tālais karogs, un ir pirmā, kurā uzstā-
dītas stēlas Latviešu Kara ordeņa 
kavalieriem.

Divās piemiņas stēlās iegravēti 23 
tagadējā Ogres novada teritorijā 
dzimušo, ar Lāčplēša kara ordeni 
apbalvoto varonīgo brīvības cīnītāju 
vārdi:  Jānis Krūze, dzimis Kastrānes 
pagastā, apbedīts Baltezera kapos; 
Artūrs Padegs, dzimis Krapes pa-
gastā, apbedīts ASV Ņujorkas štatā; 
Andrejs Siliņš, dzimis Krapes pa-
gastā, miris izsūtījumā Irkutskas ap-
gabala Ozerlagā; Jānis Ķurzēns, dzi-
mis Lauberes pagastā, apbedīts Rī-
gā, II Meža kapos; Rūdolfs Grīn-

bergs, dzimis Lauberes pagastā; Ro-
berts Andriksons, dzimis Meņģeles 
pagastā; Eduards Kalniņš, dzimis 
Plāteres pagastā, miris Losandželosā 
ASV; Roberts Liepiņš, dzimis Plāte-
res pagastā, miris izsūtījumā Kizilla-
gā; Kārlis Ozoliņš, dzimis Plāteres 
pagastā, miris Tomskas apgabalā; 
Andrejs Bajārs, dzimis Suntažu pa-
gastā, apbedīts Rīgā, I Meža kapos; 
Mārtiņš Krastiņš, dzimis Suntažu pa-
gastā, miris Rīgā; Nikolajs Krastiņš, 
dzimis Suntažu pagastā, apbedīts 
Suntažu kapos; Kārlis Miķelsons, 
dzimis Suntažu pagastā, miris Rīgā; 
Jānis Blaus, dzimis Taurupes pagas-
tā, nošauts Rīgas Centrālcietumā; 
Roberts Blaus, dzimis Taurupes pa-
gastā, apbedīts Rīgā, Brāļu kapos; 
Eduards Blaus, dzimis Taurupes pa-
gastā; Leopolds Blaus, dzimis Tauru-
pes pagastā, miris izsūtījumā Karla-
gā; Andrejs Tauriņš, dzimis Taurupes 
pagastā, miris ieslodzījumā; Rūdolfs 
Bangerskis, dzimis Taurupes pa-
gastā, miris Vācijā, pārapbedīts Rīgā, 
Brāļu kapos; Jānis Vītols, dzimis Vis-
kaļu pagastā, miris Losandželosā 
ASV; Ernests Kārkliņš, dzimis Mad-
lienas pagastā, apbedīts Kokneses 
pagasta Kaplavas kapos; Jānis Kau-
rāts, dzimis Madlienas pagastā, ap-
bedīts Tukuma pilsētas kapos; Jānis 
Sniedze, dzimis Ikšķiles pagastā, dzī-
vojis Ogrē (1929. g. ievēlēts par pilsē-
tas domnieku, 1945. gadā apcie-
tināts, izsūtīts. Atgriezies Latvijā, miris 

1980. gadā), apbedīts Ogres pilsētas 
kapos.

“Uzstādot šīs piemiņas stēlas, mēs 
esam pārlapojuši Latvijas tautas vēs-
tures grāmatu, atvēruši tajā ļoti svarī-
gu lappusi, kurā vēstīts par mūsu tau-
tas varoņiem, mūsu novadniekiem – 
savas tautas un valsts patriotiem. 
Mūsu karavīri izcīnīja valsti, jo viņiem 
bija kopīgs mērķis. Lai valsts plauktu, 
bija vajadzīga saule sirdī, saule vie-
nam pret otru cilvēciskajās attiecībās. 
Mīlēsim un cienīsim savu valsti, kas 
mums, latviešiem, tik nelielai tautai, ir 
dota,” uzsver Ogres novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Egils Helma-
nis. 

E. Helmanis: “Ir pagājusi Lāčplēša 
diena, esam nosvinējuši mūsu valsts 
98. dzimšanas dienu. Piedaloties ša-
jos pasākumos, ir patīkami vērot, ka 
tajos iesaistās arvien vairāk skolēnu 
un jauniešu, piedalās ģimenes – 
prieks un lepnums par to! Pateicos vi-
siem, kas piedalījās šo Latvijai vēstu-
riski nozīmīgo dienu pasākumos, vi-
siem, kas organizēja šos pasākumus 
novadā. Īpašs paldies Ogres Kultūras 
centra direktorei Antrai Purviņai un 
kultūras centra darbiniekiem par lie-
liski organizētajiem svētkiem, par jau-
niem akcentiem to norisē, radot iedzī-
votājiem un viesiem pozitīvas emoci-
jas un ik reizi piesaistot arvien kuplāku 
apmeklētāju skaitu.”

Nikolajs Sapožņikovs

Piemiņas stēlas varonīgajiem novadniekiem
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