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BEZMAKSASĶEGUMS  REMBATE  BIRZGALE  TOME

Tomē viesojas 
Lidija Lasmane-

Doroņina 
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Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju
„Tas ir vēsturisks lēmums!” – ar 
šādiem vārdiem Ķeguma nova-
da domes priekšsēdētājs Ilmārs 
Zemnieks noslēdza Ķeguma no-
vada domes izskatīto jautājumu 
par galvojuma sniegšanu paš-
valdības SIA „Ķeguma Stars” 
katlumājas iegādei no VAS 
„Latvenergo”. Cena – 620 tūk-
stoši eiro. Vai tas ir daudz?

„Ja mēs celtu savu katlumāju, 
mēs saskartos ar ļoti sarežģītiem 
jautājumiem – zeme, projekts, 
laiks, kurā tiktu uzcelta katlumāja 
(apmēram divi gadi), un nepare-
dzams tarifs gala rezultātā. Paš-
reiz pieņemtajā risinājumā varam 
jau tagad rēķināt domei apstipri-
nāšanai iesniedzamo tarifu 2018.–
2019. gada apkures sezonai. Tas 
būs vismaz par 10% zemāks,” 
skaidro Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Smirnovs. „Būsim saimnieki savā 
katlumājā un nemaksāsim liekus 
naudas līdzekļus VAS „Latvener-
go”. Tas ļaus gan iedzīvotājiem, 

gan pašvaldībai ieekonomēt nau-
das līdzekļus ļoti daudzu citu jau-
tājumu risināšanai.”

Pirms domes lēmuma pieņem-
šanas Ķeguma novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Edvīns Bart-
kevičs informēja, ka VAS „Latv-
energo” valde ir nosūtījusi SIA 
„Ķeguma Stars” priekšlikumu ie-
gādāties katlumāju Ķegumā.

„Šis jautājums tika risināts jau 
vairākus gadus un beidzot tiks 
atrisināts. Tas būs liels ieguvums 
mums visiem. Pašvaldībai kopā 
ar SIA „Ķeguma Stars” priekšā 
jauni izaicinājumi šīs katlumājas 
darbības nodrošināšanai un jau-
no tarifu un maksāšanas kārtības 
izstrādei!” piebilda Imants Smir-
novs. „Lai mums veicas!”

Kintija Sparāne

Ķeguma novada domes 
14. marta sēdē deputātu vairā-
kums atbalstīja ieceri ņemt aiz-
ņēmu Valsts kasē 458 551 eiro 
apmērā, lai veiktu papildu 
darbus vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādes (VPII) „Gais-
miņa” piebūves būvniecībai. 

Iepirkuma procedūras rezultātā, 
kas paredzēja VPII „Gaismiņa” 
piebūves būvprojekta izstrādi un 
būvniecību, tika izvēlēts preten-
dents SIA „Būvalts R”.

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

ka nepieciešams veikt papildu 
darbus, kas neplānoti palielināja 
būvapjomu un līgumcenu, kā arī 
nepieciešams nodrošināt būvnie-
cības projektēšanas un celtnie-
cības procesa atbilstību Latvijas 
Republikā spēkā esošo būvnor-
matīvu prasībām šādām būvēm, 
kā arī jāizpilda atbildīgo institūci-
ju, to skaitā Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta un Veselī-
bas inspekcijas, norādījumi, kuru 
neizpilde liegtu VPII izmantošanu 
no jaunā mācību perioda sākuma. 

Papildus iegūtais  nansējums 
ļaus VPII „Gaismiņa” atvērt čet-
ras jaunas grupiņas (iepriekš tika 
plānots izveidot divas), kā arī atse-
višķu sporta zāli, tiks labiekārtoti 
celiņi, izbūvēts teritorijas apgais-
mojums, sakārtota lietus ūdens 
noteksistēma un izveidota silto 
smilšu terapijas telpa un Monteso-
ri kabinets, tiks atdalīta saimniecī-
bas zona, izveidots atbilstošs zo-
nējums pa vecuma grupām, kā arī 
izbūvētas septiņas nojumes, kurās 
bērniem aktīvi pavadīt laiku.

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
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Papildu fi nansējums VPII „Gaismiņa”

ILMĀRS 
ZEMNIEKS,
Ķeguma 
novada 
domes 
priekšsēdētājs

Pavasaris ir 
atnācis!

Ziemassvētki, Liela diena –
Tie Dievam lieli svētki.
Ziemassvētkos Dievs piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.
Meteņu laiks februārī ievada pa-
vasari. Cilvēkiem daba dod sig-
nālu, ka marts nāks ar pavasari. 
Ziemai ir dots vēl pēdējais mēne-
sis, lai izpaustos savā skarbumā 
un aukstumā, ko mēs šogad arī 
sajutām. Meteņi bija piemērots 
laiks, lai apzināti noteiktu savus 
nākotnes plānus. Lielākie saim-
nieciskā gada plāni un projekti 
ir izrunāti, sarakstīti, nolemti un 
sākti jau īstenot. 

Astronomiskos pavasara saul-
griežus jeb Lielo dienu (20. vai 
21. martā) un Lieldienas kristīgajā
kalendārā (šogad 1. aprīlī) varam 
svinēt ar labi padarīta darba sajūtu. 
Ziema ir beigusies, diena par nakti 
kļūst garāka. Marts ir kļavu un bēr-
zu sulu, pirmo putnu dziesmu, zaļo 
zāles asnu un jauno lapu pumpuru 
laiks. Gadalaiki sāk mīties, laiks pa-
vasarim iekustināt dzīvības spēkus, 
ko dinamiski parāda iešūpošanās 
simboliskā jēga Lielajā dienā. Pa-
vasaris ir Dieva gaismas atdzimša-
nas laiks. Saulīte atkal kāpj kalnā, 
dodot mums vairāk gaismas un 
enerģijas šā gada uzdevumu veikša-
nai, bet bez pārsteidzības, jo pava-
saris vēl tikai sākas. 

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz.
Pamazām es grozīju
Lielus, mazus kumeliņus!

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē
10. aprīlī plkst. 17.30 Tomes Tautas namā iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Ķeguma novada
domes pārstāvjiem, deputātiem un speciālistiem. Būs iespēja uzklausīt Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja ziņojumu par šogad plānotajiem darbiem un priekšsēdētāja vietnieka atskaiti par 
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot sev aktuālus jautājum us un diskutēt 
ar speciālistiem.

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
iepazīstas ar katlumāju.

12.februārī, Ēnu dienas ietva-
ros, Ķeguma novada domē 
viesojās Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas 8.b klases 
skolēni.

Kopā ar Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Krista-
pu Rūdi, izpilddirektori Aneti 
Tomsoni un speciālisti izglītības 
jautājumos Sandru Čivču skolē-
ni uzzināja pašvaldības galvenās 
funkcijas – kādi ir lēmējvaras un 
izpildvaras galvenie pienākumi, 
ar ko nodarbojas domes darbi-
nieki un deputāti, kādas profe-
sijas pārstāvji ir nepieciešami 
pašvaldības darbā. Tika secināts, 
ka pašvaldībā ir nepieciešami 
dažādu profesiju pārstāvji – ju-
risti, vadītāji, speciālisti dažādās 
jomās, cilvēki, kuri pārzina teh-
noloģijas utt.

Skolēni varēja iejusties arī 
deputātu lomā, jo katram bija 

kāda sava aktuāla iecere, ko 
nepieciešams īstenot Ķeguma 
novada pašvaldībā – kādam tā 
bija skeitparka, kādam baseina 
būvniecība, bet citam – Ogres 
ielas rekonstrukcija. Lai izprastu 
demokrātijas principus, jaunieši 
balsoja par aktuālajiem jautāju-
miem un guva pieredzi deputātu 
darbā.

Ar Valsts un pašvaldības vie-
notā klientu apkalpošanas centra 
(VPVKAC) funkcijām skolēnus 
iepazīstināja Dace Skrīvele. Jau-
nieši uzzināja, kādus valsts pa-
kalpojumus piedāvā VPVKAC, 
līdz ar to lielu daļu no valsts 
pakalpojumiem var saņemt paš-
valdībā un vairs nav jādodas uz 
citām valsts institūcijām.

Par piemiņu no Ēnu dienas 
skolēniem tika pasniegti Ķegu-
ma novada pašvaldības prezent-
materiāli – zīmulītis un blociņš, 

kurus skolēni varēja izmantot, 
lai atzīmētu sev noderīgu infor-
māciju Ēnu dienā, kā arī prezen-
tmateriāli var tikt lietoti mācību 
procesā.

Kā stāsta Ķeguma novada 
pašvaldības izglītības speciāliste 
Sandra Čivča, galvenā atziņa, ko 
ieguvām – visu mūžu ir jāmā-
cās, jo zināšanas ir jāpapildina, 
jāatjauno un visu laiku jāiegūst 
jaunas.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīs-
tama un atzīta Junior Achieve-
ment karjeras izglītības program-
ma 1.-12. klašu skolēniem, kuras 
laikā skolēni apmeklē kādu darba 
vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro 
interesējošās profesijas pārstāvja 
darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena 
ir biznesa izglītības biedrības Ju-
nior Achievement Latvia (JA Lat-
via) reģistrēta preču zīme. 

Ēnu dienas mērķis ir iepazīs-
tināt skolēnus ar dažādu profesiju 
un nozaru prasībām, lai palīdzē-
tu jauniešiem izvēlēties profesiju 
un atbilstoši sagatavotos darba 
tirgum.

Šī ir programma, kas jau dau-
dzus gadus sekmīgi iekļauj izglītī-
bas procesā karjeras jautājumus, 
rosinot jauniešus plānot savu 
nākotni jau skolas laikā. Veidojot 
sadarbību starp skolu, sabiedrību 
un darba vidi, Ēnu diena sekmē 
jauniešu integrāciju sabiedrībā 
un darba tirgū nākotnē.

Ēnu diena Ķeguma novada domē

Pagājušā gada nogalē tika pa-
beigti darbi pie Birzgales kapli-
čas jumta nomaiņas. 

Iepriekšējais kapličas jumts bija 
kritiskā stāvoklī – lietus laikā 

kapličā tecēja ūdens, tā bojājot 
arī iekštelpas. Kritiskais jumta se-
guma stāvoklis tika novērsts, un 
tagad kapličai ir jauns un vizuāli 
pievilcīgs, jau iepriekš atjaunota-
jai ēkas fasādei pieskaņots jumts.

Diskutē par iespējamu Ķeguma un 
Lielvārdes novadu apvienošanu

Birzgales kapličai jauns jumts

VPII “Birztaliņa” jauna 
apkures sistēma

2019.gada nogalē Birzgales 
VPII “Birztaliņa” un Birzgales 
mūzikas skolas ēkā uzsākta ap-
kures s ksu atšķirība. 

Darbi veikti ļoti kvalitatīvi un 
ātri. Lai gan bērnudārza audzēk-
ņiem bija īslaicīgi jāpārceļas uz 
citu korpusu, strādnieki darījuši 
visu iespējamo, lai pēc iespējas 
drīzāk veiktu radiatoru nomai-
ņu. Darbi sākti ar pagrabstāvu 

un turpinājās pa klašu un grupu 
telpām. Nomaiņas darbi tika pa-
beigti mēneša laikā. 

Tagad katrā grupiņā audzi-
nātājām ir iespēja pielāgot telpu 
temperatūru nepieciešamajai.  

Šogad bērnudārzā plānoti 
dažādi kosmētiskie remontdarbi, 
informē Ķeguma novada pašval-
dības izpilddirektore Anete Tom-
sone.

17.februāra Ķeguma novada 
domes ārkārtas sēdē deputātu 
vairākums atbalstīja lēmumu 
“Par Ķeguma un Lielvārdes no-
vadu apvienošanu”.

Lielvārdes novada dome 2019.
gada 18.decembrī pieņēma lēmu-
mu, ar ko neatbalstīja VARAM iz-
strādāto pašvaldību administratīvi 
teritoriālās reformas modeli, bet 
lēma administratīvās reformas vai 
kādu citu robežu pārkārtojumu 
gadījumā saglabāt Lielvārdes no-
vadu kā patstāvīgu administratīvo 
vienību tā pašreizējās robežās, 
ja novadu pašvaldību domes nav 
vienojušās par citu administratī-
vās teritorijas modeli. Minētais 
lēmums tika nosūtīts Saeimas ko-
misijai.

2020.gada 7.februārī, izskatot 

likumprojektu “Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu li-
kums”,  Latvijas Republikas Sa-
eimas Administratīvi teritoriālās 
reformas komisijas sēdē komisi-
jas locekļi uzklausīja Lielvārdes 
novada domes priekšsēdētājas 
Santas Ločmeles viedokli par 
Lielvārdes novada tālāko attīstību 
un izskatīja novadam piedāvātos 
risinājumus administratīvi terito-
riālās reformas kontekstā, kā re-
zultātā komisijas locekļi izteica 
alternatīvu šobrīd virzītajam ad-
ministratīvi teritoriālās reformas 
modelim attiecībā uz Ķeguma 
novadu un Lielvārdes novadu, ro-
sinot vērtēt iespēju apvienot abus 
novadus kopīgā novadā.

14.februārī Ķeguma novada 
domē tika saņemta Lielvārdes 

novada domes 2020.gada 14.feb-
ruāra vēstule par sadarbību ko-
pēja novada veidošanā. Vēstulē 
minēts, ka Lielvārdes novada un 
Ķeguma novada pašvaldībām ir 
pozitīva sadarbība pašvaldību 
kompetences jautājumos, projek-
tu īstenošanā un kopīgu problēmu 
risināšanā dažādās jomās. Lai uz-
labotu Lielvārdes un Ķeguma no-
vadu teritoriju tālāko ekonomisko 
izaugsmi un konkurētspēju, Liel-
vārdes novada pašvaldība vēs-
tulē izteica aicinājumu Ķeguma 
novada domes deputātus izska-
tīt priekšlikumu par abu novadu 
apvienošanos, pieņemot domes 
lēmumu un izsakot priekšlikumu 
Saeimai par Lielvārdes un Ķegu-
ma novadu apvienošanos vienā 
novadā. 2.lpp u
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Diskutē par iespējamu Ķeguma un 
Lielvārdes novadu apvienošanu

Ņemot vērā, ka divos maršru-
ta Nr.6117 Ogre-Ķegums-Bir-
zgale-Lāčplēša stacija reisos 
pārvadāto pasažieru skaits ir 
ļoti mazs, no 2020.gada 1.mar-
ta tajos pasažieru pārvadājumi 
vairs netiek nodrošināti. Tomēr 
iedzīvotājiem arī turpmāk tiek 
saglabātas pārvietošanās iespē-
jas.

Turpmāk autobuss, kas no Ogres 
autoostas darbadienās izbrauca 
plkst.5.45 un no pieturas Birzga-
le – plkst.18.30, pasažieru pār-
vadājumus vairs nenodrošinās. 
Lai abus šos reisus nodrošinātu, 
valsts no savas puses sedza attie-
cīgi 96% un 87% visu izmaksu. 
Saskaņā ar statistikas datiem no 
2019. gada 1. septembra līdz 31. 
decembrim virzienā no Birzgales 
līdz Ķegumam vakara autobusā 
vienlaicīgi atradās ne vairāk kā 
trīs pasažieri (Ķegumā pasažieru 
skaits palielinājās). No pieturas 

Ķeguma HES pasažieri var iz-
mantot autobusu, kas brauc mar-
šrutā Ogre–Ķegums–Bekuciems 
(pieturā Ķeguma HES tas apstājas 
plkst.19.05). Tāpat zems pasažie-
ru skaits ir autobusā, kas no Ogres 
izbrauc plkst.5.45, – attiecīgajā 
laika posmā tika izpildīts 81 reiss 
un pārvadāti 56 pasažieri.

Autotransporta direkcija aici-
na iedzīvotājus izmantot sabied-
riskā transporta pakalpojumus un 
paņemt biļeti par savu braucienu, 
atgādinot, ka statistiku par reisa 
pieprasījumu veido pasažieriem 
izsniegtais biļešu skaits. Par kon-
statētiem biļešu tirdzniecības 
pārkāpumiem pasažieri var ziņot 
mūsu kontrolieriem jebkurā dien-
nakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot 
pa tālruni 27776621.

Lilita Pelčere,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts SIA Autotransporta 
direkcija

Izmaiņas sabiedriskā 
transporta kustībā

Deputāti aicina uz tikšanos

t 1.lpp  
Pēc garām diskusijām, Ķe-

guma novada domes deputātiem 
pārrunājot iespējamos attīstības 
modeļus, tika pieņemts lēmums 
atbalstīt Lielvārdes novada domes 
priekšlikumu par novadu apvie-
nošanu un Lielvārdes kā attīstības 
centra iekļaušanu attīstības centru 
sarakstā. Kā galvenie argumenti 
Lielvārdes un Ķeguma novada 
apvienošanai tika minēti: plašā-
kas iespējas attīstīt tieši Ķeguma 
novadu, lēmējvaras iespējama lie-
lāka pārstāvniecība un iedzīvotā-
ju interešu labāka aizstāvība. Tai 
skaitā tika uzsvērts, ka pēc esošās 
pieejamās informācijas par admi-
nistratīvi teritoriālo reformu ir ļoti 
daudz neskaidrību – kas mainīsies 
likumdošanā, kādas funkcijas pil-
dīs katrs novads, kāda būs novadu 
izglītības iestāžu nākotne utt.

Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājs Raivis Ūzuls: “Es 
uzskatu, ka tas noteikti nav galē-
jais lēmums, bet tas ir pirmais so-
lis uz diskusiju, konkrēta modeļa 
izstrādi un izpēti.”

K.Rūde: “Balsojumā atturē-
jos, jo uzskatu, ka pieņemot šādu 
lēmumu, tam ir jābūt abu pušu 

izrunātam jautājumam ar skaidru 
iedzīvotāju informēšanu, nevis 
steigā pieņemtam lēmumam, ne-
zinot visus reformas nosacījumus. 
Man tas vairāk izskatās pēc sav-
tīgos nolūkos virzīta jautājuma, 
kas nav nedz izdiskutēts, nedz arī 
uz reāliem skaitļiem un pamato-
juma iztirzāts. Vai kāds var atbil-
dēt kāda būs reforma? Es nevaru. 
Man nav tādas informācijas. Ma-
nuprāt, tas ir neprofesionāli do-
māt par saviem krēsliem un steigā 
pieņemt lēmumus par labu tam, 
kur ir garantēta deputāta vieta. 
Tieši šī iemesla dēļ es atturējos. 
Es pieņemšu lēmumu tajā brīdī, 
kad būs absolūti skaidri nosacīju-
mi tam - kā noritēs reforma. Šis 
lēmums neparāda neko, tikai to, 
ka Ķeguma novads tiek “pielipi-
nāts” klāt te vienam, te otram. Es 
lepojos ar Ķeguma novadu, kā arī 
uzskatu, ka mēs esam tik stipri un 
spējīgi, lai šādu lēmumu pieņemtu 
tikai tad, kad ir kārtīgi izdiskutēts 
- balstoties uz izpēti un analīzi. 
Vai Jūs varat pateikt, kur būs la-
bāk - Ogres novadā vai Lielvār-
des novadā? Es varu atbildēt, ka 
vislabāk ir būt pašiem par sevi ar 
lepnumu par savu novadu, tāpēc 

es uzskatu, ka šādus lēmumus ne-
vajadzētu pieņemt tikai pārdesmit 
minūšu laikā.”

17.februāra Ķeguma nova-
da domes ārkārtas sēdē lēmumu 
apvienot Ķeguma un Lielvārdes 
novadus, balsojot “par” atbalstīja: 
Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Va-
lentīns Pastars, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Gundars Vērītis, 
Ilmārs Zemnieks, “pret” balsoja 
Jānis Siliņš, “atturējās” Kristaps 
Rūde, Vladimirs Samohins un 
Pāvels Kotāns. Sēdē nepiedalījās 
Ojārs Meiris, Jānis Priževoits, 
Kristaps Reķis un Tadeušs Vaļev-
ko.

Ja novadu pašvaldību lēmumi 
tiks atbalstīti ministrijā, tad apvie-
nojoties Ķeguma un Lielvārdes 
novadiem tajos ietilps – Ķeguma 
un Lielvārdes pilsētas, Remba-
tes, Tomes, Birzgales, Lielvārdes, 
Lēdmanes un Jumpravas pagasti.

Informācijai:
Pēc Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 
piedāvājuma Ķeguma, Ikšķiles un 
Lielvārdes novadus tika plānots 
iekļaut apvienotajā Ogres novada 
teritorijā.

Pašvaldība turpina sadarbību ar Zemessardzi
19.februārī Ķeguma novada 
pašvaldību apmeklēja Zemes-
sardzes 54.inženiertehniskā ba- 
taljona komandieris, pulkvež- 
leitnants Ainārs Rauza. Viņš 
tikās ar Ķeguma novada paš-
valdības domes priekšsēdētāja 
vietnieku Kristapu Rūdi un iz-
pilddirektori Aneti Tomsoni. 

Starp Ķeguma novada pašvaldību 
un Zemessardzi ir noslēgts sadar-
bības līgums, un šajā tikšanās rei-
zē puses pārrunāja tā praktiskos 
soļus un rīcības plānu turpmākai 
sadarbībai, savstarpēja atbalsta 
sniegšanai un kopīgu pasākumu 
rīkošanai. 

Līgums noslēgts, lai Ķeguma 
novadā nodrošinātu civilmilitā-
ro sadarbību visaptverošās valsts 
aizsardzības ietvaros – sabiedris-
ko kārtību un drošības garantēša-
nu, atbalstu sabiedriskās kārtības 
un drošības nodrošināšanā paš-
valdības organizētajos publiskos 
izklaides un svētku pasākumos, 
militāro mācību rīkošanu pašval-
dības teritorijā u.c. pasākumus.

Ķeguma novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Kristaps Rūde: “Vēlos izteikt pa-
teicību Zemessardzes 54.inženier-
tehniskā bataljona komandierim 
A.Rauzam par profesionalitāti 
un inovatīvo skatījumu veidojot 
sadarbību ar Ķeguma novada paš-
valdību, kas ņemot vērā abu pušu 
iespējas var sniegt pozitīvu rezul-

tātu - daudz plašākā nozīmē arī 
raugoties tālejošāk. Zemessardzes 
atvērtība un sniegtais atbalsts Ķe-
guma novada pašvaldībai ir ievē-
rojams. Ceru, ka Ķeguma novada 
pašvaldības izpratne un turpmā-
kās vīzijas, sadarbojoties ar Ze-
messardzi, spēs sniegt abpusēju 
gandarījumu un savstarpēju cieņu 
ilgtermiņā.”

Pašvaldības izpilddirektore A.Tomsone (pirmā no kreisās), pulk-
vežleitnants A.Rauza (vidū) un domes priekšsēdētāja vietnieks 
K.Rūde (otrais no labās).

Ķeguma novada domes depu-
tāti Imants Smirnovs, Ilmārs Zem-
nieks un Kristaps Reķis aicina 
iedzīvotājus uz tikšanos Ķeguma 
Tautas namā, 7.martā plkst.10.00. 

Sarunu tēmas: administratīvi 
teritoriālā reforma, iespējamās 
izmaiņas un ieguvumi iedzīvotā-
jiem; Ķeguma novada domes un 
pašvaldības paveiktais 2018.un 

2019.gadā, plāni nākotnei; iedzī-
votāju jautājumi, idejas, ierosinā-
jumi u.c.

Rīta kafija un brokastu cie-
nasts. 

Plašāka informācija, zva-
not uz tālruni 29259223 (Imants 
Smirnovs) vai rakstot uz e-pastu 
imants.smirnovs@inbox.lv.

Laika apstākļu dēļ nevar 
uzsākt darbus
AS “Latvijas valsts meži” in-
formē, ka atbilstoši šī gada laika 
apstākļiem ziemā darbi Ķeguma 
piepilsētas mežā atbilstoši plā-
notajam nevar tikt uzsākti, lai 
mežam netiktu radīti papildus bo-
jājumi zemas augsnes nestspējas 
dēļ.

Ja laika apstākļi to atļaus, tiks 
vērtētas iespējas šos darbus veikt 
2020. gada turpmākajos mēnešos.

Jānis Belickis
AS “Latvijas valsts meži” 

Vidusdaugavas reģiona 
Meža apsaimniekošanas 

plānošanas vadītājs

Par jaunumiem radošajā 
darbnīcā

Ķeguma pensionāru biedrības 
radošajā darbnīcā rosība turpinās. 
Pēc uzrakstītajiem projektiem tur-
pinām apgūt dažādas prasmes, da-
rināt ko jaunu, neparastu.

Ir rokdarbi, kuri padodas uz-
reiz, bet ir arī tādi, pie kuru ap-
gūšanas ir jāpieliek izdoma un 
pacietība. Esam darinājušas dau-
dzus interesantus darbiņus, kurus 
pie mums var iegādāties. Tā kā 
tuvojas Lieldienas, nolēmām pār-
skatīt plašo rokdarbu klāstu, esam 
nolēmušas rīkot izstādi - pārdo-
šanu par draudzīgām cenām, būs 
arī akcija, kurā par ziedojumiem, 
varēs iegādāties kādu iepatikušos 
lietu. Parādīsim Lieldienām ga-
tavotos darbiņus, kurus arī varēs 
iegādāties. 

Akcijā iegūtos līdzekļus iz-
mantosim jaunu materiālu ie-
gādei. Aicinu visas čaklās rok-

darbnieces pievienoties mūsu 
pulciņam. Varbūt kādai mājās ir 
mūsu vecmāmiņu rokdarbi, atne-
siet, parādiet, mēģināsim pagata-
vot arī senās lietas. 

No 6.marta līdz 8.maijam 
darbnīcā katru piektdienu no 
plkst.15.00 līdz 17.00 būs atvēr-
to durvju dienas. Šajās dienās arī 
darbosies izstāde, kurā varēsiet 
iepazīties ar mūsu darbiem un, ja 
iepatiksies, arī tos iegādāties. At-
nāciet, paskatieties, jo mēs  šajās 
dienās arī praktiski darbosimies. 
Varbūt, ka apgūsiet ko jaunu, var-
būt arī mūs iemācīsiet uzmeistarot 
ko interesantu. Neturiet sveci zem 
pūra, atveriet savas pūra lādes un 
nāciet pie mums! Mēs jūs gaidām  
savā darbnīcā – pagrabiņā.

Vija Vollenberga
radošā darbnīcas vadītāja

ĶEGUMA NOVADA SAC “SENLIEPAS”
aicina darbā SAIMNIECĪBAS PĀRZINI

Galvenie darba pienākumi:
• - Nodrošināt SAC “Senlie-

pas” saimnieciskās sistēmas 
darbību (iekšējo elektrotīklu, 
siltumenerģijas, ūdensapgādes, 
kanalizācijas u.c.)

• - Veikt telpu un inventāra sīkus 
remontus;

• - Veikt sagādes darbus;
• - Veikt SAC darbinieku nogā-

dāšanu darba vietā un atpakaļ 
no tās ar piešķirto transportu;

• - Veikt SAC klientu pārvadā-
šanu, nogādāšanu pie ārsta vai 
pārvešanu no slimnīcas
Prasības pretendentiem:

• - B kategorijas autovadītāja 
apliecība, pieredze vadīt mik-
roautobusu;

• - Spēja plānot un veikt saim-
nieciskos darbus;

• - Atbildības sajūta, pozitīva 
attieksme pret cilvēkiem

• Piedāvājam:

• - darbu uz pilnu slodzi;
• - stabilu atalgojumu 820,00 

EUR mēnesī (pirms nodokļu 
nomaksas);

• - sociālās garantijas.

Pieteikties līdz 2020.gada 
16.martam, sūtot CV uz e-pastu: 
iveta.apsane@kegums.lv. Tuvāka 
informācija, zvanot  27813273.
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Aizvadītajā mēnesī Rīgā nori-
sinājās sacensības boksā, kur 
lieliskus rezultātus sasniedza 
mūsu jaunie bokseri. 

Kā stāsta Ķeguma boksa kluba 
treneris Edijs Vedemanis: “Toms 
Dmitročenko - 14 gadi, trenējas 
1 gadu, dzīvo Ķeguma novadā 
- Tomē. 29.februārī startējām 

sporta kluba Pannata Kaspara 
Atmata atvērtā ringa sacensī-
bās, pretinieks bija no boksa un 
kikboksa skolas “Rīga” - Alek-
sandrs Čajevskis. Tomam tās bija 
debijas sacensības, pretiniekam 
tā bija jau ceturtā cīņa. Uzvarē-
jām ar tehnisko nokautu pirmā 
raunda 30 sekundē. 

Emīls Buls - 12 gadi, trenējas 
1 gadu, debijas cīņa. 8.februārī 
startējām sporta skolas “Rīdze-
ne” atklātajās meistarsacīkstēs. 
Sacensības norisinājās boksa 
klubā “Olimpic Hopes”. Sīvā 
trīs raundu cīņā pēc punktiem 
un tiesnešu lēmuma piekāpāmies 
Daugavpils boksa klubam. 

Prieks un lepnums par mūsu 
novada jaunajiem sportistiem un 
viņu treneri! Tik īsā laikā ir sa-
sniegti ievērojami rezultāti. Tre-
niņu apmeklējums liecina par to, 
ka bokss Ķegumā ir iemantojis 
lielu popularitāti.” 

Pašvaldības vārdā vēlos pa-
teikties par mūsu novada vārda 
popularizēšanu! Tikai darot var 
sasniegt rezultātus, to spilgti 
apliecina EV - Boxing School 
Kegums! Veiksmi turpmākajās 
sacensībās!

Kristaps Rūde
Ķeguma novada 

pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Emīls Buls un treneris Edijs Veidemanis.

SABIEDRĪBA

Novadā turpina paplašināt šķirošanas iepējas
Domājot par apkārtējo vidi un atkri-

tumu poligonos noglabāto atkritumu dau-
dzumu, Ķeguma novada pašvaldība aici-
na novada iedzīvotājus šķirot atkritumus. 
Ķeguma novada teritorijā ir izvietoti jauni 
atkritumu šķirošanas punkti.

Aicinām visus pašvaldības iedzīvo-
tājus bez maksas šķirot atkritumus, tos 
novietojot paredzētajos konteineros!

Šķirojot atkritumus, jāatceras:
• Dzeltenais konteiners – PLAST-

MASAI
Šajā konteinerā drīkst izmest metā-

la iepakojumu, PET plastmasas dzērienu 

pudeles, plastmasas piena pudeles, matu 
šampūnu/balzamu pudeles, kečupa pude-
les, mazgāšanas līdzekļu (ķīmijas) iepako-
jumu un auto vējstikla mazgājamo līdzekļu 
kanniņas. Parasti uz iepakojuma ir atzīmes 
PET un HDPE.

Šajā konteinerā nedrīkst mest jo-
gurta vai krējuma trauciņus, vienreiz lie-
tojamos traukus, čipsu pakas, saldējuma 
iepakojumu, rotaļlietas, pārtikas putuplasta 
paliktņus, čaukstošus maisiņus.

• Zilais konteiners – KARTONAM 
UN PAPĪRAM

Šajā konteinerā drīkst izmest karto-

nu, papīru, makulatūru (avīzes, žurnālus, 
grāmatas), tetrapakas (pirms izmešanas 
izskalotas). Ja konteineru laukumā ir kopē-
jais konteiners plastmasai un kartonam, tad 
šajā konteinerā drīkst izmest kopā plastma-
sas un kartona/papīra iepakojumu.

• Zaļais konteiners – STIKLAM
Šajā konteinerā drīkst izmest dažādas 

krāsas un izmēra stikla pudeles un burkas, 
kas pirms izmešanas izskalotas ar ūdeni no 
ēdienu un dzērienu paliekām. 

Nedrīkst - keramikas un porcelāna 
izstrādājumus, traukus, balzama pudeles, 
spoguļus, logu stiklu un spuldzītes.

Iedzīvotāju pareizi šķirotos atkritumus 
izved Ogres SIA „MARSS” bez maksas. 
Atkritumu šķirošana ir iespēja samazināt 
sadzīves atkritumu daudzumu, tādejādi sa-
mazinot maksu par to izvešanu.

Publiskās dalīto atkritumu šķiroša-
nas vietas Ķeguma novadā:

Ķegumā – Staru ielā, Skolas ielā, 
Smilšu ielā, stāvvlaukumā pie Ķeguma 
stacijas;

Rembatē – Katlu ielā;
Tomē – pie Tomes Tautas nama;
Birzgalē – pie pagasta pārvaldes un 

Kalna ielā 3 (pie daudzdzīvokļu atkritu-
mu konteineriem).

16.februārī Soroptimistu kluba 
biedres aicināja apmeklēt dārz-
kopības speciālistes Anitas Eglī-
tes vadīto semināru par gurķu 
un tomātu audzēšanu.

Seminārs norisinājās Dienas 
Centrs Ķeguma telpās, par ko pal-
dies Ķeguma novada pašvaldībai. 
21 semināra apmeklētājam divas 
ar pus stundas interesantā stāstīju-
mā pagāja nemanot. 

Apmeklētāji uzzināja kā no-
tiek tomātu un gurķu audzēša-
na no sēkliņas modināšanas līdz 
augļiem, ražīgākās un Latvijas 
klimatam piemērotākās gurķu un 
tomātu šķirnes. Detalizēts katras 

šķirnes raksturojums (Marman-
de, Dzeltenais milzis, Jantarnij, 
Hurma, Goldene Konigin, u.c.). 
Bija arī stāsts par ģenētiski modi-
ficētām sēklām, bioloģiskām sēk-
lām, hibrīdiem, kā arī siltumnīcu 
veidiem un kā izvēlēties piemē-
rotāko, siltumnīcu tīrīšana no ku-
kaiņiem, labākais mēslojums aug-
snei. Vērtīga bija arī informācija 
par efektīgākajiem līdzekļiem, lai 
palīdzētu tomātiem un gurķiem 
cīņā pret slimībām un kaitēkļiem.

Semināra nobeigumā visi inte-
resenti varēja  iegādāties dārzeņu 
sēklas, lai “zaļie pirkstiņi”, kas 
sailgojušies pēc zemes un dārziņa, 
varētu sākt rosīties.

Noticis seminārs dārza 
darbu mīļotājiem

Ceļojošā izstāde 
„Vaira Vīķe Freiberga. Ar Sauli” 
Atzīmējot prezidentes (1999-
2007), dainu pētnieces, psiho-
loģijas profesores Vairas Vīķes 
Freibergas jubileju un Latvijas 
valsts simtgadi, Salaspils no-
vada bibliotēka ir izveidojusi 
izstādi „Vaira Vīķe Freiberga. 
Ar Sauli”. 

Prezidentes dzimtas saknes roda-
mas Doles salā. Tas bija viens no 
izstādes veidošanas motīviem. 
Izstādes apmeklētājam tiek dota 
iespēja ielūkoties Vairas Vīķes 
Freibergas dzīves gājumā sākot 
no bērnības un bēgļu gaitām 
Otrā pasaules kara laikā līdz vi-
ņas pēcprezidentūras darbībai 

šodien. Izstāde ietver faktu un 
foto liecības. 

Saule, latvietība un latviskās 
vērtības ir tikai dažas no tēmām, 
kuras savos zinātniskajos dar-
bos pētījusi un publiskajā telpā 
atspoguļojusi Vaira Vīķe-Frei-
berga. 2017.gadā autore saņē-
ma Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Gada balvu zinātnē, kā atzinību 
un novērtējumu par ieguldīto lat-
viešu tautasdziesmu pētniecībā. 
Izstāde vēstī par spilgtu un Lat-
vijai nozīmīgu pasaules mēroga 
personību, kuras veikums ir ne-
aptverams.

Izstāde tapusi ar Salaspils 

novada pašvaldības finansiālu 
atbalstu sadarbībā ar Daugavas 
muzeju (planšete Bērnība. Tre-
ju radu). Izstādes satura īsteno-
šanā savu ieguldījumu sniedza 
Imants Freibergs un Vairas Vīķes 
Freibergas sekretāre Daina Las-
mane. Izstādes veidošanā pieda-
lījās māksliniece Daina Zilauce, 
fotogrāfs Kaspars Suškevičs, 
Salaspils 1.vidusskolas skolotāja 
Daina Tauriņa un viņas audzēkņi 
un poligrāfijas kompānija Lat-
tims.

Izstāde apskatāma no 9. 
līdz 31.martam Ķeguma Tau-
tas namā.

Ķeguma boksa klubam “EV Boxing School” panākumi sacensībās! 

Toms Dmitročenko (pa kreisi) pēc gūtās uzvaras pār pretinieku.

Treneris Edijs Veidemanis un Toms Dmitročenko.
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No 20.līdz 23.februārim notika 
Latvijas Čempionāts 64 lauci-
ņu dambretē, kurā piedalījās 
gan sievietes, gan vīrieši. Katrā 
turnīrā piedalījās 10 dalībnie-
ki. Kā stāsta organizatori, tik 
interesants Latvijas čempio-
nāts sen nav noticis.

Latvijas čempionātā 64 lauciņu 
dambretē Ķeguma novadu pār-
stāvēja Guntis Valneris, Antra 

Valnere un perspektīvais jaunie-
tis - Gunārs Gribuška.

Pēc intensīvām cīņām Gun-
tis Valneris ieguva 8 uzvaras un 
1 neizšķirtu, Antra Valnere – 5 
uzvaras un 4 neizšķirtus, Gunārs 
Gribuška – 3 uzvaras, 5 neizšķir-
tus un 1 zaudējumu pret Gunti 
Valneri.

Vīriešu konkurencē cīņa par 
godalgām bija nopietna, izņemot 
Gunta Valnera dominanci, kurš 

par Latvijas čempionu 64 lau-
ciņu dambretē kļuva jau 8.reizi. 
Guntars Purviņš ieguva otro vie-
tu, bet trešo – Gunārs Gribuška. 
Sieviešu konkurencē pēc gada 
pārtraukuma titulu atguva Regī-
na Piroņena, otrajā vietā atstājot 
Antru Valneri, un trešajā – Jeļenu 
Tkačenko.

Fotogrāfija no 
www.pratalaiks.lv

SPORTS

Ķeguma novada pārstāvjiem 
triumfs dambretē

Novada veterāniem veiksmīgi starti Salaspilī

1.februārī startus 57.spor-
ta spēlēs uzsāka galda tenisisti. 
Visi pieci dalībnieki no Ķeguma 
novada (H.Jaunzems, U.Ābelis, 

M.Aizsilniece, V.Mūrnieks un 
J.Pivors) katrs savā vecuma gru-
pā godam cīnījās par ieskaites 
punktiem. 

Kādam bija jācīnās jaunākā 
grupā, jo  viņa  vecuma grupā 
nebija pretinieka, bet citam jācī-
nās grupā, kur startē 8 vai 23 da-
lībnieki. Tādēļ arī rezultāti ir tik 
dažādi. 

Medaļas mājās pārveda H.
Jaunzems un M.Aizsilniece. Līdz 
trešai vietai  vienas  uzvaras pie-
trūka U.Ābelim, bet komandvēr-
tējumam tikpat  vērtīgus punktus 
deva V.Mūrnieks un J.Pivors, 
tādēļ visi kopā spējām  starp 26 
komandām godam izcīnīt augsto 
4.vietu. Paldies dalībniekiem par 
spēlēm un Uldim - par transportu! 
Pirmajā trijniekā: Liepāja, Kok-
nese, Rīga.

Mirdza Aizsilniece

16.februārī Rembatē aizvadīts 
Valentīndienas galda tenisa tur-
nīrs.

Rembates pagastā galda tenisu 
ir spēlējuši jau no pagājušā gad-
simta 70. – 80. gadiem. Ogres 
rajona meistarsacīkstēs izcīnīta 
ne viena vien godalgota vieta. 
No 1996.gada Ogres rajonā tika 
rīkotas pašvaldības sporta spēles, 
kur iekļauts arī galda teniss. 2004.
gadā Rembates komanda izcīnīja 
3.vietu, bet P.Grandāns 2006.
gadā – 1.vietu. 2008.gadā un 
2009.gadā komanda (Juris Pivors, 
Vaclavs Griņevičs, Inta Jurševica, 
Mirdza Aizsilniece) izcīnīja sud-
raba medaļas. Vismaz vienu reizi 
gadā tika rīkotas sacensības tepat, 
Rembatē. Sevišķi aktīvi darbojas 
seniori – no 2012.gada sāka pie-
dalīties Latvijas  veterānu-senioru 
sporta spēlēs. Startējam ar labiem 
panākumiem! 2013.gadā – 2.vie-
ta no 25 komandām, 2017.gadā 
– 3.vieta no 20 komandām, šogad 
– 4.vieta no 22 komandām.

Priecē, ka jaunieši, Artūrs Jefre-
movs, Agris Veļiks un Oskars 
Dūdens, ir aktivizējuši galda te-
nisu jauniešu vidū. Treniņi notiek 
katru trešdienu un piektdienu! 
Valentīndienas turnīrs pierādīja, 
ka viņu darbs vainagojies ar 11 
dalībnieku atsaucību. Cīņas ri-
sinājās sīvi. 1.grupas finālā bez 
zaudējuma kvalificējās: Artūrs 
Jefremovs, Otto Rūsiņš ar vienu 
zaudējumu, Oskars Dūdens ar di-
viem zaudējumiem.
2.grupas finālisti: Jānis Rūsiņš, 
Agris Veļiks un Ronalds Ločme-
lis. 
Finālā vietas savā starpā sadalīja 
– Jānis Rūsiņš, Artūrs Jefremovs, 
Agris Veliks.
Žēl, ka uz šo pasākumu neatsau-
cās skolēni no 10 gadu vecuma kā 
bija aicināti.
Paldies Alīnai Čačkai  par pieda-
līšanos  sieviešu spēlēs. Paldies 
mūsu Lienei par viesmīlību un 
sagādātajām balvām!

Mirdza Aizsilniece

Rembatē aizvadīts Valentīn-
dienas galda tenisa turnīrs

Valentīna nakts MIX volejbola turnīrā uzvar “Makita”

14.februāra vakarā Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 
sporta zālē notika “Valentīna 
nakts MIX volejbola turnīrs”.

Turnīrā piedalījās 7 koman-
das, kopumā sacenšoties 70 spē-
lēs. Katrā komandā bija nepie-
ciešamas vismaz trīs dāmas, bet 
kopējais spēlētāju skaits varēja 
būt astoņi.

Pēc sīvām un garām spēlēm, 
kas noslēdzās nakts vidū, godal-
gotās vietas ieguva:

1.vieta “Makita” (Zane Tilti-
ņa, Ralfs Raitis Tiltiņš, Sendija 
Krēgere, Jānis Kolesovskis, Ad-
rians Jirjens);

2.vieta “Vecbebri” (Renāts 
Cīrulis, Viesturs Mozga, Juris 

Tomaševskis, Annija Derka-
ča, Eva Tomaševska, Ramona 
Smilškalne);

3.vieta “Nekāda naida” (Ger-
da Salmiņa, Kristīna Skorosten-
ska, Alise Leimane Kalniņa, Va-
dims Koreniks, Renārs Strazds, 
Valts Benjavs).

Skolēniem jaunas distanču slēpes

Ķeguma novada iedzīvotāju ini-
ciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa ietvaros 2019.gadā 
atbalstītais projekts “Distanču 
sēpju iegāde Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas skolēniem” 
ir realizēts un slēpes ir iegādātas.
Tikai ar sniegu šogad nav pavei-
cies, bet būs taču arī vēl citas zie-

mas! Slēpes un slēpjzābaki ir sa-
gatavoti un gaida slēpot gribošus 
skolēnus un skolotājus. Atliek 
sagaidīt sniegu! Liels paldies ir 
jāsaka skolēnu vecākiem, kuri 
saziedoja trūkstošo summu un 
pat vēl vairāk!

Agita Kaļva

Gājiens apkārt Glāzšķūņa ciemam
29.martā Rembates pagastā pirmo reizi gājiens apkārt Glāz-

šķūņa ciemam, pulcēšanās sākums plkst. 11.00 pie mājām “Jaun-
stakari” noslēgums pie mājām “Rankas”, paredzēti divi maršruti 
ekstrēmāks un mierīgāks, karti izsniegsim startā. Neiztiks arī bez 
slapjām kājām, apģērbu vēlams pielāgot laikapstākļiem, būtu vē-
lams košās krāsās, jo ceļš vedīs arī pa meža takām. 

Kad kājas sāks just patīkamu nogurumu, gājiens būs beidzies, 
bet tu pārvedīsi mājās īpašas sajūtas par redzēto! Ar kaut ko ir jāsāk.

Gala mērķī silta tēja un pīrādziņi garantēti. Sīkāka informācija un 
pieteikšanās līdz 25. martam pa tālruni 27884206 Liene, 22116831 
Dina.

Šomēnes Ķeguma novada kausa izcīņa šahā
Ķeguma novada kausa izcīņa šahā notiks 28.martā plkst.10.00.
Sacensības notiek Ķeguma dienas centrā, dalībnieku reģistrāci-

ja no plkst.9.30. Šveices sistēma 7 kārtās, apdomas laiks 15 minūtes 
katram dalībniekam uz partiju, datorizloze.

Papildu informācija pa tālruni 26456064.
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BIRZGALE

11.februārī pirmsskola pie-
dalījās ikgadējā akcijā “Silto 
džemperu diena” (Thick Jum-
per Day), lai uzsvērtu dažādos 
veidus, kā mēs ikdienā varam 
mazināt pasaules “sildīšanu”. 

Šī gada akcijas moto: “Ekoskolas 
ar siltiem džemperiem pret klima-
ta pārmaiņām un par bioloģisko 
daudzveidību. Ievies vairāk dzīvī-
bas savā dārzā!

Turpinot iesākto tradīciju, visi 

“Birztaliņas” bērni un darbinie-
ki šajā dienā saģērbās siltāk jo 
pirmsskolas telpās nedaudz tika 
samazināta gaisa temperatūra. 

Piecu un sešgadīgo grupas 
bērni, piedaloties “Silto džempe-
ru dienā”, izzināja dažādus faktus 
par pārtikas patēriņu un pārtikas 
atkritumu mazināšanu. Bērni pa-
staigas laikā tikās ar Birzgales 
pagasta iedzīvotājiem un iepa-
zīstināja viņus ar šīs dienas ideju 
- mazināt klimata pārmaiņas un 

aicināja kopā uzspēlēt spēli “Ma-
zinām pārtikas atkritumus savā 
virtuvē”.

Akcijas laikā  bērni  pildīja 
testu ”Banāna ceļojums,” skatījās 
animācijas filmas par dabu un tās 
saudzēšanu, pārrunāja un secinā-
ja, kā mājās samazināt un neražot 
atkritumus.

Četru un piecgadīgo bērnu 
grupa izpētīja, kā neizlietotā pār-
tika apdraud planētas bioloģisko 
daudzveidību. Dodoties ekspe-
dīcijā uz mežu, pārliecinājās, ka 
veci un nokrituši koki nav “ne-
kārtība”, bet gan dzīves telpa da-
žādām sugām. Ekspedīciju apvie-
noja ar atkritumu savākšanu savā 
pastaigas maršrutā.

Jaunāko grupiņu bērni zīmēja 
un krāsoja „džemperīšus”. Centās, 
lai šķīvjos uzliktais tiktu apēsts un 
iestādīja sīpolus, lai pašiem būtu 
savi lociņi.

Alda Daudze-Kārkliņa
VPII „Birztaliņa” skolotāja 

Birzgales pensionāru biedrības 
“Viršu laiks” seniori, izrādot 
interesi par jaunumiem sociāla-
jos jautājumos, uz tikšanos ai-
cināja Ķeguma novada Sociālā 
dienesta vadītāju Vitu Kalniņu. 
Diskusija izvērtās interesanta. 
V.Kalniņa pastāstīja par dažādiem 
pabalstiem un to saņemšanas ie-
spējām. Guvām informāciju par 
medicīniskā transporta pakalpo-
jumiem novadā, par to kā atseviš-
ķos gadījumos var saņemt aprūpi 
mājās, kā arī par sociālās aprūpes 
pansionātiem – par iedzīvotāju 
ievietošanu, pakalpojuma cenām. 
Turpmāk par sev interesējošiem 

šāda veida jautājumiem pēc palī-
dzības vērsīsimies Sociālajā die-
nestā.

Šajā pensionāru biedrības 
sapulcē piedalījās arī Birzgales 
pagasta pārvaldes vadītāja Sol-
vita Pikaļeva. Viņa pastāstīja par 
jaunumiem mūsu pagastā un nā-
kotnes plāniem. Ļoti noderīgas 
šobrīd ir dažādās vietās izvieto-
tās kastes ar smiltīm kaisīšanai 
slidenā laikā. Gan pie pagasta 
pārvaldes ēkas, gan pie centra 
miskastēm tagad novietoti kon-
teineri atkritumu šķirošanai. Birz-
gales centrā atsevišķās vietās tiks 
uzstādīts jauns apgaismojums un 
vasarā sirdi priecēs jauni apstā-

dījumi. Tika diskutēts jautājums 
par apkuri, bet šeit mums pašiem 
jāsaprot, ka visās mājās tempera-
tūra nebūs vienāda. Iedzīvotājus 

satrauc smagā transporta plūs-
ma (baļķu vedēji) cauri centram. 
Nepatīkamākais ir tas, ka pazūd 
atļautā svara ceļa zīmes, un tāpēc 

šis transports var braukt ar lielām, 
pilnām kravām. Sapulces dalīb-
nieki izteica, ka atsevišķās vietās 
centrā pie daudzdzīvokļu mājām 
būtu jāizveido “guļošie policisti”. 
S.Pikaļeva paskaidroja, ka par šo 
jautājumu jau ir domāts.  

Sasāpējušu jautājumu un līdz 
ar to arī darba ir daudz. Paldies 
V.Kalniņai un S.Pikaļevai par 
piedalīšanos Birzgales pensio-
nāru biedrības “Viršu laiks” rī-
kotajā pēcpusdienā! Centīsimies 
visi kopā uzlabot mūsu sadzīves 
apstākļus ikdienā un atbalstīsim 
viens otru.

Sapulces dalībnieku vārdā 
A.Grašiņa

Birzgalieši tiekas ar novada sociālā dienesta vadītāju

VPII „Birztaliņa” ekoskolas ziņas

Ieeja BRĪVA

Birzgales Tautas namā

Dziedošo ģimeņu  10.saiets

ieeja auglītis

3.aprīlī plkst.18:00

Koncertā piedalās: 
Ķeipenes Tautas nama BDK "Zeltupīte" 
Viesītes Mūzikas un mākslas skolas tautas deju kolektīvs "Danceri" 
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" BDK "Kamolītis" 
Ogres 1.vidusskolas BJDK "Viznīts" 
Birzgales Tautas nama BDK "Spārni" 

Birzgales Tautas nama BDK "Spārni" 
aicina 

uz deju kolektīvu draudzības koncertu 

"IEGRIEŽAM PAVASARI" 
21.martā pl.17:00

Birzgales Tautas namā

 

Ieeja bez maksas

TĀPĒC JA ESI TŪRISMA VAI

VIESMĪLĪBAS UZŅĒMĒJS

 

UN VĒLIES PIEDALĪTIES

VIDEO

L ĪD Z  1 3 . 0 3 . 2 0 2 0 .  

R A K S T I  U Z

Ķ E G U M A  N O V A D A  P A Š V A L D Ī B A

2 0 2 0 . G A D Ā  V Ē L A S  I Z V E I D O T

T Ū R I S M A  V I D E O K L I P U

i eva . ve j one@kegums . l v

PAZIŅOJUMS
Informējam, ka Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļa pārcelta uz  

Ķeguma prospektu 1, Ķegumā, 2.stāvā. Turpāk iedzīvotājus darbinieki gaidīs jaunajā ēkā.
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TOME

Tomes Dāmu vokālajam ansamblim - dziesmoti 30 gadi
Tas sākās 1989. gada rudenī, 
kad uz mazo Tomes skolu  strā-
dāt atnāca jauna skolotāja Ive-
ta Ritere. Skolā viņa pasniedza 
krievu valodu un dziedāšanas 
stundas. 

Blakus skolai, atdzimis no pel-
niem un aktīvu darbību uzsācis, 
bija Tomes Tautas nams. Māras 
Graudiņas vadībā izremontēts, 
aprīkots un bagātīgs ar dažādiem 
pasākumiem un Latvijā pieprasī-
tāko mākslinieku koncertiem. No 
pelniem jaunu dzīvi uzsāka arī 
amatieru kolektīvi. Tajā rudenī 
sākās arī pirmie danču soļi deju 
kolektīvam “Kadiķis” un pirmie 
mēģinājumi “Tomes dāmu vokā-
lajam ansamblim”. Vadīt šo ko-
lektīvu tika uzaicināta skolotāja 
Iveta, kura piekrita, jo pašai ļoti 
patika dziedāt un muzicēt. 

Tautas nama un skolas pa-
sākumi tika kuplināti ar bērnu 
kolektīvu dziesmām, dāmu vo-
kālā ansambļa priekšnesumiem, 
tradīciju svētku svinēšanu - Liel-
dienās, Ziemassvētkos, vasaras 
Saulgriežos, Mārtiņos un pat 
kolhoza atpūtas  pasākumos un 
dievkalpojumos (tajā laikā Tom-
es baznīcas vēl nebija). Vēlāk, 
kad jau kolektīvs bija sadziedā-
jies, dāmas tika aicinātas dziedāt 
laulību ceremonijās Ķegumā un 
kāzu jubilāru godināšanas pasā-
kumos.  

Es, Sarmīte,  savu darboša-
nos dāmu voklājajā ansablī iesā-
ku ar pirmo tā mēģinājumu tālajā 
1989.gada rudenī. Dzīvoju Be-
kuciemā, audzināju mājās divus 
mazus bērnus. Kā nokļūt uz mē-
ģinājumu? Mašīna bija, tiesību 
nebija.  Vēl tikai mācoties auto-
skolā es riskēju un pati braucu uz 
mēģinājumiem. Vispār esmu ļoti 
disciplinēta un apzinīga, bet kār-
dinājums dziedāt bija tik liels, ka 
riskēju un sēdos savam sarkana-
jam žigulītim pie stūres vēl bez 
īstām tiesībām, lai tikai tiktu uz 
mēģinājumu. Ar dziesmu kopā 
esmu no 1. klases Jaunciema 
skolā, pēc tam Rīgas 2. vidus-
skolā, Bulduru tehnikuma korī 
un visbeidzot Tomes dāmu an-
samblī. Šeit pirmo reiz dzirdēju 

Ziemassvētku dziesmas, jo pirms 
tam tās netika dziedātas publiski. 
Dziedājām “Ziemassvētku va-
kars”, “Kas ir šis bērns”, “Klusa 
nakts svēta nakts”. Tika izdzie-
dātas patriotiskās dziesmas,  kas 
veltītas LTF un Latvijas atmo-
dai - “Mantojums”, “Kad graudi 
elpo”, “Aiz ezera augsti kalni”. 
Atmiņā palikušas tādas dziesmas 
kā “Mērijas un Džona duets”, 
“Piena ceļš”, “Mīlestība”, “Lūg-
šana”. Dziedājām arī draiskas 
apdziedāšanās dziesmas, piemē-
ram, “Labais šņabis”,” Rīta saule 
ezerā.” 

Pirmajos gados ansamblī 
dziedāja Agita Freiberga, Biruta 
Voldeka, Ineses Skudra, Dzina 
Grīnberga, Aina Zagorska, Ine-
se Cīrule, Iveta Zemniece. Ar 
tērpiem tajā laikā vēl nevarējām 
dižoties un parasti tie bija svār-
ki un balta vai sarkana blūzīte, 
savukārt tradīciju svētkos tautas 
tērps. 

1994.gadā biju jauna izaici-
nājuma priekšā - mani uzaicināja 
strādāt par vadītāju Tomes tautas 
namā un es ar prieku piekritu.  
Pēc 4 gadiem mainījās arī Tomes 
dāmu kolektīva vadītāja. Latvi-
jas Mūzikas Akadēmijas 2. kursa 
studente  Ingrīda Klepere piekrita 
veltīt savu laiku un enerģiju šim 
kolektīvam. Pirms tam Ingrīda 
savas vokālās dotības bija izko-
pusi J. Mediņa mūzikas koledžā, 
Lielvārdes mūzikas skolā, kā arī 
augot muzikālajā Baibas un An-
tonija Kleperu ģimenē. Ingrīda 
– tik smalka, bet ar lielu krampi, 
ļoti prasīga un zinoša prata iemā-
cīt dziedāt arī ‘meitenēm”, kuras 
nepazīst notis. Katra mēģināju-
ma minūte tika prasmīgi likta lie-
tā, lai sasniegtu labus rezultātus. 
Vokālo ansambļu skatēs sākuma 
ieguvām otrās pakāpes diplomus, 
bet vēlāk jau pirmās un augstā-
kās pakāpes. Ingrīdas neatlaidība 
un cīņa par katru tīru un pareizu 
skaņu deva kopējus rezultātus, 
kas iepriecināja kolektīvu un arī 
pašu vadītāju. Ansambļa sastāvs 
ik pa brīdim mainījies. Kolektīvā 
dziedājušas Dace Skrīvele,  Dai-
ga Virse, Venita Mikša, Kristīne 
Armanoviča un Anita Eglīte, 

Olga Muzikante, Iluta Mistre. 
Pašlaik ansamblī dzied Jolan-
ta Tepļakova, Dina Dārzniece, 
Santa Strausa, Baiba Rožkalna, 
Antra Kauliņa, Jana Krūmiņa, 
Elīna Auziņa- Baiguševa, Mari-
ja Sprukule un visilgāk uzticīgas 
kolektīvam no pirmsākumiem 
Iveta Zemniece, Iveta  Ritere un 
es – Sarmīte Pugača. 

Kolektīvs piedalījies un grez-
nojis ar savām dziesmām novadā 
daudzus pasākumus, kā arī popu-
larizējis Tomes un Ķeguma vār-
du visā Latvijā. Koncerti izdzie-
dāti gan kultūras namos Ogrē 
Lielvārdē, Daugavpilī, Ventspilī, 
Brocēnos, Rīgā ( AVE SOL kon-
certzālē un   kultūras un mākslas 
centrā “Ritums”,  kultūras pilī 
“Ziemeļblāzma”) ,Baložos un 
Mārupē. Kolektīvs skaistus kon-
certus sniedzis baznīcās- Liel-
vārdē, Jaunpiebalgā, Ķegumā , 
Lēdmanē ,Skaistkalnē un Tomē.  
Īpašs notikums  bija dziedāt pre-
zidenta pilī, kad Tomes pagastam 
tika piešķirts ģerbonis. Daudz 
saviesīgu pasākumu un koncertu 
kopā notikuši ar Lielvārdes  kul-
tūras centra sieviešu vokālo an-
sambli “Pusnakts stundā”, Ogres 
kultūras centra jaukto kori “Grī-
va” un KTMC “Ritums” vīru 
kori “Tēvzeme”.

Ķeguma novada dome kolek-
tīvu vienmēr atbalstījusi, piešķi-
rot transportu tālākiem braucie-
niem un daudzu tērpu iegādei. 
Šajos 30 gados kolektīvam uzšū-
ti jau 8 tērpi. Ļoti mīļi atmiņā pa-
likusi zilā kleita un baltais kos-
tīms, kā arī greznais zelta tērps 
un raibie tauriņu brunči.  

Uz koncertiem un skatēm 
kolektīvam līdzi ceļojuši arī tādi 
koncertmeistari kā Antonijs Kle-
peris, Marina Kravčenko, Māra 
Sirmā, Gunta Trasune, Marika 
Austruma un  Maigonis Makars 
(saksofons). Esam sadarboju-
šās ar dziesmu autoriem Leonu 
Amoliņi, Ditu Tomsoni, Skaidrīti 
Pugaču, Irēnu Rebhūni un Mari-
ku Austrumu, kura veltīja mūsu 
ansamblim dziesmu “Nāriņas”. 
Ļoti mīļas un gadiem cauri iz-
vijušās Raimondas Vazdikas un 

Valta Pūces dziesmas. Dziesmu 
repertuārs šajos 30 gados ļoti 
plašs, sākot no “Ave Maria”, “ 
Pie Jesus”, “Panis Angelicus”, 
“Not by might”, “Sous le ciel 
Paris”  līdz  “Ripoja akmens”, 
“Ķiršu lietus”, “Sirds zin”, 
“Gaismiņa ausa”, “Aicinājums” 
un daudzām citām mums mīļām 
dziesmām.  

Visgrūtākais kolektīvam ir 
saplānot koncertus un saviesī-
gus pasākumus, jo dāmas ļoti 
aizņemtas savos darbos - bieži 
komandējumi, svarīgi darba pie-
nākumi, liela atbildība utt.  Lie-
lākā daļa ir māmiņas un jau arī 
vecmāmiņas, kas aizņemtas savā 
privātajā dzīvē. Arī mūsu va-
dītāja ir ļoti aizņemta un bez šī 
kolektīva vadīšanas strādā Valsts 
Akadēmiskajā korī “Latvija”, 
Doma kora skolā un audzina 
dēliņu Raulu. Tāpēc atrast brīvu 
dienu, lai visas tiktu, ir ļoti sarež-
ģīti. Tikai laicīgi plānojot, tas ir 
iespējams. Tāpēc arī mēģināju-
mos nenotiek pļāpāšanas, kaut 
gan reizām tik ļoti gribas pada-
līties savos notikumos. Vasarā 
kolektīvs cenšas vismaz vienreiz 
izbraukt zaļumos un tad gan no 
sirds tiek izrunāts viss, kas sakrā-
jies uz sirds. 

Vislielākās emocijas kolek-
tīvs ir guvis piedaloties Dziesmu 
svētkos un gājienā, kad visi uz-
gavilē un sauc: “Lai dzīvo Tome, 
Tomes dāmas un Tomes laši”. 
2018. gada Dziesmu svētki un 5. 
jūlijs kolektīvam noteikti ir bijis 
nozīmīgākais pasākums - an-
samblim tika uzticēts piedalīties 
vokālo ansambļu koncertā “Lai-
ku viju gredzenā”, kas norisinā-
jās Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātrī. Koncertā piedalījās 10 la-
bākie kolektīvi no visas Latvijas. 
Koncerta  idejas autori, māksli-
nieciskā vadītāja Dita Tomsone 
un režisors Didzis Eglītis  par  
koncerta tēmu  izvelējās četrus 
Latvijas  gadalaikus. Tomes Dā-
mas izdziedāja vasaru un rudeni. 
Kopā sadziedājām ar Stendes 
vīru ansambli.   Šajā koncertā 
kolektīvs ieguva jaunus dziesmu 
draugus no Kurzemes - Stendes 
vīrus, kuri būs dāmu viesi  jubile-

jas koncertā. Ļoti sena draudzība 
kolektīvam ir ar Latgales vīriem 
– Preiļu vīru ansambli  ar kuriem  
ir kopā dziedāts gan Preiļos, 
gan Tomē. No Vidzemes pakal-
niem kolektīvam ir izveidojusies 
draudzība ar Kalsnavas sieviešu 
ansambli “Vīzija”.  Kopā esam 
koncertējušas Kalsnavā, Rīgā, 
Tomē un Odzienas pilī. 

Ļoti skaists koncerts an-
samblim izskanēja Cesvaines 
pilī. Kolektīvs tika labi uzņemts, 
koncerts tika nofilmēts.  Pēc kon-
certa saņēmām burvīgu dāvanu - 
disku ar pilī izskanējušām dzies-
mām un skaistiem dabas skatiem 
melodiju fonā.  Nejauši tā ir sa-
gadījies, ka ansambļa jubilejas 
koncertā satiksies visi Latvijas 
novadi - Latgale, Vidzeme, Kur-
zeme un Zemgale.

Ansamblī dažas dāmas ir 
iesauktas par tālbraucējām, jo 
mēro  garo ceļu uz mēģināju-
miem Tomē no Bolderājas, Rī-
gas, Mežciema, tām seko ogrē-
nietes,  lielvārdietes, ķegumietes 
un  divas dāmas no Bekuciema.

Tomes Dāmas 2015. gada ru-
denī ierakstīja dziesmu albumu 
“Gaismiņa ausa”. Tika radīts Ķe-
guma novada prezentācijas ma-
teriāls, kurā 12 savas skaistākās 
dziesmas kolektīvs dāvāja savam 
novadam. Uz albuma vāka ir 
rakstīts:  “Saules gaisma ir mī-
lestības dāvana mums visiem. 
Pavērsiet plaukstas uz austošo 
sauli, aust gaismiņa, mūsu spēks 
ir mūsu novadā. Te gribas palikt 
un būt!” Tik sirsnīgi un skaisti. 

Un arī šajā brīdī 2020. gada 
pavasarī, kad ansamblis 14. mar-
tā ar skaistu koncertu “Upe un 
sapņi” atzīmes savu 30. darba 
jubileju, novēlu Tomes Dāmām 
smelties saules gaismu un ar sa-
vām dziesmām dāvāt mīlestību 
mūsu klausītājiem vēl daudz ga-
dus!

Sarmīte Pugača,
Tomes Tautas nama vadītāja 

un ilggadēja 
Tomes dāmu vokālā ansambļa 

dziedātāja

Uz Meteni tālu braucu… 15.februārī Tomes Tautas 
nama folkloras kopa “Graudi” 
devās tālākā ceļā uz Vecumnie-
ku novadu, lai svinētu Meteņus 
kuplākā pulkā.

Agrā rītā iebraucām Vecumnieku 
tirgus placī novērtēt Zemgales 
lauku labumus. Sapirkušies, pa-
runājuši un sadancojuši ar čak-
lajiem saimniekiem un saimnie-
cēm, devāmies uz Valles pagasta 
“Abiķu” mājām. Tur satikāmies 
ar atraktīvām Latgales folkloras 
kopas “Ūzuleņi” sievām.

“Abiķu” saimnieki uzņēma 
savā sētā visus maskās tērpušos 
dalībniekus. Kopā veicām Me-
teņdienas rituālus, dziedājām, 
dancojām, dzinām kurmjus, darī-
jām visu, lai šogad padotos raža, 
lai labi augtu lopi, lai iecerētais 

piepildītos. Mājas saimnieki no-
vērtēja tradicionālā rituāla spēku 
un cienāja mūs ar meteņputru, 
pīrāgiem un gardiem dzērieniem. 
Maskotie dalībnieki atvadījās un 
devās tālāk, bet iekustinātā prie-
ka enerģija palika sētā un cilvēku 
sirdīs.

Uz Meteņsvētkiem bija bija 
ieradušās deviņas folkloras ko-
pas – gan no Zemgales pagas-
tiem, gan arī no citiem Latvi-
jas novadiem un Lietuvas. Jau 
priekšpusdienā Vecumnieku kul-
tūras namā ikvienam tika dota 
iespēja pagatavot sev Meteņu 
masku, lai piedalītos maskotajā 
gājienā. 

Maskotie gājieni parāda mas-
košanās tradīcijas nianses, izrai-
sa interesi skatītājos, rada prieku 
un rosina vēlmi piedalīties, lai 

izbaudītu sajūtas. Tas ir mūsu ne-
materiālais kultūras mantojums, 
ko vajag saglabāt. 

Gājiens noslēdzās Jaunā 
ezera krastā, kur notika kopīga 
Meteņu svinēšana. Folkloras 
kopas priecēja svētku viesus ar 
dziesmām, rotaļām un dančiem. 
Pasākuma dalībnieki varēja pie-
dalīties dažādās jautrās atrakcijās 
– naglu sišanā, maisos lēkšanā, 
pogu ķeršanā, izjādēs ar zirgiem. 
Svinību noslēgumā visi vērojām 
ugunsšovu un salmu bumbas aiz-
dedzināšanu, simboliski atvado-
ties no ziemas tumšā laika.

Cienājāmies ar Vecmuižas 
putru un novēlējām viens otram 
labu jauno saimniecisko gadu.

Dace Priedoliņa 
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PAŠVALDĪBA

 SAISTOŠIE  NOTEIKUMI 
Ķegumā

2020.gada 22.janvāra  Nr. KND1-6/20/1 
APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 

2020.gada 22.janvāra lēmumu Nr. KND1-3/20/20 (protokols Nr.2, 7.§)

Grozījums Ķeguma novada domes 2018.gada 14.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.KND1-6/18/4 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo 
daļu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta” 6.punktu 

Izdarīt grozījumu Ķeguma novada domes 2018.gada 14.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.KND1-6/18/4 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība”:

Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:

“1. pielikums Ķeguma novada domes 14.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/8/4                                                                                                          
Aprūpes mājās pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma veids Cena
Aprūpes mājās pakalpojums ar izlīdzināto maksājumu (ie-
tver arī Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu un “Dro-
šības pogas” pakalpojumu, ja Dienests noteicis šo aprūpes 
mājās pakalpojumu veidu nepieciešamību. 

145 EUR (viens simts četrdesmit 
pieci euro, 00 centi)  mēnesī par vienu 
klientu; 

Aprūpes mājās pakalpojums ar stundu likmi (var tikt pie-
mērots vienīgi, ja aprūpes apjoms ir mazāks par 10 stun-
dām mēnesī vai lielāks par 40 stundām mēnesī).

6,90 EUR (seši euro,00 centi) stundā 
par vienu klientu;

“Drošības pogas” pakalpojums. 24 EUR (divdesmit četri euro, 00 centi) 
par vienu klientu mēnesī” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 2020.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/20/1

“Grozījums Ķeguma novada domes 2018.gada 14.februāra saistošajos noteikumos 
Nr. KND1-6/18/4 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtība”” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 27.maija notei-
kumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, tiek 
noteikta labvēlīgāka samaksas kārtība par aprūpes mājās 
pakalpojumu.  

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošajos noteikumos tiek precizēta izmaksa par aprūpes 
mājās pakalpojuma stunda likmi, kā arī tā palielināta no 6 
EUR uz 6,90 EUR stundā par vienu klientu.   

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi pieaugs līdz 2700,00 euro 
gadā.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināma

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām Līdzšinējā kārtība netiek mainīta

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav attiecināma

Sēdes vadītājs R.Ūzuls. 22.01.2020.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 
KND1-6/20/3 „Grozījums Ķeguma novada do-
mes 2019.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.KND1-6/19/7 “Ķeguma novada pašvaldības 
sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegša-
nas, audžuģimenēm un aizbildņiem””.

Piešķīra finansējumu 1.5.1.aktivitātes īstenoša-
nai: 
• biedrībai “Starptautiskais soroptimistu klubs 

“’Ogre - Ķegums” 600,00 EUR apmērā;
• biedrībai “Sieviešu klubs “Ķeguma saules-

puķes”” 510,00 EUR apmērā;
• biedrībai “Semper Novus” 510,00 EUR apmē-

rā;
• biedrībai “Ķeguma novada pensionāru biedrī-

ba” 600,00 EUR apmērā;
• biedrībai “Tomes sieviešu klubs “Ābele”” 

600,00 EUR apmērā;
• biedrībai “Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“Kadiķis”” 600,00 EUR apmērā;
• biedrībai “JADARA” 600,00 EUR apmērā.

Apstiprināja atklāta projektu konkursa “Priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesais-

te jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu.
Apstiprināja Ķeguma komercnovirziena vidus-

skolas izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem 2020.gadā un noteica norēķinu maksu 
par vienu citas pašvaldības audzēkni Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolā- 154,98 EUR mēnesī, 
Birzgales pamatskolā- 154,98 EUR mēnesī, VPII 
Birztaliņa- 222,07 EUR mēnesī, VPII Gaismiņa- 
189,24 EUR mēnesī.

Nolēma neiebilst, ka Lielvārdes novada paš-
valdība nodod atsavināšanai nekustamos īpašumus 
“Silamala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, 
kopējā platība- 92,5 ha un “Silvani”, Lielvārdes pa-
gastā, Lielvārdes novadā, kopējā platība - 27,2 ha.  

Nolēma neatbalstīt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas izstrādāto pašvaldību ad-
ministratīvi teritoriālās reformas modeli, apvieno-
jot Ķeguma novadu ar Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles 
novadiem. 

Nolēma atbalstīt Lielvārdes novada domes 
priekšlikumu  par Lielvārdes un Ķeguma novadu 
apvienošanu vienā novadā  un Lielvārdes kā attīstī-
bas centra iekļaušanu attīstības centru sarakstā.

Ķeguma novada dome  2020.gada februārī:

Atklāts projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (turpmāk – konkurss). 
Organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrē-
tais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) (turpmāk – Projekts 8.3.4.).
Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus Projektā 8.3.4. noteiktos 
mērķus: 
1.1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) 

riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt 
viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; 

1.2. iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jau-
natnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot 
aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un 
mācību vietai.

Konkursa mērķis – atbalstīt jaunatnes organizāciju, biedrību vai nodi-
binājumu, kas veic darbu ar jaunatni, un jaunatnes organizāciju vai bied-
rību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu 
iniciatīvu grupu projektus (turpmāk – projekti), lai nodrošinātu šī noliku-
ma 2.punktā minēto mērķu sasniegšanu.
Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 
5.līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās iz-
glītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglī-
tojamie no 1.līdz 4.kursam, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie atbilstoši 
šī nolikuma 3.punktam. 
Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz nolikuma 
3. punktā minēto PMP riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu 
turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī 
iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus 
formālās izglītības, izmantojot neformālās izglītības principus un meto-
des un ietverot jauniešu iniciatīvu un līdzdalību.
Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šādiem nosacīju-

miem:
1.3. ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu; 
1.4. atbilst metodikas „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika 

jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazi-
nāt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un in-
tervences pasākumus” ietvaros” (turpmāk – Metodika) minētajiem 
nosacījumiem, vienlaikus nodrošinot projekta iesniegumā norādīto 
PMP riska grupas izglītojamo īpatsvaru no projekta dalībniekiem;

1.5. nepārklājas ar izmaksām, kas tiek finansētas no Projekta 8.3.4. un 
citiem līdzekļiem pašvaldībā un/vai profesionālās izglītības iestādē, 
kuras izglītojamos plānots iesaistīt kā dalībniekus;

1.6. projekta administrēšanas, informācijas un publicitātes, reprezentā-
cijas un balvu izmaksas kopā nepārsniedz 1150 eiro (25 %) no pro-
jekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta attiecināmo izmaksu un plānoto aktivitāšu īstenošanas periods 
ir līgumā par projekta īstenošanu noteiktais projekta īstenošanas laika 
posms. Projekta īstenošanas termiņš nav īsāks par trīs mēnešiem un ne-
pārsniedz 18 mēnešus. Projekta īstenošana tiek uzsākta kalendārajā gadā, 
kad apstiprināts projekts. Izmaksas, kas radušās pirms līgumā par pro-
jekta īstenošanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa, nav attiecināmas.
Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs no Projekta 
8.3.4. budžeta līdzekļiem ir 4600.00 eiro. Projektu iesniegumu atlases 
rezultātā tiks atbalstīti 2 (divi)  projekta iesniegumi atbilstoši Projekta 
8.3.4. noteiktajai finansējuma kvotai.
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2020. gada 22. maijs. 
Iesniegumus var iesniegt Ķeguma novada pašvaldībā – Lāčplēša ielā 
1, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020, iesniedzot personīgi, pasta sūtīju-
mā vai nosūtot kā elektronisku dokumentu:
1.7. ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi vai pasta sūtījumā, 

tad projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā, vienā vai vairā-
kās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs (ja aploksnes ir vairākas, 
tās sanumurē) ar norādi: „Atklātam projektu konkursam „PRIEKŠ-
LAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU 
IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS. Neatvērt 
līdz projektu izvērtēšanas uzsākšanai.”, pievienojot arī projekta 
iesniegumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un 
projekta nosaukums, vai nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: 
dome@kegums.lv 

1.8. ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to 
nosūta uz PAŠVALDĪBAS oficiālo elektronisko adresi: dome@ke-
gums.lv; 

1.9. ja projekta iesniegums tiek nosūtīts pa pastu, par tā iesniegšanas 
laiku tiek uzskatīts laiks, kad sūtījums nodots pastā (zīmogs);

1.10. ja projekta iesniegums sagatavots un iesniegts kā elektronisks 
dokuments, par tā iesniegšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad tas ir 
saņemts PAŠVALDĪBĀ.

Ar konkursa nolikumu un dokumentāciju var iepazīties www.keguma-
novads.lv.

Programma “PuMPuRS” – 
arī 2020 gadā
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BEZMAKSAS

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta

Grigorija Grigorjeva (1937)
Vandas Libertes (1951)
aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko  līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Katrīna, Emma, 
Keitlina, Nora, Estere

Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība

ĶEGUMĀ
6.martā plkst.19.00 
Ķeguma Tautas namā
Jelgavas senioru vokālā ansambļa “Vīzija” 
5.Ziemas koncertprogramma “Mēs esam, kas 
esam…”. Koncertā uzstāsies Ķeguma senioru 
vokālais ansamblis “Kvēlziedi” vadītāja: Edīte 
Graudiņa. Ieeja bez maksas.

8.martā plkst.14.00-17.00
Ķeguma Tautas namā 
Sieviešu dienai veltīts pasākums. Kopā ar 
mūsu novada meistarēm: Solvitu Kūnu, Lin-
du Sķeltiņu un Lauru Caunīti, Jeļenu Pavlovu 
Ūzuli kopā ļausimies sajūtu mirklim, kurš dā-
vās vieglumu, maigumu un brīvību emocijām, 
piedāvājam – 

- plkst.14.00 Ķermeņa skrubja 
meistarklase. Dalības maksa 4 eiro;

- plkst.15.00 Sveču liešanas darbnīca. 
Dalības maksa 4 eiro;

- plkst.16.00 Mandalu punktošanas 
nodarbība. Dalības maksa 5 eiro. 

Apmeklējot visas darbnīcas, dalības maksa 10 
euro. Dalībnieku skaits ierobežots, iepriekšēja 
pieteikšanās obligāta līdz 6. martam pa tālruni 
22010300. 

14.martā plkst.11.00
Ķeguma Tautas namā
“Lielā pavasara izsole”.
Mantas, izņemot apģērbus un apavus, var nest 
uz tautas namu.
Būs arī loterija!

15.martā plkst. 15.00
Ķeguma Tautas namā
Viesosies Lielvārdes pensionāru biedrības 
senioru teātris “Paši” ar izrādi “Tīreļpurvs” 
(Mārtiņš Zīverts). Režisore Skaidrīte Tilaka, 
mūzika Leons Amoliņš un Modris Krūmiņš, 
gleznotāja Ilze Kloviņa, I pasaules kara lie-
tu konsultants Kaspars Špēlis. Izrādi atbalsta 
Valsts kultūrkapitāla fonds un Lielvārdes nova-
da pašvaldības kultūras centrs.
Ieeja par ziedojumiem.

Līdz marta vidum Ķeguma Tautas namā ir ie-
spēja apskatīt SAC “Senliepas” senioru veido-
tu mākslas darbu izstādi. Darbi veidoti kopā 
ar mākslas skolotāju Līgu Veidi – Nedvigu. 
Darbi tapuši 2019.gada otrajā pusgadā. Izstādi 
organizē un atbalsta Starptautiskais soroptimis-
tu klubs “Ogre – Ķegums”.

28.martā plkst.20.30
Ķeguma dienas centrā
kopīgi sagaisīsim Zemes stundu. Kā katru 
gadu, arī šogad Ķeguma novada pašvaldība pie-
dalās vispasaules akcijā “Zemes stunda”, kuras 
laikā aicinām iedzīvotājus no plkst.20.30 līdz 
21.30 izslēgt vai iespējami samazināt ārējo ap-
gaismojumu.

Plkst.20.30 Ķeguma dienas centrā aicinām pie-
vienoties pasākumam “Zemes stundā, sveču 
gaismā”. Baudīsim mūziku, lielisku atmosfēru, 
piedalīsimies viktorīnās un mielosimies ar gar-
dumiem.
Pasākums ir bezmaksas, vietu skaits ierobe-
žots. Plašāka informācija, zvanot uz tālruni 
22010300.

REMBATĒ
7.martā plkst. 16.00 
Rembates Tautas namā

Ķeguma ģitārstudijas koncertprogramma “IR 
SAPNIS SALDS”. Pasākuma formāts: vakara 
koncerts pie galdiņiem. 2.daļā – sadziedāšanās 
un danči. Ieeja bez maksas.

7.martā plkst.22.00-3.00
Rembates Tautas namā 
Sieviešu dienas balle kopā ar grupu “5 Jāņi”. 
Ieejas maksa 3 – eiro, pārim – 5 eiro. Galdi-
ņu rezervēt līdz 3.martam, zvanot pa tālruni – 
27884206.

15.martā plkst.11.00
Rembates Tautas namā 
Seminārs dārza darba cienītājiem. Tomātu, 
gurķu u.c. kultūru audzēšana, augsnes sagata-
vošana, augu mēslošana, cīņa ar kaitēkļiem un 
nezālēm, ieteikumi šķirņu izvēlē. Savā pieredzē 
dalīsies dārzkope Anita Eglīte. Būs iespēja ie-
gādāties arī sēklas. Seminārs bez maksas. Sīkā-
ka informācija pa tālruni 27884206
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts, ie-
gūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes vaja-
dzībām.

Mūsu sirdīs liesmo vienas domas: 
Latvju tautai mūžam nebūs zust!

26.martā plkst.14.00
pie pieminekļa Rembatē
Komunistiskās genocīda upuru atceres brī-
dis. Sīkāka informācija pa tālruni 22010300.

28.martā plkst.15.00  
Rembates Tautas namā 
Rembates dāmu vokālā ansambļa “Vīgrie-
zes” sadraudzības koncerts “Pirmā nots no 
pavasara…”. Koncertā piedalīsies tuvāki un 
tālāki draugu kolektīvi. Visi laipni gaidīti. Ie-
eja bezmaksas. Sīkāka informācija pa tālruni 
27884206

BIRZGALĒ
14.martā plkst.13.00 
Birzgales Tautas namā 
filma “Klases salidojums 2”. Ieejas maksa 3 
eiro.

Līdz 31.martam
Birzgales Tautas namā 
apskatāma Ingas Šleseres (ex-Romanovas)
gleznu izstāde.

TOMĒ
21.martā plkst.6.00
Tomē pie Naktspērļu upītes
(Baldones ceļš, mājas “Zarukalni”)
Pavasara Saulgrieži – Lielā diena. 
Sagaidīsim rīta sauli kopā ar Tomes Tautas 
nama folkloras kopu “Graudi”. Kursim uguni, 
vērosim dabu, šūposimies, dziedāsim pavasa-
rim un mazgāsimies upītē, kas tek uz rītiem. 
Līdzi ņemam krāsotas olas, linu dvieli, sarkanu 
dziju un mazu tradicionālo cienastu.

17.martā plkst.19.00 
Tomes Tautas namā 
filma “Klases salidojums 2”. Ieejas maksa 3 
eiro.
Tomes Tautas namā skatāma Edmunda Glūdi-
ņa foto izstāde “Pavasari gaidot”.

28.martā 15.00 
Tomes Tautas namā
Lielvārdes Tautas teātra izrāde, “Icigs Mo-
zes” (A.Alunāns). Režisors K.Lišmanis. Ieejas 
maksa 2 eiro. 
Visu pasākumu laikā var tikt filmēts un fo-
tografēts, iegūtie materiāli var tikt izmantoti 
publicitātes vajadzībām.

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.

V.Kokle –Līviņa

Izsakām dziļu līdzjūtību Vizmai Grigorjevai
vīru aizsaulē pavadot.

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Ķegumā Stand-Up komēdija 
„Latviešu komiķis”
Svētdien, 22.martā, stand-up komiķis Maksims Trivaškevičs 
Ķeguma Tautas nama apmeklētājus iepriecinās ar solopro-
grammu „Latviešu komiķis”, kura 2019. gada novembrī 
piedzīvoja pirmizrādi, un tās ietvaros autors stundas garumā 
stāstīs savus jaunākos jokus.  

Maksims Trivaškevičs ir komiķis ar īpatnēju un oriģinālu humora 
pasniegšanas veidu, kura dēļ skatītāji nereti smejas līdz asarām, bet 
viņa iepriekšējā izrāde „Humors pa latviski” nodrošināja kārtīgu 
smieklu un no tā izrietošu C vitamīna vairāk nekā desmit tūksto- 
šiem skatītāju. 

Maksims paspējis paviesoties Jāņa Skuteļa „Pusnakts šovā”, 
ar savu humoru izpelnīties Latvijas specdienestu uzmanību un 
ar regulārām uzstāšanās reizēm priecējot latviski runājošos gan 
dzimtenē, gan arī ārzemēs.

Sākums plkst.18.00. Ieejas maksa – 3 eiro.

Pasākumi martā:


