
11. novembrī, Lāčplēša dienā, 
Ikšķilē un Tīnūžos iemirdzējās 
Gaismas ceļš. Kalniņā pie Tīnū-
žu pamatskolas jau tradicionāli 
ik gadu no svecēm tiek veidota 
Latvijas kontūra. Šoreiz Ogres 
novada pašvaldības Ikšķiles pil-
sētas un Tīnūžu pagasta pārval-
des Kultūras pārvaldes darbi-
nieki iededza gandrīz tūkstoti 
sveču Ikšķiles Vecajos kapos, 
Tīnūžu piemiņas vietās, abos 

lielajos Ikšķiles autoapļos un 
Centra laukumā.

18.  novembrī, Latvijas Republi-
kas proklamēšanas dienā, Ikšķiles 
Centra laukumu, Ikšķiles Tautas 
namu, Tīnūžu Tautas namu un 
to apkārtni greznoja gaismas in-
stalācijas valsts svētku noskaņās. 
Gaismas instalācijas 18. novem-
brī Tīnūžu Tautas nama pagalmā 
mirdzēja pirmoreiz. 
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Ikšķiles jaunajiem 
māksliniekiem 
godalgas konkursā 
„Pils. Sēta. Pilsēta” 

4. lpp. ▶

Jaunatklātajā Ogres 
Centrālajā bibliotēkā 
aizvadīts otrais 
„Exit Rīga” seminārs 
                                             7. lpp. ▶

Ikšķiles jaunieši 
gūst pieredzi 
Francijā 
                                5. lpp. ▶

Tīnūžniecei Zentai Matildei 
Vitenbergai – 100!

Ir cilvēki, kurus satiekot gri-
bas smaidīt. Tāda ir mūsu Zen-
tiņa. Varbūt būtu jāsaka „Zen-
tas kundze”, jo noteikti atbilst 
visiem kundzes parametriem – 
vienmēr sapucējusies, ieturē-
ta un pieklājīga. Tomēr mīļāk 
skan „Zentiņa”!

Jo mīlestība un labsirdība ir 
Zentas lielākā bagātība. Krāta un 
dalīta no 1921. gada 17. novembra, 
kad kādā Rīgas dzīvoklī laimīgā 
Vitenbergu ģimene pirmo reizi sa-
tiekas ar mazo brīnumu – meiteni 
Zentu. Viņa ir tik īpaša, ka nopel-
na vēl vienu vārdu – Matilde. Un 
auž mazā meitene savu dzīves la-
katu, liekot tajā nopietnos skolas 
gadu dzīparus, iepazīstot skaitļu 
un ciparu burvību. Sava vieta tajā 
ir skarbo kara gadu rakstiem. Pa 
vidu ir dziesmu un deju krāsainās 
līnijas un koši sarkanie mīlestības 
pavedieni.

Rīga, Ezere, Džūkste, Jaunpils, 
Talsi, Tīnūži – rakstu zīmes, ku-
ras prot atrast un izlasīt tikai pati 
lakata audēja. Un nu jau lakats ir 
tik liels, ka tajā var ietīties bērni, 
mazbērni, mazmazbērni, drau-
gi un radi, kaimiņi un noskumis 
garāmgājējs. Tas ir tik liels un tā 
nēsātāja tik īpaša, ka gribas pie-
skarties, pieglausties, satikties. Jo 
katra tikšanās reize ir tādi kā mazi 
svētki. Vienmēr ir interesanti sa-
runāties. Priecāties par humora 
dzirksti un sirsnīgo inteliģenci. 
Ar dzejnieces skatu ir spējusi ie-
raudzīt Tīnūžu īpašo skaistumu 
un bagātību. Un tik nesavtīgi tajā 
dalās arī ar mums. Paldies viņai 

par to īpašo sajūtu, kad jubilejā 
saņem tikai sev veltītu, ļoti per-
sonisku sveicienu dzejā. Sarakstīti 
vairāk nekā 800 dzejoļi. Ir arī rin-
das Latvijai.

Mana Latvija
Vējš, svilpodams gar ausīm, un 
lietus sejā sit.
Mēs domās traucam pāri kalniem 
un mežiem,
Pāri laukiem ar paceltu galvu uz 
augšu vien,
Mēs zinām, kā skaistu dzimtenes 
zemīti darīt varam:

Tev jābūt ir godīgam un pareizi 
lemt,
Un daudziem atvieglot sirdi, kas 
viņus kremt.
Nav dārgākas vietas uz pasaules 
kā mana dzimtene,
Tev, mīļā Latvija, uz augšu, uz 
augšu būs iet!

Noteikti katrs no mums varētu 
kaut ko mācīties no Zentiņas – sa-
glabāt tik skaistu un skaidru rok-
rakstu, spēju ar pateicību pieņemt 
katru jaunu dienu ar visu, ko tā dod. 
Patstāvību, spītību, drosmi un pāri 
visam – nerimstošu dzīvesprieku!

Mans likten’s
Paldies tev, mīļais, ka tu man esi,
Cik raibs ir mana mūža gājiens:
Tik sīciņam un nabadzīgam sācies –
Un vēlāk tik pie prāta ticis.

Tik agri zaudējusi es savus mīļos,
Un nācies pasaulē daudz ciest.
Un mīļus vārdus nemaz nav guvusi,
Bet tikai pavēles un steidzināta esi.

Kad lielāks un drosmīgs ir tapis
Un kaut ko labu darīt svešiem 
varējis,
Tu izmantota līdz pēdējam, cik 
varēts būt.
Tas dzīves ceļš ir grūti iets un iets.

Un kad uz savām kājām nostājos,
Ar mīļo cilvēciņu palīdzību vieglāk 
kļuva.
Man likten’s devis divreiz laimi 
gūt,
Bet pēc gadiem – „tumšās” dienās 
atkal vienai būt.

Un nu jau esmu garus gadus 
vadījusi
Un ciešanas ar priekiem ritinājusi.
Tā mēdz būt, vienam otram, 
laimīgam kļūt.
Un vēl es priecājos, ka dienas 
tādas –

Ka draugi, radi no manis neatsakās.
Tie atceras un parunājas, cik mīļi 
var.
Cik skaisti būtu bijis,
Ja, maziņai esot, tā bijis.

Es savā garā mūžā vēl laimīga esmu,
Jo sirdī prieks un humors valda 
manī.
Tas palīdz mūžu vadīt man ik dienu,
Un nožēlojams tas, kam nav šī velte 
dota.

Vēl laimīgāka es būtu arvien,
Ja nemocītu skumjas, sāpes arvien.
Vēl gribas pasmieties un jokoties 
daždien.
Tā mana dzīve iet un ies vēl arvien.

Un lai tik skrien!

i n f o r m a t ī v s  i z d e v u m s

IKŠĶILES      VĒSTIS
Nr. 24 (328), 2021. gada 24. novembris

Pirms diviem gadiem Ogres 
pilsētā tika īstenota ideja 
par gatavošanos Ziemassvēt-
kiem, pilsētas iedzīvotājiem, 
nevalstiskajām organizācijām, 
iestādēm un uzņēmējiem ie-
saistoties svētku sajūtas radī-
šanā ar savu līdzdalību projek-
tā „Eglīšu stāsts”.

Šogad Ogres novada pašvaldība, 
paplašinot „Eglīšu stāsta” darbī-
bas lauku, svētku sajūtu radīša-
nā aicina piedalīties visus jaunā 
novada iedzīvotājus, nevalstiskās 
organizācijas, iestādes. Novadā – 
katrā pilsētā un pagastā – projek-
ta dalībniekiem būs iespēja izro-
tāt savu svētku egli, kura novada 
iedzīvotājus un viesus priecēs no 
5. decembra līdz 31. janvārim.

Projekta realizēšanas grafiks: 
pieteikšanās dalībai projek-
tā – no 17. līdz 28. novembrim; 
projekta koordinatori ar dalīb-
niekiem par projekta realizāciju 

sazināsies no 29. līdz 30. novem-
brim; dalībnieki eglītes varēs 
izrotāt no 2. līdz 5. decembrim; 
projekta dalībniekiem tiks no-
drošinātas egles aptuveni trīs 
metru augstumā, kuru uzstā-
dīšana paredzēta konkrētajās 
pašvaldības norādītajās vietās 
vai „Eglīšu stāsta” veidotāju pie-
teiktajās vietās pilsētās un pa-
gastos. Projekta dalībniekus ai-
cinām: izmantot ūdensizturīgus 
rotājumus (tiem 57 dienu laikā 
nāksies saskarties ar nelabvēlī-
giem laikapstākļiem); izmantot 
silto vai krāsaino toņu gaismas 
virtenes.

Pieteikties dalībai projektā 
var, aizpildot anketu. Projekta 
dalībnieku svētku egles varēs 
novērtēt iedzīvotāji, par tām 
balsojot. Tie „Eglīšu stāsta” da-
lībnieki, kuru rotātās egles iegūs 
visvairāk iedzīvotāju simpātiju, 
saņems dažādas balvas.

avots: www.ogresnovads.lv

Ja vari vēl iet un mazliet skriet,
Tad galvu nav vēl uz leju ko liekt.
Tās puķes, kas pavasarī agri ziedēja,
Jau sen savu skaistumu izsmaržoja.

Nu rudens klāt ar saviem brīnumiem:
Ar augļu bagātību un tīruma 
briedumiem.
Ja rītos tevi saule vēsāk sveic,
Tad krāšņais rudens pienācis, 
tā ļaudis teic’.

Tāpat kā mūžs, kas sācies tev,
Ar gadiem skrienot uz sirmumu 
skrien.
Kā gribas vēl uz sauli lūkoties
Un mazliet vēl par citiem rūpēties.

Tāds mūžs tev nolemts ir bijis,
Kad pirmo reizi, gaismu ieraudzījis,
Vēl tālu jāiet, kaut arī lēni,
Un jādod pārskatu pār savu dzīvi.

Ogres novada 
pašvaldība aicina 
piedalīties svētku 
sajūtu radīšanā 
„Eglīšu stāsts”

Ikšķilē un Tīnūžos 
svinēti valsts svētki
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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

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 prog-
rammas 2021.–2027. gadam 
1.0. redakcijas un vides pārskata 
projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzi-
numu saņemšanai”, publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzi-
numu saņemšanai nodota Ogres 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021.–2034. gadam
1.0. redakcija (turpmāk  – Stra-
tēģija), Ogres novada attīstības 
programmas 2021.– 2027.  ga-
dam 1.0. redakcija (turpmāk  – 
Attīstības programma) un 
minēto teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentu vides pār-
skata projekts.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likuma 
21. panta trešo daļu publis-
kā apspriešana norisinās 
neklātienes formā. Publis-
kā apspriešana norisinās no 
2021. gada 15. novembra līdz 
2021. gada 28. decembrim. 
Publiskās apspriešanas sa-
nāksmes notiks videokonfe-
rences formātā „Zoom” platfor-
mā: 15. decembrī plkst. 18.00; 
16. decembrī plkst. 18.00; 
17. decembrī plkst. 18.00; 
18. decembrī plkst. 12.00.

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

Pašvaldības centrālās admi-
nistrācijas ēkā Brīvības ielā 33, 
Ogrē, Ogres nov., LV-5001 (tālr. 
65071160);
Birzgales pagasta pārvaldes 
ēkā Lindes ielā 2, Birzgalē, Birz-
gales pag., Ogres nov., LV-5003 
(tālr. 65034212);
Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pa-
gasta pārvaldes ēkā Peldu ielā 22, 
Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052 
(tālr. 65030202);

Jumpravas pagasta pārvaldes 
ēkā Daugavas ielā 6, Jumpra-
vā, Jumpravas pag., Ogres nov., 
LV-5022 (tālr. 65057472);

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

Ķeguma pilsētas pārvaldes ēkā 
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ogres 
nov., LV-5020 (tālr. 65038883);

Ķeipenes pagasta pārvaldes 
ēkā „Saulīte” Ķeipenē, Ķeipe-
nes pag., Ogres nov., LV-5062 
(tālr. 65033598);

Lauberes pagasta pārvaldes 
ēkā Ozolu ielā 3, Lauberē, Lau-
beres pag., Ogres nov., LV-5044 
(tālr. 65037290);

Lēdmanes pagasta pārvaldes ēkā 
„Pagastmāja” Lēdmanē, Lēd-
manes pag., Ogres nov., LV-5011 
(tālr. 65058733, 65058721);

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

Madlienas pagasta pārvaldes 
ēkā „Pagastmāja” Madlienā, 
Madlienas pag., LV-5045 (tālr. 
65039185);

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

Meņģeles pagasta pārvaldes ēkā 
„Pagastmāja” Meņģelē, Meņ-
ģeles pag., Ogres nov., LV-5047 
(tālr. 65029171);

Ogresgala pagasta pārvaldes 
ēkā Bumbieru ielā 9, Ogresga-
lā, Ogresgala pag., Ogres nov., 
LV-5041 (tālr. 65035124);

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

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

Taurupes pagasta pārvaldes 
ēkā Bērzu ielā 6, Taurupē, 
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, lū-
dzam sazināties ar Pašvaldī-
bas centrālās administrācijas 
Attīstības un plānošanas no-
daļas telpisko plānotāju Jev-
gēniju Duboku: tālr. 25204692, 
e-pasta adrese jevgenijs.du-
boks@ogresnovads.lv.

Rakstiskie priekšlikumi pub-
liskās apspriešanas laikā sū-
tāmi pa pastu vai iesniedzami 
Pašvaldības centrālajā admi-
nistrācijā un iepriekšnorādī-
tajās Pašvaldības pārvaldēs. 
Elektroniski parakstīti iesniegu-
mi nosūtāmi uz e-pasta adresi 
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 
attīstības plānošanas doku-
mentu iespējamā ietekme uz 
vidi un noteikti pasākumi tās 
novēršanai vai mazināšanai, 
izstrādājot vides pārskatu.

Stratēģijas un Attīstības prog-
rammas redakciju izstrādāja 
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.

Lai piedalītos publiskās 
apspriešanas sanāksmē, 
lūdzam reģistrēties, 
aizpildot pieteikuma 
veidlapu, kas pieejama 
Pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.ogresnovads.lv. 

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

Ar Stratēģijas, Attīstības 
programmas un vides pār-
skata redakciju elektroniskā 
formātā var iepazīties valsts 
vienotajā ģeotelpiskās infor-
mācijas portālā geolatvija.lv 
(https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_19063; 
https://geolatvija.lv/geo/

Pieņemti saistošie 
noteikumi par palīdzības 
sniegšanu audžuģimenēm

Ogres novada pašvaldības do-
mes 11. novembra sēdē tika pie-
ņemti saistošie noteikumi „Par 
palīdzību audžuģimenei”, kas 
nosaka pabalsta apmēru audžu-
ģimenē vai specializētā audžuģi-
menē ievietota bērna uzturam, 
pabalsta apmēru viņa apģērba 
un mīkstā inventāra iegādei un 
šī pabalsta izmaksas kārtību, kā 
arī atlīdzības apmēru par audžu-
ģimenes pienākumu pildīšanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 
2018. gada 26. jūnija noteikumiem 
Nr.  354 „Audžuģimenes noteiku-
mi” pabalstu bērna uzturam un pa-
balstu apģērba un mīkstā inventā-
ra iegādei audžuģimenei izmaksā 
no tās pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem, kura noslēgusi līgumu ar au-
džuģimeni, un šī pabalsta apmēru, 
ievērojot šajos noteikumos  minē-
tās norādes, nosaka pašvaldība.

Spēkā esošie saistošie noteiku-
mi, kuri šobrīd tiek piemēroti bi-
jušā Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un 
Lielvārdes novada administratī-
vajās teritorijās, nosaka atšķirī-
gus pabalstu apmērus audžuģi-
menēm. Līdz ar to Ogres novada 
pašvaldība ir izvērtējusi šos nor-
matīvos aktus un izstrādājusi jau-
nus saistošos noteikumus, kas 
stāsies spēkā 2022.  gada 1.  jan-
vārī un paredz vienotu kārtību 
visā apvienotajā Ogres novadā.

Saskaņā ar domes sēdē pieņem-
tajiem saistošajiem noteikumiem 
pašvaldība Ogres novada audžuģi-
menēm ikmēneša pabalstu bērna 
uzturam turpmāk izmaksās šādā 
apmērā: bērnam līdz divu gadu 
vecuma sasniegšanai – 258 eiro, 
bērnam vecumā no diviem gadiem 
līdz septiņu gadu vecuma sasnieg-
šanai – 215 eiro, bērnam vecumā 
no septiņiem gadiem līdz 18 gadu 
vecuma sasniegšanai – 258 eiro 

mēnesī. Apģērba un mīkstā inven-
tāra iegādei bērnam tiks piešķirts 
ikgadējs pabalsts 450 eiro apmērā. 
Ja bērns tiek ievietots audžuģime-
nē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, 
pašvaldība atbilstoši valstī noteik-
tajai atlīdzībai par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu piešķirs at-
līdzību proporcionāli dienu skai-
tam, kurā veikti šie pienākumi.

Bērnu tiesību aizsardzības li-
kums nosaka, ka audžuģimene ir 
ģimene vai persona, kas nodroši-
na aprūpi bērnam, kuram uz lai-
ku vai pastāvīgi atņemta viņa ģi-
meniskā vide vai kura interesēs 
palikšana savā ģimenē nav pie-
ļaujama. Šī aprūpe tiek nodroši-
nāta līdz brīdim, kad bērns var at-
griezties pie ģimenes vai, ja tas 
nav iespējams, tiek adoptēts, vi-
ņam tiek nodibināta aizbildnī-
ba vai arī viņš tiek ievietots bēr-
nu aprūpes iestādē. Savukārt 
specializētā audžuģimene ir au-
džuģimene, kas nodrošina aprūpi 
noteiktas mērķgrupas bērnam, ku-
ram ir nepieciešama īpaša aprūpe.

Tiesības pieprasīt minētos pa-
balstus ir audžuģimenei, kurā ar 
Ogres novada bāriņtiesas lēmumu 
ievietots bērns un kura ar Ogres 
novada Sociālo dienestu ir noslē-
gusi līgumu par bērna ievietoša-
nu audžuģimenē. Šogad bijušajā 
Ogres novadā šāda veida palīdzī-
ba plānota 38 bērniem, Ikšķiles 
novadā – vienam, Ķeguma nova-
dā – vienam, bet Lielvārdes nova-
dā – 12 bērniem audžuģimenēs.

Pieņemtie saistošie noteikumi 
„Par palīdzību audžuģimenei” ir 
nosūtīti Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai at-
zinuma saņemšanai. Līdz ar šo no-
teikumu spēkā stāšanos 2022. gada 
1.  janvārī spēku zaudēs visi čet-
ri līdzšinējie saistošie noteikumi.

avots: www.ogresnovads.lv

Lokālplānojuma 
„Teritorija pie 
Irbenāju ielas” 
1.0. redakcijas 
publiskā 
apspriešana
Saskaņā ar Ogres novada 
pašvaldības (turpmāk  – Paš-
valdība) domes 2021.  gada 
14.  oktobra lēmumu „Par lo-
kālplānojuma „Teritorija pie 

Irbenāju ielas” 1.0.  redak-
cijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai” publiskajai ap-
spriešanai un institūciju atzi-
numu saņemšanai tiek nodo-
ta lokālplānojuma „Teritorija 
pie Irbenāju ielas” 1.0. redak-
cija (turpmāk  – Lokālplāno-
jums).

Saskaņā ar Covid-19 infekci-
jas izplatības pārvaldības li-
kuma 21. panta trešo daļu 
publiskā apspriešana nori-
sināsies neklātienes formā. 
Publiskā apspriešana notiks 
no 2021.  gada 1.  decembra līdz 
2021.  gada 29.  decembrim. 
Publiskās apspriešanas sa-
nāksme norisināsies videokon-

ferences formātā „Zoom” plat-
formā 13. decembrī plkst. 18.00.

Ar Lokālplānojuma redakciju 
elektroniskā formātā var ie-
pazīties valsts vienotajā ģeo-
telpiskās informācijas portālā 
geolatvija.lv un Pašvaldības 
tīmekļa vietnē. Lokālplānoju-
ma pieejamība papīra formā-
tā tiks nodrošināta tikai pēc 
iepriekšējas pieteikšanās: 
Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu 
pagasta pārvaldes ēkā Peldu 
ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., 
LV-5052 (tālr. 65030202);  Paš-
valdības centrālās administrā-
cijas ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē, 
Ogres nov., LV-5001 (tālr. 
65071160).

Lai saņemtu konsultāciju, lū-
dzam sazināties ar Pašvaldības 
centrālās administrācijas At-

tīstības un plānošanas nodaļas 
telpisko plānotāju Jevgēniju 
Duboku: tālr. 65046174, e-pas-
ta adrese jevgenijs.duboks@
ogresnovads.lv.

Rakstiskie priekšlikumi 
publiskās apspriešanas lai-
kā sūtāmi pa pastu vai ie-
sniedzami Pašvaldības cen-
trālajā administrācijā un 
Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu 
pagasta pārvaldē. Elektroniski 
parakstīti iesniegumi nosūtāmi 
uz e-pasta adresi ogredome@
ogresnovads.lv. Priekšlikumus 
iespējams iesniegt arī valsts 
vienotajā ģeotelpiskās infor-
mācijas portālā geolatvija.lv.

Lai piedalītos publiskās 
apspriešanas sanāksmē, 
lūdzam reģistrēties, aizpildot 
pieteikuma veidlapu, 
kas pieejama Pašvaldības 
tīmekļa vietnēs www.ogres-
novads.lv, www.ikskile.lv. 

Piekļuves saite tiks  
nosūtīta uz Jūsu norādīto  
e-pasta adresi.
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Apstiprina pabalstu apmēru 
bārenim un bez vecāku 
gādības palikušam bērnam
Ogres novada pašvaldības do-
mes sēdē 2021. gada 11. novem-
brī deputāti apstiprināja saisto-
šos noteikumus par pabalstiem 
bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam pēc pilngadī-
bas sasniegšanas. Saistošie no-
teikumi stāsies spēkā 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 ad-
ministratīvajās teritorijās, savu-
kārt vēsturiskā Ogres novada ad-
ministratīvajā teritorijā saistošie 
noteikumi par pabalstiem bāre-
nim un bez vecāku gādības pali-
kušam bērnam pēc pilngadības 
sasniegšanas nav pieņemti, pabal-
sta izmaksa tiek veikta, pamatojo-
ties uz normatīvo aktu prasībām.

Izvērtējot spēkā esošos saisto-
šos noteikumus, kas nosaka at-
šķirīgus pabalstu apmērus, un ie-
vērojot Ogres novada pašvaldības 
budžeta iespējas, apstiprināti jau-
ni saistošie noteikumi, kas attiek-
sies uz visu jaunizveidotā Ogres 
novada administratīvo teritoriju.

Saistošie noteikumi pa-
redz šādus pabalstu apmērus:
•	 vienreizējs pabalsts patstā-

vīgas dzīves uzsākšanai – 
218  eiro, personai ar invalidi-
tāti – 327 eiro;

•	 vienreizējs pabalsts sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventā-
ra 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 mā-
cās vispārējās vai profesionālās 

izglītības iestādē, studē augst-
skolā vai koledžā un saskaņā ar 
izglītības jomu regulējošajos 
normatīvajos aktos noteikto 
kārtību sekmīgi apgūst izglītī-
bas vai studiju programmu;

•	 mājokļa pabalsts tiek aprēķi-
nāts, piešķirts un izmaksāts 
saskaņā ar Ministru kabineta 
2020. gada 17. decembra notei-
kumos Nr. 809 „Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un so-
ciālās palīdzības saņemšanu” 
noteikto kārtību, bet neņemot 
vērā bāreņa ienākumus.
Kopējais palīdzības sasniegša-

nas apmērs bāreņiem un bez ve-
cāku gādības palikušajiem bēr-
niem pēc pilngadības sasniegšanas 
2021.  gadā plānots 123  327  eiro. 
2022. gadā palīdzību bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc pilngadības sasnieg-
šanas paredzēts sniegt 147 134 eiro 
apmērā, līdz ar to plānota budže-
ta izdevumu palielināšanās par 
23 807 eiro gadā. Tomēr kopējā bu-
džeta palielināšanās nav paredzē-
ta, ņemot vērā, ka budžeta izdevu-
mu palielināšanās tiks kompensēta 
no Labklājības ministrijas saņem-
tās mērķdotācijas.

Saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 45. pantu saistošie notei-
kumi „Par pabalstiem bārenim 
un bez vecāku gādības palikuša-
jam bērnam pēc pilngadības sa-
sniegšanas” ir nosūtīti Vides 
aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijai (VARAM) at-
zinuma sniegšanai. Pēc VARAM 
pozitīva atzinuma saņemšanas 
tie tiks publicēti un stāsies spēkā 
2022. gada 1. janvārī, šajā datumā 
zaudēs spēku vēsturiskajos nova-
dos šobrīd spēkā esošie saistošie 
noteikumi.

avots: www.ogresnovads.lv

Dome apstiprina vienreizējā pabalsta 
apmēru sakarā ar bērna piedzimšanu
Ogres novada pašvaldības do-
mes sēdē 2021. gada 11. novem-
brī deputāti apstiprināja saisto-
šos noteikumus par vienreizēju 
pabalstu mājsaimniecībai saka-
rā ar bērna piedzimšanu, kas at-
tieksies uz visu jaunizveidotā 
Ogres novada teritoriju. Bērna 
piedzimšanas pabalsta apmērs 
un tā piešķiršanas kārtība ap-
vienotajā novadā tiks piemēro-
ta no 2022. gada 1. janvāra.

Līdz šim spēkā esošie saistošie 
noteikumi, kuri tika piemēroti 
vēsturiskā Ogres, Ikšķiles, Ķegu-
ma un Lielvārdes novada admi-
nistratīvajās teritorijās, noteica 
atšķirīgus bērna piedzimšanas 
pabalstu apmērus. Jāņem vērā, ka 
bērna piedzimšanas pabalsts nav 
uzskatāms par sociālo palīdzī-
bu Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likuma izpratnē 
un tā saņemšana nav saistīta ar 
pabalsta saņēmēja ienākumu un 
īpašumu izvērtēšanu. Bērna pie-
dzimšanas pabalsts ir vēsturiskā 
Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Liel-
vārdes novada pašvaldību brīv-
prātīga iniciatīva minēto paš-
valdību administratīvo teritoriju 
iedzīvotāju interesēs.

Vērtējot spēkā esošajos sais-
tošajos noteikumos noteiktos 
bērna piedzimšanas pabalsta 
apmērus un piešķiršanas kritē-
rijus, jaunajos saistošajos no-
teikumos saglabāts daudzbērnu 
ģimeņu atbalsta princips, kā arī 
kritērijs par pabalsta saņēmēja 
dzīvesvietas deklarēšanu Ogres 
novada teritorijā. Bērna pie-

dzimšanas pabalsta saņemšanas 
kritērijs – reģistrēta laulība ve-
cāku starpā – atzīts par neatbil-
stošu pabalsta mērķim. Pabalsts 
ir paredzēts jaundzimušā bērna 
aprūpes vajadzību nodrošināša-
nai, tāpēc jaunajos saistošajos 
noteikumos minētais kritērijs 
nav saglabāts. Tāpat jaunajos 
saistošajos noteikumos bērna 
aizbildnis vairs nav paredzēts 
kā bērna piedzimšanas pabal-
sta saņēmējs, jo Ogres novada 
pašvaldības pabalsts aizbildnim 
pie bērna nodošanas aizbildnī-
bā tiks reglamentēts atsevišķos 
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 bērnam 
200 eiro, trešajam un katram nā-
kamajam bērnam 300 eiro – ar no-
sacījumu, ka:

1) bērna dzīvesvieta ir dek-
larēta Ogres novada adminis-
tratīvajā teritorijā;

2) vismaz viena bērna vecāka 
dzīvesvieta ir deklarēta Ogres 
novada administratīvajā terito-
rijā pabalsta pieprasīšanas die-
nā un vismaz sešus mēnešus 
pēc kārtas līdz bērna piedzim-
šanas dienai. Nosacījumu par 
dzīvesvietas deklarēšanas ter-
miņu – sešus mēnešus pirms 
bērna piedzimšanas – nepiemē-
ro, ja mājsaimniecība iegādāju-
sies nekustamo īpašumu Ogres 
novadā ar nolūku tajā pastāvī-
gi 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 Sociāla-

jā dienestā Upes prospektā 16, 
Ogrē;

•	 iesniedzot iesniegumu tuvā-
kajā pašvaldības klientu ap-
kalpošanas centrā vai valsts 
pārvaldes vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā;

•	 nosūtot iesniegumu Sociāla-
jam dienestam pa pastu;

•	 nosūtot ar drošu elektronisko 
parakstu parakstītu iesnie-
gumu Sociālajam dienestam 
uz e-pasta adresi ogressd@
ogresnovads.lv;

•	 izmantojot e-pakalpojumu 
„Iesniegums iestādei” portā-
lā latvija.lv.
Saskaņā ar likuma „Par paš-

valdībām” 45.  pantu saisto-
šie noteikumi „Par vienreizē-
ju pabalstu mājsaimniecībai 
sakarā ar bērna piedzimšanu” 
ir nosūtīti Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības mi-
nistrijai (VARAM) atzinuma 
sniegšanai. Pēc VARAM pozi-
tīva atzinuma saņemšanas tie 
tiks publicēti un stāsies spēkā 
2022.  gada 1.  janvārī, šajā da-
tumā zaudēs spēku vēsturiska-
jos novados šobrīd spēkā eso-
šie saistošie noteikumi.

avots: www.ogresnovads.lv

Gada nogalē mazaizsargātās 
mājsaimniecības varēs saņemt papildu 
pārtikas komplektus
Sabiedrības integrācijas fonda 
īstenotajā Eiropas Atbalsta fon-
da vistrūcīgākajām personām 
programmā līdz gada beigām 
mazaizsargātu mājsaimniecību 
locekļiem būs iespējams saņemt 
papildu pārtikas komplektu. Tas 
darīts, lai elastīgi un bez kavēša-
nās sniegtu papildu pārtikas at-
balstu zemu ienākumu mājsaim-
niecībām situācijā, kad palielinās 
patēriņa cenas, it īpaši pārtikai.

2021.  gada ceturtajā ceturksnī 
katrai personai, kurai ir spēkā 
esoša pašvaldības sociālā dienes-
ta izsniegta izziņa par atbilstību 
trūcīgai, krīzes situācijā esošai 
vai maznodrošinātai mājsaim-
niecībai (mājsaimniecības, kurās 
ienākumi nepārsniegs 327 eiro 
pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā, bet katrai nā-
kamajai personai mājsaimniecī-
bā – 229 eiro), ir iespēja saņemt 
papildu pārtikas komplektu, ne-
raugoties uz to, vai izziņa spēkā 
vienu, divu mēnešus vai visu ce-
turksni. Indikatīvais papildu pār-
tikas komplektu skaits ir 63 000.

Izmaiņas pamatojamas ar ne-
pieciešamību atbalstīt zemu ienā-
kumu mājsaimniecības situācijā, 
kad Latvijā tiek prognozēts cenu 

kāpums resursiem, loģistikas pa-
kalpojumiem un izrietoši – pārtikai. 
Šajā situācijā palielinās nepiecieša-
mība nekavējoši un elastīgi nodro-
šināt cilvēku pamatvajadzības: ma-
zināt nenodrošinātību ar pārtiku.

„Covid-19 krīzes izraisītās soci-
āli ekonomiskās situācijas ietekmi 
uz iedzīvotāju ienākumiem, īpaši 
uz mazturīgām mājsaimniecībām, 
atspoguļo atbalsta saņēmēju skai-
ta izmaiņas, kas ārkārtas situāci-
ju laikā strauji pieaug, bet, uzlabo-
joties situācijai, samazinās. Tāpēc 
šajā laikā ir būtiski sniegt kritis-
ki svarīgu atbalstu iedzīvotājiem 
krīzes situācijās un mazināt soci-
ālo nevienlīdzību starp dažādām 
sabiedrības grupām,” atzīmē Sa-
biedrības integrācijas fonda sek-
retariāta direktore Zaiga Pūce.

2021.  gada nogalē vienlaikus 
iespējams Covid-19 saslimšanas 
pieaugums, kas būtiski ietekmē 
neaizsargātāko sabiedrības gru-
pu – nabadzības un sociālās at-
stumtības riskam pakļauto vai 
krīzes situācijā esošo mājsaim-
niecību – ienākumus, un inflācijas 
palielinājums, kura dinamiku ie-
tekmē straujš resursu un pārtikas 
izejvielu cenu kāpums, un pārti-
kas cenu pieaugums tiek progno-
zēts par 3,6%.

Lai sniegtu kritiski svarīgu at-
balstu iedzīvotājiem krīzes si-
tuācijās un mazinātu sociālo 
nevienlīdzību starp dažādām sa-
biedrības grupām, Sabiedrības 
integrācijas fonds no 2014. gada 
īsteno Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām prog-
rammu, kuras mērķis ir sniegt 
pārtikas un pamata materiālo at-
balstu, kā arī veicināt sociālo ie-
kļaušanu ar dažādu papildpasā-
kumu palīdzību.

Fonds apvieno un efektīvi ie-
saista atbalsta sniegšanā nozī-
mīgas pašvaldības un to iestādes, 
reliģiskās un nevaldības sektora 
partnerorganizācijas visā Lat-
vijā, tostarp sociālos dienestus, 
„Samāriešu fondu”, „Latvijas Sa-
mariešu apvienību”, „Latvijas 
Sarkano Krustu” un „Pestīšanas 
armiju”, kas nodrošina pārtikas 
un pamata materiālās palīdzības 
komplektu izdali, maltīšu saga-
tavošanu un izdali un papildpa-
sākumu īstenošanu.

Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pa-
gasta teritorijā pakas tiek izsnieg-
tas otrdienās plkst. 14.00–17.00 
biedrības „Latvijas Sarkanais 
Krusts” telpās Meža prospektā 9, 
Ogrē, tālrunis 29266059. Plašāka 
informācija: www.atbalstapakas.lv.
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Aicinājums darboties 
jauniešu domē
Jaunieti, esi sava pagasta, pil-
sētas un novada veidotājs – nāc 
un darbojies jauniešu domē!

Tev ir svarīgi, kas notiek tev ap-
kārt, vēlies piedalīties jaunat-
nes politikā, paust savas idejas 
skaļāk, organizēt pasākumus un 
realizēt savas idejas? Vēlies pie-
dalīties apmācībās, braukt pie-
redzes apmaiņas braucienos un 
satikt citus jauniešus? Tad šis 
ir tev, nāc darboties jauniešu 
domē – aizpildi pieteikuma an-
ketu https://ieej.lv/iesudome.

Jauniešu dome ir viens no 
jauniešu līdzdalības veidiem 
pašvaldībā, kas sekmē jauniešu 
sadarbību, jauniešu līdzdalību 
pašvaldības lēmumu pieņemša-
nas procesā, pieredzes apmai-
ņu un iniciatīvas. Darbošanās 
jauniešu domē – tā ir iespēja ne 
tikai organizēt sev interesan-
tus un aizraujošus pasākumus, 
bet arī iespēja iesaistīties visa 
Ogres novada jauniešu dzīves 
attīstībā:

	veicināt jauniešu labklājību 
un piedāvāt aktīvas un radošas 
brīvā laika pavadīšanas iespē-
jas, pārstāvot jauniešu intereses 
valsts un pašvaldības institūci-
jās;
	veicināt jauniešu personī-

go izaugsmi, kā arī pilnvērtīgu 
iesaistīšanos sociālajās, politis-
kajās un kultūras norisēs paš-
valdības, valsts un starptautiskā 
mērogā;
	veicināt sadarbību starp ak-

tīvās un radošās jauniešu dzīves 
realizētājiem Ogres novadā;
	veicināt jauniešu organizā-

ciju savstarpējo un pašvaldības 
institūciju sadarbību;
	izstrādāt un īstenot jaunat-

nes politikas programmu.

Jaunieši ir enerģiskākā, uz-
ņēmīgākā un zinātkārākā sa-
biedrības daļa, tāpēc aicinām 
ikvienu Ogres novada jaunie-
ti vecumā no 13 līdz 25 gadiem 
piedalīties un pārvērst savu 
enerģiju lieliskos rezultātos!
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„Vasaras garšas” – stikls, eļļa, akvarelis, tekstils, 
keramika Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā

Izstādē „Vasaras garšas” bija pār-
stāvētas dažādas mākslas tehni-
kas, kas bagātina un kuplina eks-
pozīcijas noskaņu: jaunā kolēģe 
Sigita Mulere mūs priecē ar stik-
la formām, savukārt Marta Jurjā-
ne – ar eļļas nianšu noskaņām. 
Akvareļu meistare Laila Balode 

pasniedza akvareļu kompozīci-
jas netradicionālā izpildījumā, 
tekstila māksliniece Agnese Vol-
māre atklāja tērpu dizaina bur-
vību dendija stilā, Mendija Leo-
ke „iekrāsoja” vasaras noskaņas 
jauktajās tehnikās, zīda glezno-
jumu, keramikas tehniku labirin-
tos. Izstādes ekspozīcija sniedza 
pilnu buķeti ar vasaras garšu iz-
jūtām un noskaņām.

Aicinājām baudīt ar acīm un 
sirdi izstādi Ikšķiles Mūzikas 
un mākslas skolas „Facebook” 
kontā. Arī IMMS zāles logos no 
ārpuses varēja ieraudzīt izstādi 
no cita skatupunkta un gaismas 
prizmas.

valda Jermanova,
IMMS dIrektore 

Vēl ilgās pēc vasaras noskaņām, sajūtām un garšām Ikšķiles Mū-
zikas un mākslas skolas (IMMS) mākslas pedagoģes, profesio-
nālās mākslinieces, bērnu un pieaugušo audzēkņu iedvesmotā-
jas par godu oktobrim – skolotāju svētku mēnesim – pasniedza 
mums visiem brīnišķīgu dāvanu – izstādi. 

Ikšķiles jaunajiem māksliniekiem godalgas konkursā „Pils. Sēta. Pilsēta”
Bauskā šoruden jau ceturto rei-
zi norisinājās Latvijas mākslas 
skolu audzēkņu radošo darbu 
konkurss „Pils. Sēta. Pilsēta”. 
Organizatori priecājas, ka kon-
kursa mērķis – mudināt bērnus 
ieraudzīt savas tuvākās apkārt-
nes daudzveidību un skaistumu, 
veidot piederības izjūtu un po-
zitīvu attieksmi pret savu pilsē-
tu, ciematu un tuvāko apkārtni, 
rast prieku un radošu piepildīju-
mu zīmējot un gleznojot – ir bijis 
saistošs tik daudziem pedago-
giem un audzēkņiem visdažādā-
kajās Latvijas malās. Dalībnieku 
skaits šogad bija īpaši liels – pār-
stāvētas 40 skolas –, tālab žūrijas 
komandai vērtēšana bija patiess 
izaicinājums. Šogad konkursa 
tēma – „Industriālā ainava”.

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu 
(IMMS) pārstāvēja 11 jaunie māks-
linieki: Svens Skujiņš, Elizabete Aija 
Vecrinka, Sofija Zeņko, Elīza Roma-
novska, Inguss Zurkovs, Kate Kra-
vale, Enija Pijola, Nellija Johansena, 
Madara Bāriņa, Estere Sokolovska, 
Roberts Strupka. Četru mākslinieku 
radošie darbi izpelnījās īpašu žūri-
jas uzmanību: Sofija Zeņko ieguva 
2.  vietu par darbu „Būvlaukums”, 

Inguss Zurkovs – 3. vietu par darbu 
„Konstrukcija”, Elizabete Aija Vec-
rinka – atzinību par darbu „Melnais 
tilts”, Elīza Romanovska – atzinību 
par darbu „Rūpnīca pie jūras”.

Paldies par ieguldīto dar-
bu un sasniegumiem mākslas 
skolotājām Lailai Balodei un 
Martai Jurjānei! Jaunie konkur-
santi drīzumā saņems balvas 

un diplomus par saviem sa-
sniegumiem konkursā, turklāt 
laureātu darbi būs atspoguļoti 
konkursam veltītā kalendārā 
2022. gadam.

Ar lepnumu 
par jauno mākslinieku

 sasniegumiem
valda Jermanova,

IMMS dIrektore

 Sofija Zeņko, „Būvlaukums”.

Inguss Zurkovs, „Konstrukcija”. Elīza Romanovska, „Rūpnīca pie jūras”.

Elizabete Aija Vecrinka, „Melnais tilts”.
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Ikšķiles vidusskolas „Erasmus+” projekta „Journey” 
dalībnieku vizīte Francijā
Vai ir viegli ceļot uz ārzemēm 
ar skolēnu grupu pandēmijas 
laikā? Pieci Ikšķiles vidussko-
las skolēni ar pavadošajām sko-
lotājām Anitu Brūmeli un Aiju 
Jakovļevu pierādīja, ka pan-
dēmija nav šķērslis, lai dotos 
„Erasmus+” projekta „Journey” 
vizītē uz Francijas pilsētu Kler-
monferānu, viesojoties Francijā 
no 9. līdz 17. oktobrim.

Pirmajai projekta vizītei vaja-
dzēja notikt 2020. gada martā Spā-
nijā, tomēr dažas dienas pirms iz-
lidošanas pandēmija izjauca visus 
plānus. Tas bija ļoti sāpīgs trieciens 
12.  klases projekta dalībniekiem, 
kuri šogad pabeidza 12. klasi, tā arī 
neaizbraukuši projekta vizītē.

Bija liels uztraukums, ka Fran-
cijas vizīte arī tiks atcelta, tomēr 
9. oktobra rītā, lidmašīnai nolaižo-
ties saulainajā Parīzē, mūsu šaubas 
bija pilnīgi izgaisušas, jo bijām no-
nākušas valstī, kur dzīve atkal bija 
kļuvusi interesantāka, skaistāka un 
vieglāka, bet ar noteikumu, ka visi 
apzinīgi lieto sejas maskas. Pirma-
jā ceļojuma dienā iepazināmies ar 
burvīgo Parīzi, bet jau svētdien, 
10. oktobrī, devāmies sešu stundu 
braucienā uz mūsu galamērķi – 
Klermonferānu.

Ikšķiles vidusskolai ir izveido-
jusies draudzība vairāku gadu ga-
rumā ar vienu no šīs pilsētas sko-
lām, ko apmeklējām jau trešo reizi. 
Skolā visus projekta dalībniekus 
sirsnīgi sagaidīja skolas direktore 
Amanjē Igo (Emmanuè Hugot), kā 
arī projekta vadītāja Dalila Berāla 
(Dalila Berrahal). Mūsu skolēniem 
bija iespēja piedalīties vienā mā-

cību stundā, kamēr skolotāji ie-
pazinās ar skolu. Pēc īpašām pus-
dienām, ko bija gatavojuši skolas 
pavāri ar šefpavāru, visi projekta 
dalībnieki tika iesaistīti aizraujošā 
orientēšanās spēlē pa vecpilsētas 
centru, kas noslēdzās ar svinīgu 
uzņemšanu pilsētas domē.

Otrdiena bija izaicinājumu pil-
na, jo miglā, vējā un +4 grādos sā-
kās kāpšana augstākajā vulkānā 
no Pijas vulkānu grēdas – Pijde-
domā, kas atrodas tieši Klermon-
ferānas pakājē. Nākamajā rītā 
mums bija iespēja iepazīties ar 
vēl vienu skolu, kurā skolēniem 
atkal bija izdevība piedalīties 
mācību stundā. Svinīgajās pus-
dienās mūs uzrunāja Klermonfe-
rānas akadēmijas rektors Karems 
Benmijū (Karim Benmiloud), pa-
teikdamies projekta vadītājiem 
par uzdrīkstēšanos doties „Eras-

mus+” projekta vizītēs pandēmi-
jas laikā. Pēcpusdienā devāmies 
uz gleznaino viduslaiku pili Mu-
rolā, no kuras ejām mūru augšā 
pavērās pasakains skats uz ieleju 
un veco vulkānu grēdām tālumā. 
Dienas noslēgumā baudījām brī-
nišķīgu kora koncertu vienā no 
vecpilsētas senajām baznīcām, 
kas celta no vulkāniskas izcel-
smes akmeņiem.

Višī kūrortpilsēta ceturtdien 
mūs pārsteidza ar izcilo art deco 
stila arhitektūru un termālajiem 
avotiem, ko izmanto slavenās 
„Vichy” kosmētikas ražošanā. Die-
na noslēdzās svinīgā un draudzīgā 
gaisotnē restorānā, kur katrs pro-
jekta dalībnieks saņēma apliecinā-
jumu par piedalīšanos „Erasmus+” 
projekta vizītē. Piektdien apmeklē-
jām aizraujošo, interaktīvo atrakci-
ju parku „Vulcania”, bet sestdienas 
rītā devāmies uz Parīzi, kur mūs vēl 
gaidīja fantastiskā Luvras muzeja 
apmeklējums. 

Esam ieguvušas jaunus drau-
gus, plašas zināšanas par vulkānu 
grēdām un termālajiem avotiem 
Francijas centrālajā daļā, esam 
iepazinušas Francijas kultūras ob-
jektus, ēdienus, nogājušas apmē-
ram 150 kilometrus.

Brauciena dalībnieču pārdomas 
par vizīti

„Brauciens uz Klermonferā-
nu Francijā bija lieliska iespēja 
iepazīties ar to, kā bērni mācās 

Francijā. Ceļojuma laikā man bija 
iespēja iepazīties ar skaisto Kler-
monferānu un tās cilvēkiem. Sa-
draudzēties ar citiem skolēniem 
no citām valstīm, piemēram, 
draudzīgajiem itāļiem un jaut-
rajiem spāņiem. Brauciena laikā 
bija diezgan vēss, taču tas mums 
netraucēja uzkāpt Pijdedomā 
un apskatīt Višī pilsētas skatus. 
Ceļojums bija lielisks un atstāja 
daudz atmiņu!” (Laura Medne, 
9.a klase)

„Projekts, manuprāt, bija ļoti 
interesants! Bija jauki iegūt jau-
nus draugus, iepazīties ar jaunām 
personām no dažādām valstīm un 
apmainīties viedokļiem par dažā-
dām tēmām. Bija interesanti uz-
zināt daudz ko jaunu par Franciju 
un to apskatīt. Projekts bija ļoti 
labi izplānots, pilns ar daudzām 
un dažādām aktivitātēm, kas, ma-
nuprāt, patika pilnīgi visiem pro-
jekta dalībniekiem. Es domāju, ka 
šī projekta vizīte deva man lielu 
pieredzi nākotnei.” (Telma Kancē-
viča, 9.b klase)

„Šis projekts bija lielisks! Ma-
nuprāt, tas pilnveidoja ikkatru 
no mums. Iepazināmies ar citām 
kultūrām, vairākām skaistām valo-
dām, redzējām Francijas slavenā-
kos apskates objektus, uzlabojām 
angļu valodas zināšanas un pava-
dījām jauku laiku visi kopā. Es to 
nebūtu piedzīvojusi, ja superīgie 
skolotāji šo visu nesarīkotu, tādēļ 
ļoti novērtēju viņu darbu un man 

doto iespēju!” (Samanta Dombrov-
ska, 10. klase)

„Par „Erasmus+” vizīti Franci-
jā varu paust tikai labus vārdus. 
Brauciens bija vienreizīga pie-
redze. Studenti un skolotāji, kas 
bija iesaistīti projektā, bija laipni 
un draudzīgi. Visas organizētās 
aktivitātes bija informatīvas un 
izklaidējošas, un man tās ļoti pa-
tika, jo aktivitāšu laikā varēja gan 
tuvāk iepazīties ar projekta da-
lībniekiem, gan uzzināt ko jaunu. 
Kopumā brauciens bija ļoti intere-
sants.” (Līva Rozniece, 10. klase)

„Man ļoti patika šī iespēja aiz-
braukt un paviesoties Francijā, 
apskatīt pilsētu, kurā palikām, – 
Klermonferānu. Mēs tur iepazinām 
divas vietējās skolas, kā arī apstai-
gājām skaisto pilsētu. Man ļoti 
patika no rītiem aiziet uz vietējo 
kafejnīcu pēc svaigiem kruasāniem 
un [citām] bulciņām. Izklaides 
un atrakciju parks bija lieliska un 
labi nopelnīta atpūta. Ļoti patika 
sarunāties un iepazīt skolēnus no 
citām valstīm, bija ļoti interesanti 
minēt vārdus citās valodās. Pati-
ka iepazīt franču kultūru, un arī 
skolās mūs uzņēma ļoti jauki. Visi 
cilvēki, ar kuriem runājām, bija ļoti 
jauki un pretimnākoši. Parīzē pa-
tika apskatīt Luvru un Eifeļtorni, 
arī pastaigāties un apskatīt pilsētu 
bija ļoti interesanti.” (Nora Kivi-
lande, 9.a klase)

anita Brūmele,
projekta vadītāja, Skolotāja
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Ikšķiles jaunie pianisti 
priecē starptautisku žūriju
Ar nopietnu un atbildīgu iegul-
dīto darbu un gatavošanos kon-
kursam pusgada garumā Ikšķi-
les Mūzikas un mākslas skolas 
(IMMS) jauno pianistu duets 
Rūta Lejiņa (6. klase) un Reinis 
Grundulis (7. klase) skolotājas 
Zandas Grīnbergas-Grundules 
vadībā ir godam prezentējuši 
savu klavierspēles meistarību.

Jaunie pianisti – duetā, gan attā-
lināti, gan klātienē apgūstot no-
pietnu repertuāru, – 2021.  gada 
septembrī piedalījās X Rīgas 

starptautiskajā jauno pianistu 
konkursā (attālināti), ko vērtēja 
starptautiska žūrija no Latvijas, 
Zviedrijas, Ukrainas, Apvienotās 
Karalistes, Lietuvas, Vācijas, Po-
lijas, Itālijas. Konkursā piedalījās 
gan solisti pianisti, gan dueti no 
vairākām pasaules valstīm, lau-
reātu vidū ir pārstāvētas valstis 
Latvija, Igaunija, Vācija, Ķīna, Ru-
mānija, Baltkrievija, Zviedrija.

Ikšķiles Mūzikas un mākslas 
skolas jauno pianistu duets Rūta 
un Reinis konkursā sevi pietei-
ca ar starptautisku programmu, 

kurā pārstāvēta arī latviešu mū-
zika  (A.  Kalniņa „Krauklīt’s sēž 
ozolā” no cikla „10 latviešu tau-
tasdziesmas klavierēm četrrocī-
gi”, A. Hačaturjana „Zobenu deja” 
no baleta „Gajanē” G.  Andersona 
aranžējumā, K.  Sen-Sansa „Gul-
bis” no cikla „Dzīvnieku karnevāls” 
G. Andersona aranžējumā), iegūs-
tot godpilnu 2. vietu.

Abi jaunie pianisti mūsu sko-
las un Ikšķiles vārdu spodrinājuši 
daudzos Latvijas un starptautis-
kos konkursos, tāpēc vēlos ak-
centēt, cik nozīmīgs ir jauniešu 

gribasspēks un mērķtiecība, ģi-
menes atbalsts un profesionāla un 
motivēta sadarbība ar pedagogu. 
Lai jauno pianistu sasniegumi ir 

iedvesmojoši mazajiem mūzikas 
pētniekiem!

valda Jermanova,
IMMS dIrektore
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Meža īpašnieka ieguvumi no derīgas inventarizācijas
Mežs ne vien priecē un dod iespē-
ju tā īpašniekam gūt ekonomis-
ku labumu, bet arī uzliek pienā-
kumus. Viens no tādiem ir veikt 
meža inventarizāciju vismaz rei-
zi 20 gados. No derīgas inventari-
zācijas meža īpašniekam ir vairā-
ki ieguvumi. Aktuāli meža dati ir 
būtiski arī valsts iestādēm, pie-
mēram, meža ugunsgrēku gadī-
jumā, kā arī gadījumos, ja mežu 
apsēduši kaitēkļi un slimības.

Inventarizācija jāveic vismaz 
reizi 20 gados
Meža inventarizācija ir informā-
cijas iegūšana par mežu un tam 
piegulošiem purviem, meža infra-
struktūras objektiem, mežā ietilp-
stošiem pārplūstošiem klajumiem, 
purviem un laucēm konkrētā meža 
īpašumā vai valdījumā un iegūtās 
informācijas dokumentēšana. Da-
tus par veiktajām meža inventari-
zācijām uzglabā Valsts meža die-
nests (VMD) informācijas sistēmā 
„Meža valsts reģistrs”.

Ikvienam meža īpašniekam 
vismaz reizi 20 gados ir jāveic 
meža inventarizācija, to paredz 
Meža likums. Šogad meža in-
ventarizācijas derīguma termiņš 
beidzas tiem, kuri inventarizāci-
ju pēdējo reizi veica 2001.  gadā. 
20 gadi ir ilgs laika posms, un 
mežā var būt notikušas būtiskas 
izmaiņas, piemēram, šo gadu lai-
kā mežu var būt skārušas vētras, 
lūzuši koki, mežu postījis uguns-
grēks, stādīts jauns mežs vai ir 
veikta cirte. Veicot inventarizā-
ciju, varēs noskaidrot aktuālo si-
tuāciju mežā un tā vērtību.

Ja derīga inventarizācija, var 
saņem atbalstu un nodokļu at-
laides
Meža īpašniekiem jāņem vērā, ka 
saimniecisko darbību var veikt 
tikai tad, ja ir derīga meža inven-
tarizācija. Bez tās nevarēs saņemt 
apliecinājumu koku ciršanai 
mežā. Izņēmums ir sauso, bojāto 
un vēja gāzto koku ciršana.

Inventarizācija ir nepiecieša-
ma, lai veiktu atmežošanu – pār-

veidotu mežu citā zemes lietoša-
nas veidā, piemēram, pārveidotu 
par lauksaimniecības zemi. Tāpat 
inventarizācija nepieciešama, lai 
saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto pretendētu uz valsts un 
Eiropas Savienības finansējumu 
vai līdzfinansējumu meža nozares 
atbalsta pasākumu realizācijā.

Meža inventarizācijas datus 
ņem vērā, aprēķinot nekustamā 
īpašuma nodokli. Ja inventarizā-
cija ir spēkā, meža īpašnieks sa-
ņem nekustamā īpašuma nodok-
ļa atlaides par īpašumā esošajām 
jaunaudzēm un saimnieciskās 
darbības aprobežojumiem.

Nodokļu atlaides attiecas uz 
mežaudzēm, kuras VMD atzinis 
par atjaunotām meža zemē vai 
ieaudzētām lauksaimniecības 
zemē un kurās valdošās koku su-
gas koku vecums pārbaudes gadā 

nepārsniedz: skuju un cietajiem 
lapu kokiem – 40 gadu; mīkstajiem 
lapu kokiem (izņemot baltalksni) – 
20 gadu; baltalksnim – 10 gadu.

Kas jādara, lai veiktu meža in-
ventarizāciju?
VMD aicina meža īpašniekus pār-
liecināties par inventarizācijas 
derīguma termiņu, ja tas beidzies 
vai tuvojas beigām, veikt inventa-
rizāciju un jaunos datus iesniegt 
VMD. Meža inventarizācijas veik-
šana jāplāno laikus, jo to nav ie-
spējams veikt dažās dienās, tas var 
prasīt pat vairākus mēnešus.

Par derīguma termiņu meža 
īpašnieks primāri var pārliecinā-
ties inventarizācijas izdrukā, kuru 
viņam izsniedzis inventarizācijas 
veicējs. Jāņem vērā, ka atsevišķos 
gadījumos inventarizācijas izdru-
ka var pievilt, piemēram, ja meža 

īpašnieks informāciju par inven-
tarizāciju nav iesniedzis VMD, ja 
pēc meža inventarizācijas aplie-
cinājuma izgatavošanas ir veikta 
īpašuma sadalīšana, kuras rezul-
tātā tiek sadalīta arī meža zeme, 
šādā situācijā pastāv prasība izga-
tavot jaunu meža inventarizācijas 
apliecinājumu. 

Īpašnieki, kuri ir noslēguši vie-
nošanos ar VMD par Meža valsts 
reģistra lietošanu, attiecīgo in-
formāciju var iegūt paši no Meža 
valsts reģistra. Noskaidrot sava 
meža inventarizācijas statusu var 
arī attālināti, vēršoties jebkurā 
VMD mežniecībā neatkarīgi no 
īpašuma atrašanās vietas.

Lai veiktu meža inventarizāciju, 
brīvi jāizvēlas kāds no sertificētiem 
meža inventarizācijas veicējiem. 
Inventarizācijas darbus ir tiesīgas 
veikt tikai sertificētas personas. 

Meža inventarizācijas veicēju sa-
raksts pieejams ej.uz/inventariza-
cijasveiceji. Jānoslēdz līgums ar 
sertificēto meža inventarizācijas 
veicēju par meža inventarizācijas 
veikšanu. Sertificētajam meža in-
ventarizācijas veicējam jānodod 
zemes robežu plāna kopija un ak-
tualizētie meža inventarizācijas 
dati, ja īpašumā jau ir bijusi meža 
inventarizācija. Sagatavotie meža 
inventarizācijas dati jāiesniedz 
VMD lēmuma pieņemšanai par 
meža inventarizācijas datu pievie-
nošanu Meža valsts reģistram.

VMD aicina meža īpašniekus 
būt atbildīgiem un veikt uzlik-
tos pienākumus – aktualizēt sava 
meža inventarizācijas datus. Vai-
rāk informācijas par meža inven-
tarizāciju var iegūt www.vmd.gov.lv.

vineta vilcāne,
valStS Meža dIeneSta 
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Aizvadītas „Meža dienas 2021” – „Veidosim 
daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu”
„Meža dienās 2021” bijām aici-
nāti pievērst uzmanību mež-
saimniecībai un ainavai te-
ritorijā, kā arī zaļās zonas 
nepieciešamībai, īpaši parku, 
mežaparku, dendroloģisko stā-
dījumu stāvoklim un palīdzēt 
risināt to labiekārtošanu.

Latvijas Pašvaldību savienī-
bas „Meža dienu 2021” projekta 
„Veidosim daudzveidīgu Latviju 
un tīkamu ainavu” ietvaros Ogres 
novada Ikšķiles un Tīnūžu pār-
valde izveidoja izglītojošu lekciju 
un interaktīvu spēli „Meža dienas 
Ikšķilē” mobilajā lietotnē „Ac-
tionbound”. Izveidotais video un 
spēle sniedza iespēju skolēniem, 
vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas 
viesiem, izpildot uzdevumus un 
atbildot uz jautājumiem, neierastā 
veidā izglītoties par mežiem un to 
apsaimniekošanu.

Projektā, piesaistot pašvaldī-
bas ainavu arhitekti un Tūrisma, 
sporta un atpūtas kompleksa 
„Zilie kalni” attīstības aģentūras 
vadītāju Ievu Kraukli, tika plā-
nots veidot izglītojošu pasākumu, 
kurā dalībnieki tiktu informēti 
par mežu un parku apsaimnie-
košanu, koku nozīmi teritorijā 
un meža nozīmi valsts tautsaim-
niecības attīstībā. Tomēr saistībā 
ar epidemioloģisko stāvokli tika 
nolemts veidot virtuālu izglītojo-
šu pasākumu – videolekciju – un 
dot iespēju vienatnē vai komandā 
izspēlēt mobilās lietotnes spēli. 

Paralēli projektā bija pare-
dzēts iegādāties kokmateriālus, 
lai izveidotu koka soliņu kom-
plektus „Bērzu birzs” teritorijā. 
Nekustamais īpašums „Bērzu 
birzs” aiz Ikšķiles vidusskolas ir 
populāra pastaigu vieta gan Ik-
šķiles iedzīvotājiem, gan viesiem. 

Teritorijā izvietotas bērnu rotaļu 
iekārtas un brīvdabas trenažieri, 
kurus ikdienā apmeklē Ikšķiles 
vidusskolas un Mūzikas un māks-
las skolas skolēni. Uz koka krēs-
lu komplektiem bija izvietotas 
norādes ar QR kodu, kas ietvēra 
pamācību, kā lejupielādēt „Ac-
tionbound” lietotni un kā spēlēt 
izveidoto spēli „Meža dienas Ik-
šķilē”, kas caur uzdevumiem un 
jautājumiem informēja dalībnie-
kus par meža apsaimniekošanu 
un mežsaimniecības nozari. 

Izvēlētās interaktīvās spēles 
priekšrocība bija tāda, ka piedalī-
ties varēja katrs, kurš vēlējās, un 
jebkurā laikā, izmantojot mobilo 
lietotni. Piedalīties spēlē varēja 
gan individuāli, gan komandā. Lai 
piedalītos, mobilajā ierīcē bija ne-
pieciešams interneta pieslēgums 
un ieslēgta navigācija. Spēli varēja 
spēlēt bez maksas.

Latvijas Pašvaldību savienī-
bas „Meža dienu 2021” projekts 
„Veidosim daudzveidīgu Latviju 

un tīkamu ainavu!” tiek finan-
sēts ar Meža attīstības fonda at-
balstu.
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Nosaka atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 
Ogres novada administratīvajā teritorijā
11. novembrī Ogres novada paš-
valdības domes sēdē deputāti 
pieņēma saistošos noteikumus 
„Nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu piešķiršanas kārtība 
Ogres novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka nekusta-
mā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglo-
jumus šī nodokļa maksātājiem Ogres 
novada administratīvajā teritorijā 
papildus likumā „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” paredzētajiem atvieg-
lojumiem un ir pieņemti, lai noteiktu 
vienotu kārtību, kādā Ogres novada 
pašvaldība piešķir un atceļ NĪN at-
vieglojumus apvienotajā Ogres no-
vadā 2022. gadā.

NĪN atvieglojumi fiziskām perso-
nām
Saistošie noteikumi paredz NĪN at-
vieglojumu piešķiršanu fiziskām per-
sonām, kuru dzīvesvieta deklarēta 
Ogres novadā, par nekustamajiem 
īpašumiem, kuri netiek izmantoti 
uzņēmējdarbībai vai iznomāšanai 
citām personām.

NĪN atvieglojumi 50 procentu apmē-
rā paredzēti:

•	 maznodrošinātai mājsaimniecībai 
no aprēķinātās nodokļa summas 
par to periodu, kurā NĪN maksā-
tājs atbilst maznodrošinātas māj-
saimniecības statusam;

•	 ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām 
vajadzībām vai personas ar pirmo 
vai otro invaliditātes grupu;

•	 personām, kuras ir ieceltas par aiz-
gādni.

NĪN atvieglojumus 90 procentu ap-

mērā varēs saņemt:
•	 personas ar pirmo vai otro invali-

ditātes grupu bez apgādniekiem;
•	 vientuļie pensionāri bez apgād-

niekiem, kuriem noteikts maz-
nodrošinātas mājsaimniecības 
statuss;

•	 nodokļu maksātājs, kura ģimenē 
uz taksācijas gada 1. janvāri ir 
četri vai vairāk bērnu vecumā līdz 
18 gadiem (arī aizbildnībā esoši 
vai audžuģimenē ievietoti bērni) 
vai bērni līdz 24 gadu vecumam, 
kuri iegūst vispārējo, profesionālo 
vai augstāko izglītību, un visiem 
ģimenes locekļiem ar nodokļu 
maksātāju ir kopīga mājsaimnie-
cība ar nosacījumu, ka personai 
vai tās laulātajam kopā ar vismaz 
trim no minētajiem bērniem šajā 
objektā ir deklarēta dzīvesvieta.

NĪN atvieglojumi 70 procentu apmē-
rā ir noteikti Černobiļas AES avārijas 
seku likvidācijas dalībniekiem.

NĪN atvieglojumi 70 procentu apmē-
rā, bet ne vairāk kā 500 eiro, piešķi-
rami:

•	 ja personai (pašai vai kopā ar 
laulāto) vai tās laulātajam tak-
sācijas gada 1.  janvārī ir trīs vai 
vairāk bērnu vecumā līdz 18 ga-
diem (arī aizbildnībā esoši vai 
audžuģimenē ievietoti bērni) 
vai bērni līdz 24 gadu vecumam, 
kuri iegūst vispārējo, profesio-
nālo vai augstāko izglītību, un ja 
personai vai tās laulātajam šajā 
objektā ir deklarēta dzīvesvieta 
kopā ar vismaz trim no minēta-
jiem bērniem. Minētos atvieglo-

jumus piemēro arī gadījumā, ja 
nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs ir kāds no 
minētajiem bērniem vai perso-
nas vai tās laulātā pirmās pakā-
pes augšupējais radinieks, kuram 
šajā objektā ir deklarēta dzīves-
vieta, attiecībā uz dzīvojamajām 
mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir 
vai nav sadalītas dzīvokļu īpašu-
mos, dzīvojamo māju daļām, tel-
pu grupām nedzīvojamās ēkās, 
kuru funkcionālā izmantošana ir 
dzīvošana, kā arī telpu grupām, 
kuru funkcionālā izmantošana ir 
saistīta ar dzīvošanu, un tām pie-
kritīgo zemi;

•	 personai, kuras ģimenē uz tak-
sācijas gada 1. janvāri ir četri vai 
vairāk bērnu vecumā līdz 18 ga-
diem (arī aizbildnībā esoši vai 
audžuģimenē ievietoti bērni) vai 
bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri 
iegūst vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību, un visiem ģi-
menes locekļiem ar nodokļu mak-
sātāju ir kopīga mājsaimniecība 
ar nosacījumu, ka personai vai tās 
laulātajam kopā ar vismaz trim no 
minētajiem bērniem šajā objektā 
ir deklarēta dzīvesvieta.

NĪN atvieglojumi juridiskajām 
personām
Saistošie noteikumi paredz, ka uz 
NĪN maksātāja motivēta iesnieguma 
pamata atvieglojumus var piešķirt: 

•	 par kultūras un vēstures piemi-
nekļiem, kuriem saskaņā ar liku-
mu nevar piemērot atbrīvojumu 
nodoklim, ja nodokļa maksātāja 

šajos objektos ieguldītie līdzekļi 
ir veicinājuši šo objektu saglabā-
šanu un palielinājuši to vērtību, – 
50 procentu apmērā triju gadu lai-
kā pēc ieguldījumu veikšanas;

•	 jaundibinātiem komersantiem – 
90 procentu apmērā divu gadu 
laikā pēc reģistrācijas, ja tie 
pilnu kalendāro gadu nodarbi-
nājuši ne mazāk kā divus darbi-
niekus, kas deklarēti Ogres no-
vada teritorijā, un šo darbinieku 
ikmēneša vidējā darba samaksa 
nav mazāka par valstī noteikto 
minimālo algu;

•	 komersantiem, kuriem vismaz 
50 procenti no gada ieņēmumiem 
ir ieņēmumi no lauksaimniecības 
produkcijas ražošanas, – atlaidi 
25 procentu apmērā par zemi, kas 
tiek izmantota lauksaimnieciskās 
produkcijas ražošanai ar nosacī-
jumu, ka uzņēmējs ir reģistrēts 
Valsts ieņēmumu dienestā kā no-
dokļu maksātājs;

•	 ja tiek būvētas jaunas vai rekons-
truētas vai renovētas esošās ēkas 
uzņēmējdarbības veikšanai – at-
laide trīs gadus pēc šo ēku visu 
kārtu nodošanas ekspluatācijā 
(nepārsniedzot investīciju apmē-
ru) var tikt noteikta 25 procentu 
apmērā, ja veiktās investīcijas 
ir no 50 000 līdz 100 000 eiro, 
50  procentu apmērā, ja veiktās 
investīcijas ir no 100 001 līdz 
300 000 eiro, un 70 procentu 
apmērā, ja veiktās investīcijas ir 
300 001 eiro vai vairāk.

Saistošie noteikumi paredz vairākus 
iemeslus, kuru dēļ NĪN atvieglojumi 
netiek piešķirti. Nodokļa atviegloju-
mus nepiešķir:

•	 ja nodokļa maksātājiem ir neat-
taisnoti nodokļa maksājumu ka-
vējumi;

•	 ja nodokļa maksātājs nodokļa at-
vieglojumu saņemšanai ir sniedzis 
nepatiesu informāciju – 10 gadu 
laikā no šī fakta konstatēšanas 
dienas;

•	 par nekustamo īpašumu, kuras sa-
stāvā ir būve, kas klasificēta kā vidi 
degradējoša, sagruvusi vai cilvēku 
drošību apdraudoša;

•	 par nekustamo īpašumu, kurā nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
konstatēti būvniecības noteikumu 
pārkāpumi vai pārsniegts norma-
tīvajos aktos noteiktais maksimā-
lais būvniecības termiņš;

•	 ja nodokļa maksātājam uzsākts 
maksātnespējas process;

•	 par iepriekšējiem taksācijas ga-
diem un pašreizējo taksācijas 
gadu, ja informācija par to saņem-
ta pēc taksācijas gada 15. decem-
bra.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
45.  pantu saistošie noteikumi „Ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanas kārtība Ogres no-
vadā” ir nosūtīti Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai 
(VARAM) atzinuma sniegšanai, pēc 
VARAM pozitīva atzinuma saņemša-
nas tie tiks publicēti un stāsies spēkā 
2022. gada 1. janvārī.

avots: www.ogresnovads.lv

Mainīta 
nekustamā 
īpašuma 
nodokļa 
likme
Ogres novada pašvaldības 
2021. gada 14. oktobrī pieņemtie 
saistošie noteikumi „Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa piemēro-
šanas kārtību Ogres novadā” no-
saka kārtību, kādā Ogres novada 
administratīvajā teritorijā pie-
mēro nekustamā īpašuma nodok-
ļa likmes, tostarp arī Ikšķiles un 
Tīnūžu teritorijā.

Noteikumi paredz, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā 
no nekustamā īpašuma kadastrālās 
vērtības piemēro fizisko personu 
īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai 
lietošanā esošajiem objektiem, ja 
objektā taksācijas gada 1.  janvārī 
plkst. 00.00 dzīvesvietu nav 
deklarējusi neviena persona, tāpat 
arī juridisko personu, individuālo 
komersantu, ārvalstu komersantu un 
to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā 
valdījumā vai lietošanā esošajiem 
objektiem, kuri izīrēti dzīvošanai un 
kuru īres tiesības ir nostiprinātas 
zemesgrāmatā, bet taksācijas gada 
1.  janvārī plkst.  00.00 objektā 
dzīvesvietu nav deklarējusi neviena 
persona.

Likmi nepiemēro:

•	 dārza mājām un vasarnīcām ar ko-
pējo platību līdz 40 m²;

•	 objektiem, kuri Nekustamā īpa-
šuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā klasificēti kā jaunbūve;

•	 līdz taksācijas gada beigām, ja 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas pienākums iestājas 
taksācijas gada laikā (objekts ie-
gūts īpašumā izsoles rezultātā, 
privatizēts vai atsavināts valsts 
vai pašvaldības īpašums, noslēgts 
īres līgums, beigušās tiesības uz 
atbrīvojumu no nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksāšanas pienāku-
ma, reģistrēts jauns objekts);

•	 ja taksācijas gada laikā tiek veikts 
nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķins par objektiem, kuriem 
mainīts lietošanas veids vai iz-
beigta saimnieciskā darbība.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā 
2022. gada 1. janvārī.

Jaunatklātajā Ogres Centrālajā bibliotēkā 
aizvadīts otrais „Exit Rīga” seminārs
Attālināti un klātienē 12. oktobrī 
norisinājies otrais „Exit Rīga” se-
minārs. Tajā bija aicināti pieda-
līties Pierīgas tūrisma pakalpo-
jumu sniedzēji, un galvenā tēma 
bija „No idejas līdz īstenošanai”. 
Klātienē pasākumā piedalījās vai-
rāk nekā 30 dalībnieku, un līdzīgā 
skaitā sekoja līdzi arī attālināti – 
„Exit Rīga” „Facebook” kontā un 
„Zoom Webinar” platformā.

Seminārs ir viena no LEADER 
sadarbības projekta „Apkārt Rī-
gai – vienots tūrisma piedāvā-
jums” aktivitātēm, kas ļauj sniegt 
iespēju vietējiem uzņēmējiem 
gūt jaunas zināšanas par sev ak-
tuālām tēmām. Jau ziņots, ka pro-
jekta sākumposmā tapa pats tū-
risma reģiona zīmols „Exit Rīga”, 
kas apvieno sešas vietējās rīcības 
grupas un 14 Pierīgas novadus 
(pēc šī gada 1. jūlija – septiņus 
novadus), ir izveidota interaktīva 
karte, videocikls par atpūtas ie-
spējām dažādos gadalaikos, tiek 
īstenoti mobilā tūrisma informā-
cijas centra pasākumi, trīs influ-
enceru un tūroperatoru pārstāvju 
vizītes.

Semināru atklāja, klātienes un 
attālinātos semināra dalībniekus 
sveica Ogres novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Gints Sīviņš, vēlot daudz zinā-
šanu apmaiņu un pasakoties par 
pasākuma norises vietas izvēli. 
Prezentāciju daļu aizsāka Pierīgas 
pieredzes stāsti, un pirmais no 
tiem bija par ģimenes uzņēmu-
ma izveidi Babītes ezera krastā, 
kurā dalījās kempinga „Dūšeļi” 
saimniece Zane Dūšele. Par sa-
darbības spēku, tā nozīmi un ceļu 
līdz Pierīgas tūrisma asociācijas 

dibināšanai runāja biedrības val-
des priekšsēdētāja Aiva Vancāne. 
Savukārt par ilgtspējīga un soci-
āli atbildīga tūrisma uzņēmuma 
ietekmi kopienas izveidē dalījās 
„Dabas zirgu” saimniece un Me-
žinieku kopienas pārstāve Līga 
Broduža. Pēc iedvesmas stāstiem 
sekoja praktiska informācija par 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras atbalsta programmām, 
kurās var pieteikties gan tūrisma 
uzņēmēji, gan arī biedrības, par 
kurām vēstīja Tūrisma departa-
menta vadītāja Inese Šīrava. 

Seminārā bija arī pirmizrāde! 
Ir tapis „Exit Rīga” rudens video, 
kas jau ir publiskots arī plašākai 
auditorijai, bet semināra dalībnie-
kiem „Pierīgas partnerības” valdes 
locekle Alīna Lukjanceva ļāva to 
noskatīties pirmajiem, līdztekus 
informējot arī par citām LEADER 
projekta „Apkārt Rīgai – vienots 

tūrisma piedāvājums” aktivitā-
tēm. Semināra otrā daļa tika veltīta 
praktiskām zināšanām: par to, kā 
savu biznesu pielāgot tiešsaistes 
videi, mācīja Dmitrijs Krasnovs-
kis (SIA „AL&C” vadītājs, digitālā 
mārketinga speciālists un produ-
cents), bet to, kā rast motivāciju 
pārmaiņu laikā, – Arta Biruma 
(SIA „Eiro personāls” un SIA „Like 
IT” īpašniece, SIA „Domenikss” 
valdes locekle).

Paldies semināra lektoriem par 
iedvesmu, dalīšanos pieredzē un 
ieteikumiem, kā arī liels paldies 
visiem klātienes dalībniekiem un 
tiešsaistes vērotājiem par aktīvu 
iesaisti semināra norisē! Īpašs pal-
dies lieliskajam semināra modera-
toram Dīvam Reizniekam un Ogres 
Centrālās bibliotēkas personālam 
par viesmīlīgo uzņemšanu! 

Seminārs notika, ievērojot vi-
sus valstī noteiktos epidemiolo-

ģiskās drošības pasākumus. Se-
mināra ieraksts pieejams https://
ej.uz/ERS2021. Tālrunis uzziņām 
26191044, e-pasta adrese info@
exitriga.lv.

„Exit Rīga” ir tūrisma reģio-
na zīmols, kas apvieno tuvējos 
Pierīgas novadus, piedāvājot 
plašas tūrisma un izklaides ie-
spējas vien 50 kilometru rādiusā 
ap galvaspilsētu. Projektu īsteno 
sešas partnerības un 14  nova-
du (pēc šī gada 1. jūlija – septiņu 
novadu) pašvaldības ar mērķi ko-
pīgi aicināt vietējos un ārvalstu 
ceļotājus apmeklēt galvaspilsētas 
tuvumā esošos tūrisma objektus. 
Projekts „Apkārt Rīgai – vienots 
tūrisma piedāvājums” (19-00-
A019.332.000005) tiek īstenots 
Latvijas lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam 
pasākumā „Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība”.
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Ikšķiles bibliotēka strādā „zaļajā režīmā”
No 15. novembra bibliotēka darbojas „zaļajā režīmā” –

 apkalpotas tiek personas ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Darba laiks: 
pirmdienās plkst. 11.00–19.00, 
otrdienās plkst. 11.00–18.00, 
trešdienās plkst. 11.00–18.00, 
ceturtdienās 
plkst. 11.00–18.00, 

piektdienās plkst. 11.00–17.00, 
sestdienās – slēgts 
(līdz ārkārtas stāvokļa 
beigām – 2022. gada 
11. janvārim), 
svētdienās – slēgts.

Pirms apmeklējuma iespējams sazināties: 
kontakttālruņi 65030891, 29386216; 
e-pasta adrese biblioteka@ikskile.lv.

IN MEMORIAM
Vēl Tev bij’ jāpaliek šeit,
Vēl tik daudz sapņu, ko piepildīt,
Vēl tik daudz laba, ko padarīt…

15. novembrī mūžības ceļos 
devies ilggadējais Latvijas 
Nacionālā kultūras centra 
direktors, komponists 
un „Goda novadnieks”
 JĀNIS RIJNIEKS (1939–2021). 

Talantīgais kultūras gaismas 
nesējs Jānis Rijnieks dzimis 
1939.  gada 19.  jūnijā Gulbenē. 
Jau skolas gados viņš aizrautī-
gi darbojies mūzikas un teāt-
ra mākslas jomā. Profesionālās 
studijas turpinājis Cēsu Mūzikas 
vidusskolas kordiriģēšanas klasē 
un Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 
konservatorijas Kompozīcijas 
nodaļā Ādolfa Skultes klasē. 

Rijnieka kungs bijis Emiļa 
Melngaiļa Tautas mākslas cen-
tra direktors, strādājis Kultū-
ras ministrijā, radījis skaņdar-
bus pūtēju orķestriem, koriem. 
28 gadus strādājis ar Bauskas 
novada kori „Kamarde”, darbo-
jies arī ar sieviešu kori „Ziemeļ-

blāzma” un bijis Suntažu kora 
diriģents, sasniedzot labus re-
zultātus un pelnītu klausītāju 
uzmanību. Viņa tautasdziesmu 
apdares un autordarbu pirmat-
skaņojumi piedzīvoti arī izcilāko 
Latvijas koru – „Juventus”, „Ab-
solventi” – izpildījumā. 

Sadarbībā ar Latvijas Televīzi-
ju veidojis vērienīgus raidījumu 
ciklus – „Gatavosimies dziesmu 
un deju svētkiem”, „Tiksimies 
kultūras namā”, „No kurienes 
mums tik daudz spēka?”, „Virs-
diriģentu portreti”, kā arī pieda-
lījies TV apsveikumu koncertu 
„Daudz laimes!” veidošanā.

Piedalījies septiņu Vispārē-
jo dziesmu svētku organizēša-

nā, sniedzot lielu ieguldījumu 
dziesmu un deju svētku tradīci-
jas saglabāšanā un tālāknodoša-
nā. Kā kordiriģents ar saviem ko-
riem piedalījies deviņos dziesmu 
svētkos. Ievērojamu ieguldījumu 
sniedzis starptautiskā folkloras 
festivāla „Baltica ’88” organizē-
šanā.

Ar Ikšķiles sabiedrību ciešāki 
kontakti Rijnieka kungam izvei-
dojušies 80. gados, kad kā Tau-
tas mākslas centra direktors 
atbalstīja iniciatīvu piešķirt 
Tautas kolektīva goda nosau-
kumu Margas Teteres-Valdma-
nes vadītajam Drāmas teātrim. 
Tā, iepazīstot Ikšķili, dzīves ceļi 
turpmāk saistījušies ar šo pilsē-
tu, kuru no 1999. gada jau sau-
cis par savējo. 

Pēdējos gados Jānis Rijnieks 
sevišķi aktīvi iesaistījies Ikšķi-
les novada sabiedriskajā dzīvē. 
Kā evaņģēliski luteriskās drau-
dzes muzikālās dzīves veidotājs 
organizējis augstvērtīgus profe-
sionālu mūziķu koncertus. Viņa 
darbības rezultātā Ikšķiles Evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes diev-
nams kļuvis par vietējas nozī-
mes klasiskās mūzikas centru. 

Liels darbs un mīlestība ieguldī-
ta, vadot senioru vokālo ansam-
bli „Saulgrieži”, kam veltījis paša 
sacerētu himnu.

Jāņa Rijnieka dzīve ar mūziku 
bija saistīta daudzu gadu garu-
mā. Viņa komponētās dziesmas 
atskaņotas ne tikai dažāda mē-
roga vietējos pasākumos, bet arī 
dziesmu svētkos. Ikšķiliešu sirdī 
īpašu vietu ieņem Jāņa Rijnieka 
sarakstītā dziesma „Ikšķilei”  – 
veltījums pilsētai, kuru kompo-
nists mīlējis.

Par mūža ieguldījumu ama-
tiermākslas tradīciju veidošanā 
un kultūras dzīves attīstībā Ik-
šķiles novadā 2013. gada 18. no-
vembrī Jānis Rijnieks saņēmis 
apbalvojumu – Ikšķiles „Goda 
novadnieks”.

Esam zaudējuši sirdsgud-
ru, enerģisku, sabiedriski aktīvu 
augstas raudzes kultūras cilvē-
ku – Ikšķiles un Latvijas patrio-
tu. Skumju brīdī izsakām vis-
dziļāko līdzjūtību un esam kopā 
ar Jāņa Rijnieka piederīgajiem, 
viņu mūžībā aizvadot.

ogreS novada pašvaldībaS 
IkšķIleS pIlSētaS un 

tīnūžu pagaSta pārvalde 
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Ir katram ziedam 
sava rasas pērle,

Kas visās varavīksnes 
krāsās mirdz,

Kā gribētos to satvert 
saules starā

Un dāvāt tev 
no visas sirds.

Sveicam novembra 
gaviļniekus

100 gadu jubilejā
Zentu Matildi Vitenbergu

95 gadu jubilejā
Skaidrīti Valdati
90 gadu jubilejā

Dzidru Pētersoni
Armandu Šteinbergu

85 gadu jubilejā
Jāni Rimšānu
Valdu Medni

Regīnu Kokoreviču
80 gadu jubilejā
Irēnu Dzirnekli

Jāni Zurkovu
Ogres novada pašvaldības 
Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu 

pagasta pārvalde

Rotā un ienes 
Ziemassvētku 

sajūtu mūsu novadā!
Pēc novembra patriotiskajiem 
svētkiem sākas Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks. Arī šogad tas 
būs klusāks un neierastāks – 
bez krāšņiem pasākumiem un 
plašām kultūras aktivitātēm. 
Lai vairotu svētku sajūtu gada 
vistumšākajā laikā, iedzīvo-
tāji, iestādes un organizācijas 
tiek aicinātas rotāt, izgaismot 
savu ēku logus, durvis, balko-
nus un pagalmus.

Jau tradicionāli arī pašvaldība 
parūpēsies par skaistiem vides 
rotājumiem un eglītēm. Pirmajā 
adventa svētdienā tiks iedegta 
lielā Ziemassvētku egle Ikšķiles 
Centra laukumā, kā arī Tīnūžos. 
No 28. novembra Centra lauku-
mā iedzīvotājus priecēs ne tikai 
izrotātā egle, brīvdienās svētku 
noskaņu papildinās arī mūzikas 
skaņas.

Savukārt, lai notvertu svēt-
ku sajūtu, ikviens iedzīvotājs 
aicināts dekorēt Ziemassvēt-
ku eglīti, kas tiks uzstādīta pie 
Skolas ielas 4 ēkas (pretī Tirgus 
laukumam). Pašvaldība aicina 
vecākus ar bērniem izgatavot 
skaistus rotājumus vai novēlēju-
mus svētkos un iekārt šajā eglītē, 
iepriecinot mūsu novada iedzī-
votājus un viesus. Rūpējoties par 
apkārtējo vidi un bērnu drošību, 
lūgums eglītes zaros nekārt stik-
la rotājumus.

Plānots, ka Ogres novadā 
pie dievnamiem un šogad arī 
Ikšķiles pilsētā iemirdzēsies 
izgaismoti eņģeļi. Ziemassvēt-
ku rotājumi Ogres novadā būs 
apskatāmi līdz pat janvāra bei-
gām. Lai jauks un mierīgs Zie-
massvētku gaidīšanas laiks!

Ķepu patruļas suņuki 
Čeizs un Skaja ir gatavi 
parādīt Bembijam, kā kļūt 
par Ziemassvētku vecīša 
lielo palīgu! Caur āķīgiem 
uzdevumiem un skanīgām 
dziesmām dosimies 
neaizmirstamā piedzīvojumā 
un visi kopā kļūsim par 
Ziemassvētku vecīša 
brašajiem palīgiem! 

Biļetes cena – 9 eiro. 
Biļetes ierobežotā daudzumā 

tikai www.bilesuparadize.lv.
Apmeklējot pasākumu, obligāti 

jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifi-

kāts, personu apliecinošs doku-
ments un personalizēta biļete. 
Pasākumu kopā ar vecākiem var 
apmeklēt arī bērni līdz 12 gadu 
vecumam, kas nav vakcinēti, pār-
slimojuši, un viņiem nebūs jāveic 
Covid-19 tests.

Pasākuma laikā kā skatītā-
ju zālē, tā ārpus tās jālieto sejas 
maska! Pasākuma laikā un vietā 
jāievēro valstī noteiktie epidemio-
loģiskie noteikumi. Lūdzam uz pa-
sākumu ierasties laikus!

3. decembrī plkst. 18.00 
IkšķilesTautas namā 
muzikāla izrāde bērniem 
„Kā kļūt par Ziemassvētku 
vecīša palīgu”

LATVIJAS LEPNUMS 
Jau 18. gadu pasniegtas „Latvijas lepnuma” balvas. 

Nominācijā „Glābējs” balvu saņēma 
LĪGA RUMPA, INGŪNA URTĀNE, 

ALISE URTĀNE UN MAIJA BRICE, 
kuras 2021. gada 17. janvārī, 

pašaizliedzīgi un drosmīgi riskējot ar savu dzīvību, 
izglāba kādu ģimeni ar zīdainīti, 

kuri bija ielūzuši Daugavā. 

Ejot pa aizsalušo Daugavu 
uz Sv. Meinarda salu, trīs cilvēki 
ielūza upē. Līga, viņas labākā 
draudzene Maija, kā arī Alise 
ar savu mammu Ingūnu metās 
glābt ūdenī iekritušos cilvēkus. 
Tikai pateicos viņu ātrajai reakcijai 
un drosmei, šis stāsts ir 
ar laimīgām beigām.


