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Par informācijas sniegšanu 

 

Ogres novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2022. gada 5. janvārī saņēma 

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 2022. gada 5. janvāra elektroniskā pasta vēstuli (reģistrēta 

Pašvaldībā ar Nr.2-4.3/29), kurā lūgts sniegt informāciju un viedokļus, kuri varētu būt 

noderīgi iekļaušanai Latvijas Ziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO) par 

ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu. 

Atbildot uz pieprasījumā iekļautajiem jautājumiem, Pašvaldība sniedz šādu 

informāciju. 

1. Pašvaldības ieguldījumi ANO Ilgtspējīgas attīstības konkrētu mērķu īstenošanā 

Latvijā vai citās valstīs (attīstības sadarbības vai citas starpvalstu sadarbības 

ietvarā), minot konkrētas darbības, kuras var kalpot kā labās prakses piemēri 

ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai: 

 

a) 7. mērķis – nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai 

enerģijai par pieejamu cenu. 

 

Ogres novada pašvaldība pastāvīgi īsteno darbības, kas vērstas uz energoefektivitātes 

pasākumu ieviešanu nolūkā samazināt siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un CO2 

emisiju. Šim nolūkam tiek arī izstrādāti projekti, piesaistot dažādu fondu (piemēram, 

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments, Klimata pārmaiņu finansēšanas instruments, 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds) finansējumu. Ir veikti energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumi Pašvaldības administratīvajās ēkās, izglītības un kultūras iestādēs u.c. 

Pašvaldības autoparkā tiek izmantoti vairāki elektromobiļi, pilsētā ir uzstādīta arī 

elektromobiļu ātrās uzlādes stacija. Īstenots projekts viedo tehnoloģiju ieviešanai Ogres 

pilsētas apgaismojuma sistēmā, vairāk nekā 100 ielās radot iespēju apgaismojuma 

intensitātes līmeni pielāgot aktuālajai situācijai. 2016. gadā uzbūvēta biomasas katlumāja, 

kurā tiek izmantots vietējais kurināmais – šķelda –, līdz ar to arī šajā sezonā Ogres pilsētas 

iedzīvotājiem siltumenerģiju iespējams nodrošināt bez būtiska cenu kāpuma. 

 



Ieviešot jaunu standartu energoefektīvu koka konstrukciju būvju celtniecībā, 2020. gada 

jūnijā tika atklāta Ogres Centrālās bibliotēkas jaunā ēka (projekta realizācijai piesaistīts 

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums). Tā būvēta ar līmētā koka 

konstrukciju tehnoloģiju, kas to ierindo kā vienu no pirmajām ar šādu metodi celtajām 

sabiedriskajām ēkām Latvijā. Divstāvu celtne ir tā dēvētā pasīvā ēka jeb ēka ar nulles 

enerģijas patēriņu. Tajā ierīkots apgaismojums ar viedo vadību, izmantojot līdz pat 80 

procentiem dabiskā apgaismojuma. Rekuperācijas ventilācijas sistēma izvada gaisu, 

saglabājot tā siltumu. Ēkā izbūvēta unikāla apkures sistēma ar kanalizācijas notekūdeņu 

siltummaiņu, kurpretim ātrijā izveidota zaļā augu siena, kuras apūdeņošanai paredzēts 

izmantot savākto nokrišņu ūdeni. Virs autostāvvietas, uz tērauda konstrukcijām, ir 

uzstādīti saules paneļi lokālās elektroenerģijas ražošanai.  

 

Šobrīd īstenošanā ir Eiropas reģionālas attīstības fonda atbalstītais projekts “Ogres 

pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot 

atjaunojamos energoresursus”. Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, 

sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un siltumapgādes izdevumu samazināšanos 

vienai no Ogres novada Sporta centra ēkām.  

 

b) 8. mērķis – veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, 

pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem (8.9. 

apakšmērķis – Līdz 2030. gadam izstrādāt un īstenot politikas, lai veicinātu 

ilgtspējīgu tūrismu, kas rada darbavietas un popularizē vietējo kultūru un 

ražojumus). 

 

Ogres novada pašvaldība mērķtiecīgi strādā pie tā, lai atjaunotu Ogres kā kūrortpilsētas  

gaisotni un veidotu Ogres pilsētu un novadu kā tūristiem pievilcīgu galamērķi, dodot 

iespēju vietējiem uzņēmējiem saglabāt un pat attīstīt savu biznesu un sekmējot jaunu 

darbavietu rašanos. Tiek veidots vienots tūrisma piedāvājums, kas ietver sevī ne vien 

daudzveidīgos dabas resursus (Ogres Zilie kalni, Ogres un Daugavas upes) un bagātīgo 

kultūrvēsturisko mantojumu (Ogres pilsētas pagājušā gadsimta 20.-30. gadu arhitektūra, 

novadā esošās baznīcas, muižu ēkas utt.), bet arī pēdējo gadu laikā radītos apskates un 

atpūtas objektus – sakārtoto pilsētas centru, Ogres upes krasta promenādi un abu upju 

krastu aizsargdambjus, atjaunoto koka laipu un jauno trošu tiltu pār Ogres upi, restaurētās 

būves (bijušās kafejnīcas “Pie Zelta liepas” ēka, sanatorijas “Ogre” ēka ar Anša Cīruļa 

sienu gleznojumiem), apgaismoto slēpošanas trasi Ogres Zilajos kalnos un labiekārtoto 

Dubkalnu ezera teritoriju, jaunos tūrisma objektus novada lauku teritorijā u.c. Pašvaldība 

iesaistās arī dažādu vietēja un starptautiska līmeņa projektu un aktivitāšu īstenošanā 

tūrisma, t.sk. ūdenstūrisma un velotūrisma, attīstībai. Jaunradītie tūrisma un pastaigu 

maršruti sniedz plašas iespējas brīvā laika pavadīšanai novadā. Īpaša Ogres iezīme ir tās 

svētku rotājumi, kas piesaista apmeklētājus Lieldienu, valsts svētku un jo īpaši 

Ziemassvētku laikā (Vācijas medijs “Der Spiegel” Ogri pat ierindojis starp skaistākajām šī 

gada Ziemassvētku pilsētām pasaulē). 

 

c) 10. mērķis – samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē (10.2. 

apakšmērķis – līdz 2030. gadam nodrošināt un veicināt visu iedzīvotāju 

sociālo, ekonomisko un politisko iekļaušanu neatkarīgi no vecuma, dzimuma, 

invaliditātes, rases, etniskās piederības, izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai 

ekonomiskā vai cita statusa). 

 

Ogres novada Sociālajā dienestā jau daudzus gadus darbojas dienas centrs “Saime”, to ik 

dienu apmeklē tā klienti – aptuveni 40 pilngadīgas personas ar fiziskās un intelektuālās 

attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām. Daļa no viņiem piedalās arī dienesta 



integratīvajā teātrī “Ārpus Robežām”, sniedzot skatītājiem teātra un mūzikas izrādes. 

Šobrīd Ogres novada pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālas attīstības  fonda atbalstīto 

projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

Ogres novadā”,  kura mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

izveide un attīstība. Tā ietvaros paredzēts izveidot grupu dzīvokļa un “atelpas brīža” 

pakalpojuma infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem Suntažu ielā 2, 

Ogrē, dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu infrastruktūru Upes 

prospektā 16, Ogrē, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūru un dienas 

aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

Suntažu ielā 2, Ogrē.  

 

Ogres novada pašvaldība ne tikai sniedz atbalstu personām ar īpašām vajadzībām, bet arī 

rada labvēlīgu vidi sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Ogres novadā. 2019. gadā 

sociālajam uzņēmējam bezatlīdzības lietošanā tika nodotas telpas pašvaldībai piederošajā 

ēkā Brīvības ielā 18, Ogrē, kur tika ierīkota kafejnīca “Pie Zelta liepas”, nodarbinot 

personas ar īpašām vajadzībām. Tā kā līgums ar konkrēto uzņēmumu vēlāk tika lauzts, 

2021. gada aprīlī tika izsludināts atkārtots konkurss, kura rezultātā telpas uz 10 gadiem ir 

nodotas bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā”, 

kas nodarbina vairākus cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem. Šādas iniciatīvas mērķis 

ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Ogres novadā, jaunu darba vietu 

rašanos un pakalpojumu noietu, sniedzot atbalstu inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām 

un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību. Tiek 

īstenotas arī citas aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Ogres 

novadā. Tāpat Pašvaldība arī sadarbojas ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju 

(tostarp ir piedalījusies asociācijas īstenotajā projektā par sociālās uzņēmējdarbības 

attīstību Latvijas pašvaldībās sadarbībā ar Britu padomi Latvijā un Rēzeknes un Līvānu 

novada pašvaldībām) un dalās ar uzkrāto pieredzi semināros un citos pasākumos.   

 

d)  17. mērķis – stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot 

globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai. 

 

Pašvaldība jau ilgstošā laika perioda īsteno attīstības sadarbības aktivitātes ar Ukrainu. 

2007. gadā Ārlietu ministrijas granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības 

projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” ietvaros tika realizēts Ogres 

novada domes un Čerņigovas pilsētas padomes kopīgais projekts “Čerņigovas pilsētas 

ilgtspējīgas attīstības veicināšana, pielietojot stratēģiskās plānošanas pieeju un radot 

pamatu ilgtermiņa sadarbības aktivitātēm starp Čerņigovas un Ogres pašvaldībām”, 

sniedzot atbalstu Čerņigovas stratēģiskās plānošanas dokumentācijas izstrādē. Projekta 

laikā tika arī parakstīts Nodomu protokols starp abām pašvaldībām par sadarbību 

tirdzniecības, ekonomikas un kultūras jomās. Turpmāko gadu laikā notikušas daudzas 

abpusējas vizītes un pieredzes apmaiņas pasākumi, īstenotas sadarbības aktivitātes 

kultūras sektorā. 2015. gadā norisinājās Pašvaldības rīkotā atbalsta akcija Ukrainas 

konfliktā cietušajām ģimenēm, kuras ietvaros Ogres iedzīvotāji, uzņēmumi, biedrības, 

sporta klubi u.c. ziedoja apģērbu un dažādas citas mantas, pārtiku, kā arī naudu. Akcijas 

noslēgumā Pašvaldība sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centra Jauniešu kori organizēja 

arī labdarības koncertu “Mēs ar tevi, Ukraina!”. 

 

2019. gadā sadarbība ar Ukrainu paplašinājās – tika parakstīts sadarbības līgums starp 

Pašvaldību un Luhanskas apgabala Popasnas rajona valsts administrāciju – rajona militāri 

civilo administrāciju, apliecinot abu pušu ieinteresētību sadarbības attīstīšanā un 

nostiprināšanā. Turpmākajā periodā notikušas vairākas abpusējas tikšanās. 

 



Abu Ukrainas pašvaldību pārstāvji un Austrumukrainas uzņēmēji ņēma dalību Ogres 

novada uzņēmēju forumā 2019. gadā nolūkā iepazīt jaunus sadarbības partnerus, 

apmainīties ar pieredzi un kontaktiem. Nodrošinot daudzpusīgas, izglītojošas vizīšu 

programmas, Pašvaldība arī vairākkārt uzņēmusi daudzskaitlīgas ukraiņu bērnu un 

jauniešu delegācijas no ģimenēm, kas cietušas Austrumukrainas militārajā konfliktā. 

 

2. Pašvaldības viedoklis par to, kuru ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā 

turpmākajos gados saskatāmi būtiskākie izaicinājumi Latvijai un būtu 

nepieciešams nozīmīgāks Latvijas ieguldījums. 

 

a) 1. mērķis – visur  izskaust nabadzību visās tās izpausmēs. 

 

2020. gadā Latvijā nabadzības riskam bija pakļauti 439 tūkstoši jeb 23,4 % iedzīvotāju – 

par 1,8 procentpunktiem vairāk nekā 2019. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes 

(CSP) 2021. gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas dati” 

(https://lvportals.lv/dienaskartiba/336258-2020-gada-pieauga-nabadzibas-riskam-

paklauto-iedzivotaju-skaits-2021). Turklāt stāvokli pasliktina ievērojamā inflācija 

(saskaņā ar CSP datiem par 2020. un 2021. gada decembri vidējais patēriņa cenu līmenis 

gada laikā palielinājies par 7,9%) un Covid-19 ietekme uz atsevišķu iedzīvotāju grupu 

ienākumiem. 

 

b) 3. mērķis – nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma 

cilvēkiem. 

 

Ņemot vērā esošo situāciju ar Covid-19, bieži vien netiek savlaicīgi diagnosticētas citas, 

tikpat nopietnas vai vēl būtiskākas saslimšanas, tās netiek laikus novērstas vai arī dažādu 

iemeslu dēļ netiek saņemta nepieciešamā veselības aprūpe jau zināmu hronisko slimību 

ārstēšanai.  Paredzams, ka, beidzoties pandēmijai, iedzīvotāju kopējas veselības stāvoklis 

būs pasliktinājies un veselības aprūpes sistēmai nāksies cīnīties ar šis situācijas sekām. 

 

c) 4. mērķis – nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt 

mūžizglītības iespējas. 

 

Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā, arī izglītības jomā Latvijai aktuāls jautājums būs darbs 

pie Covid-19 pandēmijas seku – tādu kā skolēnu “robi” zināšanās, bērnu un jauniešu 

socializēšanās problēmas, pedagogu trūkums u.tml. – novēršanas.  

 

d) 7. mērķis – nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai 

enerģijai par pieejamu cenu. 

 

Ņemot vērā elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes cenu pieaugumu, jāveicina 

dažādu inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu ēku energoefektivitātes 

nodrošināšanā, kā arī atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanu. 

 

Izpilddirektora vietniece D.Bārbale 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

Līga Zirnīte, 65071181 

liga.zirnite@ogresnovads.lv  


