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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
6.lpp.

Papildu finansējums 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.

Pirmajās un Otrajās Lieldienās 
Ķegumā un Rembatē viesojās īpaši 
draugi.

Ievērojot epidemioloģiskās pra-
sības, ikviens svētku brīvdienās 
bija aicināts doties pastaigā. Pirma- 
jās Lieldienās rembatieši varēja 
 satikt Lieldienu zaķi – Lolu, kopā no-
fotografēties un aplūkot, ko zaķenīte 
sagādājusi svētkos. Tāpat ikvienam 
bija iespēja doties uz Rembates Tau-
tas namu, lai saņemtu materiālus un 
izgatavotu dzeltenu gailīti. Īpašā vi-
deo sveicienā Lieldienu zaķēni uzde-
va mīklas. Ar visiem pareizo atbilžu 

autoriem sazināsies individuāli un Jūs 
varēsiet balviņas saņemt Rembates 
Tautas namā.

Otrajās Lieldienās Ķegumā vie-
sojās zaķu meitene un viņas draugs 
lācēns. Kopā viņi devās iepazīt Ķegu-
ma ielas un sasveicināties ar bērniem. 
Šajās Lieldienās Ķegums bija izrotāts 
īpaši košās dekorācijās, un pilsētā bija 
novietotas trīs šūpoles pie kurām va-
rēja atrast Lieldienu mīklas. Paldies 
visiem pareizo atbilžu iesūtītājiem, 
ar Jums sazināsies individuāli un pēc 
balviņām varēs ienākt Ķeguma Tautas 
namā.

Noskaidroti apkaimes spēles “Iepazīsti 
Birzgales pagastu ziemā” uzvarētāji

Laika posmā no 1. līdz 31. aprīlim, 
ikviens varēja  piedalīties apkaimes 
spēlē “Iepazīsti Birzgales pagas-
tu ziemā”, izmantojot aplikāciju 
“Actionbound”. Spēles mērķis bija 
iepazīstināt ar Birzgales pagastu, 
kā vienu no Ķeguma novada pa-
gastiem un neatņemamu novada 
sastāvdaļu, kurā ir ko apskatīt un 
ieraudzīt. Kopumā spēlē piedalījās 
un rezultātus iesūtīja 28 komandas. 
1. aprīlī tika veikta balvu izloze, 
kur starp visiem dalībniekiem, kas 
piedalījās, pēc nejaušības principa 
izlozējām 4 pārsteiguma balvas, ko 
sarūpēja mūsu vietējie uzņēmēji ar 

Ķeguma novada pašvaldības atbal-
stu.

Laimīgie uzvarētāji ir:
Valts – balvā saņem ZS “Ogu 

dārzs” ievārījumu un “Rembates šo-
kolādes” trifeļu izlasi (spēlē piedalījās 
un rezultātus iesūtīja 11.martā);

Ilze D. – balvā saņem ZS “Ogu 
dārzs” ievārījumu un “Rembates šo-
kolādes” trifeļu izlasi (spēlē piedalījās 
un rezultātus iesūtīja 20. martā);

Elīna – balvā saņem veikala “O 
Bodnīca” dāvanu karti (adrese: Ķegu-
ma pr. 2a, Kegums), (spēlē piedalījās 
un rezultātus iesūtīja 13. martā);

Mārīte – balvā saņem veikala “O 
Bodnīca” dāvanu karti (adrese:Ķegu-
ma pr. 2a, Ķegums), (spēlē piedalījās 
un rezultātus iesūtīja 28. martā);

Laimīgos uzvarētājus informē-
sim arī privāti, nosūtot informāciju 
uz e-pastiem, kurus norādījāt spē-
les aplikācijā pie rezultātu iesnieg-
šanas!

Savu laimīgo balvu vari saņemt 
pie Birzgales pagasta muzeja “Rūķi” 
vadītājas, Parka ielā 2, Birzgalē  no 
6. aprīļa. Tālrunis saziņai – 29321492.

Paldies visiem par piedalīšanos 
šajā apkaimes spēlē!
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Lieldienās Ķegumā un Rembatē 
viesojas īpaši draugi

Sarežģītajā ārkārtējā situācijā ne 
mirkli neesam zaudējuši ticību, 
ka 1. septembris jeb Zinību diena 
Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolā un valstī būs atkal klātienē. 
Mēs, skolas pedagogi un darbinie-
ki, gaidām ikvienu savu skolēnu, 
taču īpaši priecīgi būsim par Tevi 
– pirmklasniek!

Tieši Tu kopā ar citiem piedzīvosi – 
svinīgo apli skolas priekšā, mīļākos 
sveicienus un pārsteigumus.

Jau tagad, garām ejot, pacel acis 
uz lielo un skaisto ēku, kura būs Ta-
vas nākamās mājas nākamos gadus! 
Pamēģini iztēloties, kas Tevi tur sa-
gaida! Zinoši, radoši un prasmīgi 
skolotāji, čakli darbinieki, radošas 

telpas, koši un laikmetīgi iekārtoti 
kabineti, jaunākās tehnoloģijas, tajā 
skaitā roboti un droni, lieliska sporta 
zāle un stadions, gardas pusdienas un 
rotaļu laukumi telpās un ārā, mājīga 
bibliotēka – tas nebūt nav viss. Ienāc 
kopā ar mammu vai tēti un paskaties 
pats savām acīm! Tev noteikti patiks.

Savā jaunajā klasē (audzinātājas 
– Arta Bluķe, Sabīne Veisa vai Liene 
Seržante) Tu mācīsies ne tikai latvie- 
šu valodu, matemātiku, dabas un so-
ciālās zinības, mūziku, sportu, bet arī 
angļu valodu, dizainu un tehnoloģi-
jas, datoriku. Tāpat Tev būs iespēja 
darboties pagarinātās dienas grupā un 
saņemt logopēda, sociālā pedagoga 
un medmāsas palīdzību. 

Skolā Tev piedāvāsim arī daudz 

jauku pasākumu kopā ar klasi, citiem 
skolas biedriem vai vecākiem, kā arī 
nodarbības dažādos interešu izglītī-
bas pulciņos. Tajos Tu varēsi dziedāt, 
spēlēt teātri, dejot, mācīties izteiks-
mīgi runāt, sportot, spēlēt dambreti, 
apstrādāt koku vai izveidot savu ro-
botu.

Droši nāc mūsu pulkā! Tu mūsu 
skolā jutīsies labi un atradīsi to, ko 
vēlies iemācīties un apgūt!

Gaidām Tevi ciemos!
Taviem vecākiem informāciju par 

tiešsaistes tikšanos 22. aprīlī plkst. 
18:00 nosūtīsim jau pavisam drīz!

Vladimirs Samohins,
skolas direktors

Pirmklasniek, mēs Tevi gaidām!
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Martā Birzgales pagastā uzsākta vidi 
degradējošas būves nojaukšana 25. martā karogus rotā melnās 

sēru lentes, pie piemiņas akmens 
klusi dus ziedu pulks un pie plāks-
nēm rāmi deg sveču ugunis.

Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas dienā Ķeguma novada paš-
valdības pārstāvji, ievērojot valstī 
noteiktos epidemioloģiskās drošības 
pasākumus, devās pie tiem novada 
iedzīvotājiem, kuri ir piedzīvoju-
ši deportācijas. Ņemot vērā valstī 
noteiktos ierobežojumus, piemiņas 
pasākums šogad nenotika, tomēr, lai 
godinātu vairāk kā 40 novada iedzī-
votājus, Ķeguma, Tomes, Birzgales 
un Rembates represētajiem tika aiz-
vestas nelielas piemiņas dāvaniņas.

Šogad Birzgalē, tāpat kā Tomē, 
uzstādīta piemiņas plāksne. Pie 
plāksnes Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņai Birzgales pagasta 
pārvaldes vadītāja Solvita Pikaļeva 
un tautas nama vadītāja Mudīte Ja-
novska-Spriņģe nolika ziedus. 

Represijas, kas skāra gandrīz 
visus Latvijas iedzīvotājus, ir atstā-
jušas dziļas rētas, bet latviešu tauta 
spēj pārdzīvot visas vētras, spītējot 
saltajam vējam un, pierādot savas 
tautas spēku un cilvēka gribu.

Pieminot izsūtīšanu piedzīvoju-
šos, esam kopā ar Jums domās, at-
miņās un pārdomās. 

Piemin komunistiskā genocīda upuru piemiņu

Pārcelts nekustamā īpašuma  nodokļa 
nomaksas termiņš

Martā Birzgales pagastā uzsākta 
vidi degradējošas būves nojauk-
šana. Ēka, kas atradās netālu no 
“Rūķu parka” bija novecojusi, ne-
droša un vidi degradējoša. Jau vai-
rākus gadus šī būve netika lietota. 
Ņemot vērā situāciju, Birzgales 
pagasta pārvaldes vadītāja rosinā-
ja šo būvi nojaukt.

Šobrīd ēka jau ir nojaukta un tiek sa-
kārtota vide, kurā tā atradās. Nelielo 
uzkalniņu turpmāk klās zaļa zāle, ie-
skaus koku lapas un bērni varēs droši 
uzturēties nojauktās ēkas teritorijā.

Tiek apsekotas arī citas ēkas, 
darbi pie vidi degradējošo būvju no-
jaukšanas turpināsies.

Saskaņā ar likuma “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 6. panta 
trešo daļu,  nekustamā īpašuma 
nodoklis maksājams reizi ceturks- 
nī — ne vēlāk kā 31. martā, 15. 
maijā, 15. augustā un 15. novem-
brī — vienas ceturtdaļas apmērā 
no nodokļa gada summas. Nodokli 
var nomaksāt arī reizi gadā avansa 
veidā.
2021. gada 13. martā stājās spēkā 
grozījumi Covid-19 infekcijas iz-
platības seku pārvarēšanas likuma 
5. pantā, kas nosaka, ka pašvaldī-
bām 2020. un 2021. gadā ir tiesības
noteikt citus nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņus, kas at-
šķiras no likumā “Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos
pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā
taksācijas gada ietvaros, un par no-
dokļa maksājuma kavējumu līdz
2021. gada 31. decembrim  netiek

aprēķināta likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 29. panta otrajā daļā 
noteiktā nokavējuma nauda.

Ķeguma novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs 2021. gada 15. 
martā izdevis rīkojumu “Par paš-
valdības iestāžu un struktūrvienību 
darba ārkārtas situācijā”, 5. punktā 
nosakot, ka apmeklētāju pieņemšana 
notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta. 
Šāds rīkojums pieņemts, izvērtējot 
riskus, kas var rasties, ja netiek iero-
bežota pakalpojumu sniegšana klāt-
būtnē un ir nekontrolēta pašvaldības 
klientu plūsma un atrašanās pašval-
dības telpās.

Ņemot vērā iepriekš minēto Ķe-
guma novada pašvaldības dome 17. 
martā nolēma pagarināt 2021. gada 
nekustamā īpašuma nodokļa pirmā 
ceturkšņa maksājumu termiņu no 
2021. gada 31. marta līdz 2021. gada 
17. maijam (ieskaitot).

Ķeguma novads piedalās apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” projektu konkursā

Latvijas pašvaldību apvienības 
„Sabiedrība ar dvēseli - Latvija“ 
2020. gada konkursā piedalījās 
404 projekti no 36 novadiem un 
2 republikas pilsētām. Projek-
tu kopējais finansējums 557 055 
eiro. No Rīgas plānošanas reģiona 
piedalījās vairāki novadi, tostarp 

Ķegums, Lielvārde, Ogre, Jaunpils 
un Ādaži, kas savās pašvaldībās 
īstenojuši dažādus sabiedrībai un 
videi nozīmīgus projektus. 

Šogad uzvarētāju noteikšana epi-
demioloģiskās situācijas dēļ notika 
neierastākā veidā - attālinātā balsoju-

mā. Konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 
– Latvija” nacionālo balvu 1000 eiro
vērtībā un titulu „2020.GADA LA-
BĀKAIS PROJEKTS” žūrija piešķī-
ra Rīgas plānošanas reģiona 1. vietas
ieguvējam – Ķeguma novada biedrī-
bas “Soroptimistu klubs “Ogre-Ķe-
gums”” projektam “Velo laukuma
izveide bērniem”.

Tik tiešām liels gandarījums, ka 
Ķeguma novada vārds, kā vietas, 
kurā tiek īstenoti sabiedrībai nozīmī-
gi projekti, kas tiek arī pamanīti un 
atzinīgi novērtēti, konkursā izskan 
jau trešo gadu pēc kārtas. Kā pašval-
dība esam gandarīti, ka mūsu novadā 
ir tik aktīvi iedzīvotāji un biedrības, 
kas vēlas pilnveidot un sakārtot mūsu 
apkārtējo vidi, ieviest jaunas idejas 
kā dažādot atpūtas iespējas, ieviest 

jaunas tradīcijas. 
Sakām lielu paldies biedrībai 

Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums” 
par īstenoto projektu un iegūto 1. 
vietu konkursā gan reģionālajā, gan 
arī nacionālajā mērogā un biedrībai 
“Latvijas pašvaldību savienība” par 
Ķeguma novada pašvaldības iedzī-
votāju iniciatīvas projektu 2021. 
gada konkursam piešķirto līdzfinan-
sējumu 3000 eiro apmērā jaunu, vēr-
tīgu projektu realizēšanai novadā.

Apsveicam arī pārējo reģionu 
uzvarētājus: Kurzemes plānošanas 
reģiona 1. vietas ieguvējus – Kul-
dīgas novada Biedrību “Mākslas un 
tehnoloģiju centrs“, projekts “Kul-
dīgas mākslas festivāls”; Latgales 
plānošanas reģiona 1. vietas iegu-
vējus – Riebiņu novada iedzīvotāju 

iniciatīvas grupu ”Kaimiņi”, projekts 
“Priecājies un spēlējies kopā ar drau-
gu”, Vidzemes plānošanas reģiona 
1. vietas ieguvējus – Raunas novada
Raunas NIG, projekts “Klinšu atse-
guma apgaismošana Raunas upes
krastā” un Zemgales plānošanas re-
ģiona 1. vietas ieguvējus  – Vecum-
nieku novada biedrību “7 maņas”,
projekts “Aktivitāšu celiņa izveide
bērniem “Taciņa priekam”, kā arī ot-
rās un trešās vietas un veicināšanas
balvu ieguvējus.

Ir liels prieks skatīties uz paveik-
to visos Latvijas novados un priecā-
ties par to, ka iedzīvotāju idejām un 
vēlmei darīt nav robežu. Lai visiem 
izdevies un realizētiem projektiem 
bagāts 2021. gads!
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Tiešsaistē diskutē par ēkas nākotni

Pirms Lielās Talkas, kas norisināsies 24. aprīlī,  visiem tal-
kotājiem ir iespēja pieteikt savas talkas talkošanas tiešsais-
tes kartēs Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv sadaļā 
“Kartes”. Talkotāji arī aicināti ņemt vērā visus drošības 
priekšnosacījumus, kas būs aktuāli Lielās Talkas norises 
brīdī, kā arī aktīvi reģistrēt savas talkošanas vietas tieš-
saistes kartēs, lai koordinētā un drošā veidā vienotos Lat-
vijas sakopšanā.

Mājaslapā talkas.lv mājaslapā visi talkotāji var gan apskatīties 
“Piesārņoto vietu karti”, plānojot savus Lielās Talkas darbus, 
gan arī pieteikt savas talkas. Ņemot vērā paaugstinātās drošī-

bas apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aici-
nājumu, talkotāji aicināti lielāku uzsvaru likt uz individuālo 
talkošanu, tāpēc ir pieejama arī īpašā SOLO talkas karte, kur 
savu atkritumu savākšanas vietu var atzīmēt tie, kuri dosies 
talkot vienatnē. Mājaslapā atrodamas trīs interaktīvās Lielās 
Talkas kartes, kurās var pieteikt savu labiekārtošanas vai atkri-
tumu savākšanas talku: 

- “Lielās Talkas’21 karte” talkotāji aicināti pieteikt
trīs veidu talkas – atkritumu savākšanas talkas, labiekārtošanas 
talkas vai apvienotās talkas labiekārtošanas un atkritumu 
savākšanas talkas: https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/ 

- “Solo Talkas’21 karte” savas talkas ir aicināti pieteikt
tie, kuri vēlas doties dabā un talkot vienatnē, sakopt savu 
apkārtni vai savu māju tuvumu. Tā ir iespēja individuālajiem 
talkotājiem pievienoties plašajam Latvijas talkotāju pulkam, 
lai kopīgi piedalītos pavasara sakopšanas darbos: https://
talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/

(zināšanai: SOLO talkotājiem savāktie atkritumi jānogādā 
oficiālajās talkošanas vietās, kuras atrodamas kopējā 
talkošanas kartē)

- “Piesārņoto vietu karte” Latvijas iedzīvotājiem
ir iespēja atzīmēt īpaši piesārņotas vietas savos novados un 
reģionos, tādā veidā norādot, kur sakopšanas darbi būtu īpaši 
nepieciešami: https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte/ 

Šogad Lielās talkas vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju – katrs 
atsevišķi, bet visi kopā”,  jo ikviens no mums var dot savu 
artavu, lai Latvija kļūtu par zaļāko un tīrāko valsti pasaulē. Jau 
šonedēļ vairākas pašvaldības ir sākušas aicināt savus iedzīvo-
tājus aktīvi pieteikt talkas Lielās Talkas mājaslapā. 

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja, piebilst: “Ik 
dienu saņemam atbalstu un pozitīvas atsauksmes gan no paš-
valdībām, gan iedzīvotājiem par to, ka esam tomēr radījuši 

apstākļiem atbilstošus formātus un veidus, lai cilvēki varētu 
arī šogad doties Lietajā Talkā. Manuprāt, ir ļoti būtiski tieši 
tagad radīt cilvēkos šo saliedētības sajūtu par to, ka lai gan 
katrs atsevišķi, mēs tomēr esam visi kopā un darām kopīgu 
darbu ar vienotu mērķi. Mūsu pašvaldību koordinatori jau ak-
tīvi darbojas un sāk informēt cilvēkus par talkošanas iespējām. 
Īpaši šajos sarežģītajos apstākļos redzu, ka Lielā Talka kļūst 
par sabiedrības saliedējošo aktivitāti. Tāpēc aicinu cilvēkus 
pieteikt savas talkošanas vietas kartēs, lai redzam, cik daudz 
talkotāju šogad piedalās un kuras vietas Latvijā tiek sakoptas. 
Tāpat aicinu visus arī dalīties ar savām aktivitātēm sociālajos 
tīklos, tādā veidā rosinot arī citus iesaistīties talkošanā.”

Kā talkot COVID-19 laikā?
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu 

vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecī-

bas pārstāvji, tad droši talkojiet kopā kopā, ja esat draugi vai 
paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievēro-
jiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvi-
jā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas 
visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglī-
tošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās talkas patrons ir 
Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm 
pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā 
līmenī. 2019. gada augustā patronāžu pārņēma jaunais Valsts 
prezidents Egils Levits. Par saviem zaļajiem darbiem rakstiet 
arī mums talkas@talkas.lv un projects@talkas.lv, vai arī dalie-
ties ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: #LielaTal-
ka2021 #Espiederunakotnei #sakopsavusetu

20. martā Starptautiskais Sorop-
timistu klubs sadarbībā ar Ķegu-
ma novada pašvaldību organizēja
tiešsaistes diskusiju par ēkas Rīgas
ielā 12, Ķegumā nākotni. Diskusi-
jas mērķis bija kopīgi rast piemē-
rotāko risinājumu ēkas Rīgas ielā
12, Ķegumā nākotnes pielietoju-
mam.

Paldies par kuplo atsaucību un ie-
saisti! Pasākumā piedalījās 26 dalīb-
nieki un interesenti, kam rūp šīs ēkas 
liktenis. 

Diskusijas sākumā prezentējām de-
cembrī aizvadītās aptaujas “Sabied-
rības ēka Sabiedrībai” rezultātus, 
kurā lielāko atzinību guva viedoklis, 
ka ēkai vajadzētu kļūt par Amatnieku 
un radošo personību māju. 

Tāpat diskusijas laikā pieredzē 
par dažādu pašvaldību funkciju de-
leģējuma iespējām dalījās Kristīne 
Kalēja no “RADI” Jaunjelgavā un 
Jaunjelgavas novada tūrisma centrs, 
kā arī Dita Trapenciere no nodibi-
nājuma “Skola6”. Krista Anderso-

ne-Krūmiņa no PPP biedrība “Zied 
zeme” un koprades telpas “CoLabora 
Lielvārde” dalījās gan nacionālā, gan 
starptautiska mēroga pieredzē par 
koprades telpu attīstības iespējām un 
nozīmi lauku reģions.

Esam pateicīgas, ka pasākuma 
ietvaros varējām klausīties pieredzes 
stāstos no citiem novadiem par to 
kā šādas ēkas atdzīvināt un dot tām 
otru elpu, veidojot tās kā sabiedris-
kas ēkas, kur darboties radošiem cil-
vēkiem.  Pieredzes stāsti no Cēsīm, 

Jaunjelgavas un Lielvārdes iedves-
moja visus diskusijas dalībniekus tā-
lākai ieceres virzībai. Ir gūta pārliecī-
ba, ka radošās personības, amatnieki, 
mākslinieki, jaunieši, uzņēmēji, paš-
nodarbinātie, nevalstiskās organizā-
cijas, kā arī attālinātā darba veicēji 
var satikties un satiekas koprades 
mājā.

Diskusijas noslēgumā Ķeguma 
novada pašvaldības priekšsēdētājs 
Raivis Ūzuls dalījās ar viedokli 
par ēkas potenciālu, apstiprinot, ka 

koprades māja varētu būt piemēro-
tākais risinājums ēkas saturam nā-
kotnē. 

Paldies visiem diskusijas lek-
toriem un dalībniekiem! Turpinām 
aktīvi iesaistīties, lai reiz ēka Rīgas 
ielā 12, Ķegumā piedzīvotu durvju 
atvēršanas svētkus un kļūtu par sa-
biedrības ēku sabiedrībai!

Starptautiskais Soroptimistu 
klubs “Ogre – Ķegums”

Sākas atkritumu savākšanas un labiekārtošanas talku pieteikšana
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Ar 2021.gada martu Valsts tehnis-
kās uzraudzības aģentūra (turp-
māk-VTUA) atklāj lauksaimnie-
cības sezonas sākumu, t.i., dosies 
maksimāli tuvu traktortehnikas 
atrašanās vietai veikt valsts teh-
nisko apskati.

Traktortehnikas valsts tehniskās ap-
skates laikā obligāti jāievēro valstī 
noteiktās epidemioloģiskās prasības 
(vismaz 2 m x 2 cilvēki, lietojam 
sejas maskas, utt.). Situācijās, ja pa-
kalpojuma saņēmējs atsakās ievērot 
VTUA nodarbinātā norādījumus vai 
ārkārtas situācijas drošības pasāku-
mus, VTUA var pārtraukt pakalpo-
jumu sniegšanas procesu un aicinās 
atkārtoti ievērot noteiktos epidemio-
loģiskās drošības pasākumus.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, 
t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsāk-
šanas, traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai

tehniskajai apskatei. Apskates laikā 
vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilsto-
šas kategorijas traktortehnikas vadī-
tāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas 
apliecībai un jābūt derīgai OCTA 
polisei.

Kā var uzzināt par traktortehni-
kas valsts tehnisko apskati?

Tehniskā apskate tiek veikta 
iespējami tuvu traktortehnikas atra-
šanās vietai (pēc iepriekš saplānota 
izbraukuma grafika) vai individuāli 
vienojoties ar inspektoru (izsau-
kums). VTUA izziņotajā traktorteh-
nikas tehniskās apskates izbraukuma 
grafika vietā var ierasties jebkura 
traktortehnikas vienība tehniskās ap-
skates veikšanai.

VTUA lauksaimniekus arī aicina 
savlaicīgi pieteikties augu aizsardzī-
bas līdzekļu lietošanas iekārtu pār-
baudēm, jo līdzīgi kā ar tehniskajām 
apskatēm, pārbaudes tiek veiktas 
visā Latvijas teritorijā. Ar prasībām 

augu aizsardzības līdzekļu lietoša-
nas iekārtu pārbaudēm var iepazīties 
VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā “Smi-
dzinātāju pārbaudes”.

Tehniskā apskate tiek veikta ar 
mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, 
dzīvībai un apkārtējai videi nekaitī-
gas traktortehnikas un tās piekabju 
piedalīšanos ceļu satiksmē. Tehnis-
kā apskate tiek veikta, lai kontrolētu 
transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, 
kā arī, lai aktualizētu transportlī-
dzekļu un to vadītāju valsts reģistru 
un traktortehnikas un tās vadītāju 
informatīvo sistēmu, atklātu mek-
lēšanā esošos transportlīdzekļus un 
veiktu normatīvajos aktos noteiktās 
kontroles funkcijas, kas saistītas ar 
piedalīšanos ceļu satiksmē.

Informācijas avots:
www.vtua.gov.lv

Iespēja iziet tehnisko apskati maksimāli 
tuvu traktortehnikas atrašanās vietai

NVA aicina darba devējus pieteikt
darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā

Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) filiāles visā Latvijā no 7. ap-
rīļa līdz 23. aprīlim pieņem darba 
devēju pieteikumus skolēnu nodar-
binātības pasākuma īstenošanai 
2021. gada vasarā. 

Pieteikties pasākuma īstenošanai dar-
ba devēji aicināti tajā NVA filiālē, ku-

ras apkalpošanas teritorijā ir plānota 
darba vietu izveide skolēniem. Pietei-
kumu, piedāvāto darba vietu sarakstu 
un darba pienākumu aprakstu darba 
devēji var iesniegt NVA filiālē klātie-
nē, nogādāt pa pastu vai nosūtīt  elek-
troniski uz NVA filiāles e-pasta adre-
si, ja dokumenti ir parakstīti ar drošu 
elektronisku parakstu. Visu NVA filiā-

ļu kontaktinformācija atrodama NVA 
tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.

Detalizētāka informācija par pa-
sākuma nosacījumiem un pieteikuma 
dokumentu formas pieejamas NVA 
tīmekļvietnes sadaļā “Piedāvāju dar-
bu”: https://www.nva.gov.lv/lv/pie-
davaju-darbu-skolenu-vasaras-nodar-
binatiba. 

Birzgales pagasta
pārvalde turpina
paplašināt šķirošanas
iespējas
Birzgales pagasta Graudu ielā (pie 
Kaltes) ir uzstādīti jauni atkritumu 
konteineri, kuros iespējams ievie-
tot šķirotos atkritumus.

Atkritumu šķirošanai ir vairāki iegu-
vumi: atkritumi tiek pārvērsti otrrei-
zējas izejvielās, kas ir izmantojami 
atkārtoti; šķirojot atkritumus tiek 
taupīti dabas resursi; tiek ietaupīti 
finanšu resursi, jo šķirotos atkritu-
mus savāc bez maksas, savukārt par 
nešķiroto atkritumu izvešanu tiek 
piestādīti rēķini; šķirojot sadzīves 
atkritumus tiek saudzēta vide, jo at-
kritumiem nonākot dabā tiek nodarīts 
nopietns kaitējums ekoloģijai.

Lai sāktu šķirot atkritumus, ne-
pieciešamas ir tikai atsevišķas tvert-
nes, maisi vai jebkas cits, kur ievietot 
sašķirotās otrreizējās izejvielas. 

Atgādinām, ka dzeltenais kon-
teineris paredzēts plastmasai, zilais – 
kartonam un papīram, savukārt zaļais 
– stiklam. Birzgalē ir zils vai dzeltens
konteineris, kurā var likt gan papīru,
gan plastmasu, bet ja rodas šaubas
kādus atkritumus ievietot konteinerī,
uz katra no tiem ir novietotas uzlīmes
ar instrukciju.

Aicinām visus iedzīvotājus bez 
maksas šķirot atkritumus, tos novie-
tojot paredzētajos konteineros!

EKO Dienas’2021
Ķeguma novadā
Pavasaris ir laiks, kad vairāk 
domājam par sava īpašuma un 
vides sakārtošanu. Atkritumu 
apsaimniekotājs „Ķilupe” piedāvā 
gan privātmāju un dzīvokļu 
īpašniekiem, kā arī uzņēmumiem 
un pašvaldības iestādēm iespēju 
ērti un bez maksas atbrīvoties 
no nolietotas elektrotehnikas, 
makulatūras un stikla iepakojuma. 

EKO dienu laikā no Ķeguma 
novada iedzīvotājiem bez maksas 
tiks pieņemta makulatūra (avī-
zes, žurnāli, grāmatas), stikla 
iepakojums (tukšas stikla burkas un 
pudeles) un sadzīves elektrotehnika 
– televizori, ledusskapji, gāzes plītis,
veļasmašīnas, trauku mazgājamās
mašīnas, datori un monitori,
radioaparāti, mūzikas centri,
magnetolas, telefoni, putekļusūcēji,
gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi
un cita mazā virtuves sadzīves
tehnika, mobilie telefoni un to
lādētāji utt. Atgādinām, ka nolietotās
elektropreces nedrīkst būt izjauktas.

Makulatūras, stikla iepakojuma un 
sadzīves elektrotehnikas savākšana 
un izvešana notiks bez maksas ar 
„Ķilupe” transportu un darbaspēku, 
piebraucot pie katra klienta 
individuāli. EKO dienu ietvaros 
pieteiktie atkritumi būs jāizliek plkst. 
8 no rīta ārpus vārtiņiem, dienas 
laikā piebrauks kravas transports un 
visu savāks. Līdz ar to iedzīvotājiem 
nav jābūt mājās.

• EKO Dienas Ķeguma 
pilsētas un Rembates pagasta 
iedzīvotājiem – 

    2021. gada 14./15. aprīlis

• EKO Dienas Tomes 
un Birzgales pagastu 
iedzīvotājiem – 

    2021. gada 12./13. maijs
Pakalpojumu var pieteikt pa tālruni 
29104053 vai 65071222, kā arī sūtot 
e-pastu ar pieteikumu „EKO Diena
Ķegums” uz kilupe@gmail.com

26. martā darbu sācis CVK uzziņu tālrunis par 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām
Lai informētu vēlētājus par 5. jū-
nija pašvaldību domes vēlēšanu 
kārtību, no 26. marta līdz 6. jūni-
jam darbosies Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) uzziņu tālrunis 
67049999.

Tālrunis strādās katru dienu no plkst. 
9.00 līdz 20.00, bet 31. maijā no plkst. 
9.00 līdz 21.00, 4. un 5. jūnijā – no 
plkst.7.00 līdz 24.00. Uzziņu tālruņa 
operatori būs gatavi vēlētājus uz-
klausīt arī 6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 
17.00.

Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji 
varēs noskaidrot savu vēlēšanu ap-
gabalu, vēlēšanu iecirkņu adreses un 
darba laikus, uzzināt, kā pieteikt vēlē-
šanu apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu 
apgabalā pieder nekustamais īpašums. 

Tāpat varēs uzzināt par pieteikšanos 
balsot pa pastu no ārzemēm, balsoša-
nas kārtību iecirknī, zīmes aizpildīša-
nu, drošības pasākumiem Covid-19 
infekcijas izplatības mazināšanai un 
iegūt atbildes uz citiem ar vēlēšanu 
norisi saistītiem jautājumiem.

5. jūnija pašvaldības domes vēlē-
šanas norisināsies sešās valstspilsētās 
un 35 novados. Savukārt Rīgas paš-
valdībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo 
dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās 
pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. 
gada vēlēšanām.  

Tiesības piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās ir Latvijas un  Eiropas Sa-
vienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 
gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzī-
vesvietā attiecīgās pašvaldības admi-

nistratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) 
vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu 
dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem 
attiecīgajā pašvaldībā pieder nekusta-
mais īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas 
izmantot iespēju balsot vēlēšanu ap-
gabalā, kurā viņiem pieder nekusta-
mais īpašums, no 27. marta līdz 27. 
maijam jāreģistrējas balsošanai šajā 
vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu 
apgabalu iespējams tiešsaistē Pilso-
nības un migrācijas lietu pārvaldes 
e-pakalpojumā vai klātienē jebkurā
pašvaldības dzīvesvietas deklarēša-
nas iestādē.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlē-
tāji pirmo reizi varēs balsot jebkurā 
sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā 
balsošanas dokumentu izmantojot 

gan pasi, gan personas apliecību. Vē-
lētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos 
pirmo reizi tiks lietots elektronisks 
tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Savu vē-
lēšanu apgabalu vēlētāji var noskaid-
rot arī Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes e-pakalpojumā internetā . 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, 
būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlē-
tāji varēs izmantot arī iespēju nobal-
sot iepriekš:

• pirmdien, 31. maijā, no
plkst. 16.00 līdz 20.00;

• ceturtdien, 3. jūnijā, no
plkst. 9.00 līdz  16.00;

• piektdien, 4. jūnijā, no
plkst. 13.00 līdz 20.00.

Šogad pirmo reizi vēlētāji, ku-
riem ir balsstiesības pašvaldības vēlē-
šanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas 
ārvalstīs, varēs pieteikties balsošanai 
pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsoša-
nai būs jāpiesakās iepriekš - no 27. 
marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties 
varēs Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes e-pakalpojumā, 36 Latvijas 
Republikas vēstniecībās, Centrālajā 
vēlēšanu komisijā vai izmantojot ofi-
ciālo elektronisko adresi.

Ja vēlētājam veselības stāvokļa 
dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu 
iecirknī, būs iespēja pieteikties balso-
šanai savā atrašanās vietā.

Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas

Informācijas nodaļas vadītāja
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Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde 
aicina Vidzemē dzīvojošos rezerves 
karavīrus izmantot iespēju atsvai-
dzināt un uzlabot militārās pras-
mes, piedaloties šogad notiekošajās 
militārajās mācībās, tādejādi uz-
turot gatavību valsts aizsardzības 
uzdevumiem. 

Šobrīd 2.Vidzemes brigādes bataljo-
nu pārstāvji ir sākuši uzrunāt rezer-
ves karavīrus, lai informētu par trim 
iespējām pievienoties militārajām 
mācībām: kareivji un jaunākie ins-
truktori tiks gaidīti pamatapmācības 
nometnē augustā, kad piecu dienu 
laikā viņi varēs atsvaidzināt prasmes 

savās specialitātēs. Savukārt vecāka-
jiem instruktoriem un virsniekiem ir 
iespēja septembrī darboties brigādes 
vai bataljonu štābos, plānojot un rea-
lizējot šī gada lielākās militārās mācī-
bas “Namejs 2021”. Kā trešā iespēja 
rezerves karavīriem ir iesaistīties ci-
tās bataljonu mācībās visa gada garu-
mā, iepriekš vienojoties par konkrētu 
laiku. 

Iesaistoties piedāvātajās mācībās, 
rezerves karavīriem būs iespēja izmē-
ģināt jaunāko militāro ekipējumu un 
tehniku, satikt bijušos dienesta bied-
rus, atsvaidzināt līdera un lēmuma 
pieņemšanas prasmes, kā arī izpildīt 
savu rezerves karavīra pienākumu 

– reizi četros gados ierasties uz mi-
litārajām mācībām, saglabāt un piln-
veidot aktīvā dienesta laikā noteiktai
militārajai specialitātei nepiecieša-
mās iemaņas un sagatavotību.

Mācību laikā rezerves karavīri 
tiks nodrošināti ar karavīra formas 
tērpu, ieroci un ekipējumu, kā arī 
viņiem tiks aprēķināts un izmaksā-
ta kompensācija sākot no 29,75 eiro 
dienā, kā arī uzturnauda 9,96 eiro 
dienā. Tāpat uz militārajām mācī-
bām iesauktajam rezerves karavīram 
kompensēs transporta izdevumus, 
kas radušies, izmantojot personīgo 
vai sabiedrisko transportu no dekla-
rētās dzīvesvietas līdz dienesta pie-

nākumu izpildes vietai un atpakaļ, kā 
arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes 
vietai un atpakaļ. Tiek atlīdzināti arī 
izdevumi, kas radušies, ierodoties 
no ārvalstīm, izvēloties ekonomiski 
pamatotu lētāko transporta veidu. Iz-
devumus par taksometra izmantošanu 
neatlīdzina.

Darba devējs vai izglītības iestā-
de atbrīvo uz militārajām mācībām 
iesaukto rezerves karavīru no darba 
pienākumu pildīšanas vai mācībām, 
saglabājot darba vietu vai tiesības tur-
pināt mācības ar tiem pašiem nosacī-
jumiem, kādi bija pirms iesaukšanas 
uz militārajām mācībām.

Vairāk par noteikumiem attie-
cībā uz rezerves karavīru iesaisti 
šeit: https://www.mil.lv/lv/rezerve/
butiska-informacija-rezerves-karavi-
riem-ieskaties

Rezerves karavīri mācībām var 
pieteikties brīvprātīgi, sazinoties ar 
tuvāko Zemessardzes bataljonu. Kon-
takttālrunis papildus informācijai par 
apmācību un sociālajām garantijām: 
29120847 e-pasts: NG2BDEHQS1@
mil.lv.

Zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes  Informācijas daļa

SABIEDRĪBA

Jaunatnes jomas Starpnovadu sadarbības projekta “KOPĀ. LABĀK.” 
domnīca “Brančs jauniešiem KOPĀ LABĀKAI IZAUGSMEI”
17. martā Zoom platformā tikās Starpnovadu projekta
“KOPĀ. LABĀK.” iesaistītie Ogres, Lielvārdes, Ķeguma
un Ikšķiles jaunieši ar vēlmi līdzdarboties un strādāt pie
jaunizveidotā Ogres novada jauniešu domes izveides, kā
arī izteikt idejas brīvprātīgā darba sistēmas uzlabošanai.
Prieks par visu novadu jauniešiem, kuri aktīvi diskutēja,
līdzdarbojās aktivitātēs un iesaistījās uzdevumos, izteica
viedokli un pārdomas par vietām katrā novadā, kuras viņus
iedvesmo, kā arī minēja vietas, kuras būtu jāuzlabo, lai
vide, kurā atrodamies, kļūtu pievilcīgāka. Pasākuma laikā
tika pozitīvi vērtēta arī Ogres novadnieka aplikācija, kurā
iespējams ne tikai uzzināt par jaunumiem Ogres novadā,
bet arī informēt pašvaldību par aktuāliem uzlabojumiem,
tādejādi un iespēja ierosināt kādu labu ideju attīstībai.
Jauniešu atzīmētās iedvesmas vietas bija ne tikai jau zināmie
tūrisma galamērķi katrā novadā, bet arī, iedvesmojošie Ogres
Zilie Kalni un Dubkalnu ūdens krātuve, Brīvības iela Ogrē un
mūsdienīgais objekts Digitālā strūklaka, pasākumu norises un
pastaigas vieta Lielvardē - Rembates parks, sakoptais Ikšķiles
centra laukums, skaistās Daugavas promenādes un sakoptā
pludmale Ķegumā un Ikšķilē (Daugava arī simboliski vieno
visus četrus novadus), bet jaunieši atzīmēja arī citas vietas:

Jauniešu ieteikumos, kas būtu jāuzlabo, lai vide būtu 
pievilcīgāka un viņi justos labāk, tostarp ir Jumpravas brīvdabas 
estrāde, ceļu infrastruktūras labiekārtošana Lielvārdē, Ķeguma 
novadā un Ogres novadā, degradēto teritoriju un ēku sakopšana 
un labiekārtošana, parku un atpūtas vietu savlaicīga sakopšana, 
vizuālā stāvokļa uzlabošana un labiekārtošana, kā arī velo celiņu 
izbūve, savienojot esošās novadu teritorijas, kā arī citas vietas:

Pasākumu vadīja neformālās izglītības speciāliste Sintija 
Lase, kura veicināja jauniešos ieinteresētību līdzdarboties, 
palīdzot jauniešiem izprast un pašvaldību speciālistiem ieskicēt 
nākotnes apvienoto novadu vīziju un ievirzes jauniešu domes 
izveidē, kā arī pasākuma laikā tika radīts priekšstats un izpratne 
par to, kas ir brīvprātīgais darbs.

Nākošais pasākums jau 24. martā ar jaunapvienoto novadu 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, uzņēmējiem un organizācijām 
par brīvprātīgā darba sistēmu un skolēnu vasaras nodarbinātību. 
Aprīlī plānojam kopīgu tikšanos jauniešiem un darba devējiem 
“Darba birža”, kurā par brīvprātīgo darbu un iespējām diskutēs 
jaunieši un pašvaldības iestāžu darbinieki un organizācijas.

Kopumā šajā projektā paredzētas arī vēl citas jauniešiem 
saistošas aktivitātes – pieredzes apmaiņas brauciens uz 
kādu Latvijā zināmu Jauniešu domi, saliedēšanās pasākums, 
piedalīšanās simulācijas spēlē “Jauniešu domes vēlēšanas” (visi 
pasākumi plānoti, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos 
drošības pasākumus). 

Rezultātā paredzam, ka jaunieši un brīvprātīgā darba devēji 
iegūtās zināšanas un pieredzi varēs izmantot nākotnes kopējā 
četru novadu sadarbības plāna iezīmēšanā.

Projekts “KOPĀ. LABĀK.” tiek īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 

2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Tīnūžu volejbola laukums. Apkārtnē ir gan volejbola laukums, 
basketbola laukums, futbola vārti,  ziemā ir hokeja laukums un 
tuvumā ir peldvieta kur atpūsties.

Ķentes kalns. Jauka vieta Ogrē ārpus pilsētas, kur neapgrozās 
daudz cilvēku.

Lielvārdes Laivu piestātne. Vieta, kura skaisti sakopta un 
prieks atrasties

Ogres autoosta un citas ēkas. Autoosta ir viena no pirmajām 
vietām, ko redz ciemiņi, kas izmanto sabiedrisko transportu

Rembates pagasta pasta ēka. Veca ēka, kas agrāk kalpojusi kā 
pasta ēka Rembatē. Šobrīd ir sliktā stāvoklī. Lieliski kalpotu, kā 
jauniešu centrs/dienas centrs.

Vieta pie Mazās Juglas. Blakus Tīnūžu tautas namam pāri 
diviem tiltiņiem ir vieta pie Mazās Juglas, kur vasaras laikā 
var pavadīt laiku un peldēties, bet skats apkārt ir bēdīgs. Soliņi 
ir novecojuši tāpat kā laipa aiz kadra, kas atrodas tālāk ar 
ugunskura vietu un ģērbtuve blakus soliņiem. Brīnišķīga vieta, 
kur atpūsties, kad zaļo zāle un plaukst puķes, bet šo vietu var 
noteikti uzlabot ar jauniem un vizuāli labāk skatāmiem soliņiem, 
ģērbtuvi un laipu. Šī vieta var izcili kalpot arī pasākumu 
rīkošanai, bet izskats diemžēl bojā iespējamo potenciālu.

Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde aicina
rezerves karavīrus  piedalīties militārajās mācībās 
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PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMI

Pasniegti Ķeguma novada pašvaldības apbalvojumi
Ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasī-
bas, 19. martā Ķeguma novada pašvaldība sveica konkursu 
“Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” un “Ķeguma 
novada sporta laureāts” apbalvojumu saņēmējus, kā arī 
Ķeguma novada pašvaldības atzinības rakstu un goda titula 
“Ķeguma novada lepnums 2020” ieguvējus.

Ķeguma novada pašvaldības dome 2020. gada 30. jūnijā pieņē-
ma lēmumu izsludināt konkursu „Veidosim skaistu un sakoptu 
savu novadu”. Konkursā varēja pieteikties no 15. jūlija līdz 7. 
augustam. Kopumā pieteikti 9 objekti. Šī gada tēma bija “Krā-
sas manā sētā”.

Kategorijas “Tūrisma mītne” laureāti:
1. vietu ieguva viesu nams “Jaunsvelmes” saimniece Vivita

Atare. 
2. vietu ieguva viesu nams “Saules”.
Kategorijā “Lauku sēta”:
1. vieta - mājas “Gudiņi”, Tomes pagasts, saimnieces Skaid-

rīte Jonikāne un Sandra Cakule;
2. vieta - mājas “Grantslejas” Tomes pagasts. Šeit saimnie-

ko jauni, enerģiski saimnieki Artūrs Kovaļevskis un Inta Vo-
skāne.

3. vieta - mājas “Vecsudrabi” Rembates pagasts, saimnieki
- Kaija Bildere un meita Dace Helmane.

Kategorijā “Lauku saimniecība” 1. vieta tika piešķirta
mājai “Kalna druvas” Birzgales pagastā. Mājas saimnieki Dace 
un Vladimirs.

Kategorijā “Darba vieta”:
1. vieta - uzņēmums SIA “Silver Standart Houses”, īpašnie-

ki Egita un Mareks Bašeni.
2. vieta - Birzgales pagasta pārvalde. Iestāde var lepoties ar

saviem apstādījumiem un dārznieci Diānu Arāju. 
3. vieta - Rembates Tautas nams.
Ķeguma novada sporta laureāts
Ik gadu labākie novada sportisti pulcējas Ķeguma Tautas

namā, pasākumā “Ķeguma novada sporta laureāts”, kurā go-
dinām un pasakāmies par viņu sasniegumiem, ieguldījumu un 
Ķeguma novada atpazīstamības veidošanu. 19. martā, ievērojot 
visas epidemioloģiskās drošības prasības, tika sveiki komandu 
pārstāvji un titulu saņēmēji. 2020. gada “Ķeguma novada sporta 
laureāti”:

Pauerliftings (svaru stieņa spiešana guļus):
Ilze Katrīne Gailīte - 2. vieta junioru grupā Latvijas čem-

pionātā Jelgavā (bez ekipējuma);
Annija Roga - 1. vieta junioru grupā Jelgavā;
Mariana Maļinovska - 2. vieta Latvijas čempionātā uz reižu 

skaitu Pļaviņās;
Baiba Krauze - 1. vieta Pļaviņās un Jelgavā, 2. vieta Latvi-

jas sporta veterānu savienības spēlēs Valmierā, 3. vieta Latvijas 
čempionātā spiešanā guļus ar ekipējumu Gulbenē, 1.vieta svaru 
bumbu celšanā Rīgā;

Vija Dzērve - 3. vieta Jelgavā, 1. vieta Valmierā;
Sergejs Cviguns - 2. vieta Jelgavā;
Jānis Putniņš - 3. vieta Jelgavā, 2. vieta Pļaviņās un Val-

mierā;
Dzintars Roga - 2. vieta Jelgavā;
Ilmārs Laksa - 2. vieta Jelgavā, Gulbenē, Valmierā, 3. vieta 

Pļaviņās;
Pēteris Līcis - 1. vieta Gulbenē un Valmierā;
Uldis Veliks - 1. vieta Jelgavā, Pļaviņās, Valmierā, 2. vieta 

svaru bumbu celšanā Rīgā;
Mārtiņš Broks - 3. vieta Valmierā;
Jānis Pūga - 3. vieta Valmierā;
Voldemārs Madalāns - 3. vieta Jelgavā, Valmierā, 2. vieta 

Gulbenē;
Jānis Babris - 1. vieta Gulbenē, 2. vieta Jelgavā un Pļaviņās;
Valdis Brinks - 1. vieta Jelgavā, 2. vieta Gulbenē un Val-

mierā;
Zigfrīds Hermanis - 1. vieta Jelgavā, Gulbenē, Valmierā;
Jānis Dzērve - 1. vieta Jelgavā, Gulbenē, Valmierā, 2. vieta 

Pļaviņās;
Jānis Belsons - 1. vieta Gulbenē, Valmierā, 2. vieta Jelgavā, 

3. vieta svaru bumbu celšanā;
Staņislavs Gailums - 2. vieta Jelgavā;
Alberts Trops - 1. vieta Jelgavā;
Andrejs Krastiņš - 2. vieta Jelgavā, 3. vieta svaru bumbu 

celšanā Rīgā.

LSVS 57. sporta spēles:
Mirdza Aizsilniece - 2. vieta lodes grūšanā vieglatlētikā tel-

pās Rīgā, 2. vieta diska un šķēpa mešanā, lodes grūšanā viegl-
atlētikā Rojā, 1. vieta galda tenisā Iecavā, 2. vieta svaru bumbu 
celšanā Rīgā;

Anita Bērsone - 1. vieta diska mešanā un lodes grūšanā 
Rojā;

Viktors Mūrnieks -  2. vieta 60 m skrējienā, 3. vieta 200 m 
skrējienā un tāllēkšanā Rīgā, 1. vieta 100 m un 800 m skrējienā, 
2. vieta tāllēkšanā Rojā, 1. vieta 2 km krosā Jēkabpilī;

Agita Kaļva - 1. vieta tāllēkšanā, 2. vieta trīsoļlēkšanā, 3.
vieta 800 m skrējienā Rīgā, 1. vieta tāllēkšanā, 2. vieta trīssoļ-
lēkšanā un 400 m skrējienā Rojā, 1. vieta 5 km skrējienā Jēkab-
pilī, 1. vieta svaru bumbu celšanā Rīgā;

Harijs Jaunzems - 1. vieta šķēpa mešanā, 2. vieta diska un 
lodes grūšanā Rojā, 1. vieta galda tenisā Iecavā;

Uldis Ābelis - 1. vieta lodes grūšanā, 60 m skrējienā Rīgā, 
1. vieta diska un šķēpa mešanā, 3. vieta lodes grūšanā Rojā, 1.
vieta svaru bumbu celšanā Rīgā;

Gunita Aizstrauta - 1. vieta augstlēkšanā, 3. vieta trīssoļ-
lēkšanā Rīgā, 1. vieta augstlēkšanā Rojā, 2.vieta svaru bumbu 
celšanā Rīgā;

Sniedze Žvagina - 1. vieta 3 km soļošanā Rojā;
Liene Seržante - 2. vieta 3 km soļošana Rīgā un Rojā;
Maija Aruma - 3. vieta, 1. vieta 60 m un 200 m skrējienā, 3. 

vieta tāllēkšanā Rīgā;
Jānis Kantoris -  3. vieta lodes grūšanā Rīgā;
Linda Putāne - 2. vieta 5 km skrējienā Jēkabpilī;
Elga Babre - 3. vieta krosā Jēkabpilī;
Marija Sprukule - 1. vieta jūdzes skrējienā Rīgā, 3. vieta 2 

km skrējienā Jēkabpilī;
Vizma Grigorjeva - 2. vieta lodes grūšanā, 60 m skrējienā 

Rīgā, 3. vieta diska un šķēpa mešanā Rojā;
Vaclavs Griņevičs - 3. vieta 3 km soļošana Rojā, 3. vieta 2 

km skrējienā Jēkabpilī, 1. vieta svaru bumbu celšanā, 3. vieta 
dambretē Bauskā;

Normunds Ermičs - 2. vieta šķēpa mešanā Latvijas sporta 
veterānu čempionātā Gulbenē;

Guntars Stepiņš - LSVS 57. sporta spēlēs 1.vieta novusā 
Ķekavā.

Svaru bumbu celšana Rīgā
Vija Ūdresala - 1. vieta;
Olga Ozoliņa - 1. vieta;
Anna Krastiņa - 1. vieta;
Hilda Ābele - 1. vieta;
Armands Dumpis - 1. vieta;
Andris Pivars - 1. vieta;
Ainis Veļiks - 1. vieta;
Juris Pivors - 2. vieta;
Eduards Lunis - 2. vieta;
Gaida Labuce - 3. vieta;
Dambrete un šahs:
Ruta Auziņa - 1. vieta šahā Baložos;
Nadežda Grigorjeva - 3. vieta šahā;
Antra Velnere 2. vieta Latvijas čempionātā 64 lauciņu dam-

bretē;
Guntis Valneris - 1. vieta Latvijas čempionātā 64 un 100 

lauciņu dambretē;
Alis Bālbārzdis - 2. vieta dambretē Bauskā;
Gunārs Gribuška - 3. vieta Latvijas čempionātā 64 lauciņu 

dambretē.
Orientēšanās:
Lūkass Siliņš - 3. vieta Latvijas čempionātā U14 gupā 

orientēšanās sportā vidējā distancē;
Nauris Neimanis - orientēšanās treneris Lūkasam Siliņam 

un Renāram Grasim.
Par ieguldījumu sportā
Oskars Dūdens - Latvijas Čempionātā motokrosā blakus 

vāģu klasē iegūta 12. vieta un pārstāvēts Ķeguma novads.
Kaspars Lubgans - Latvijas Čempionātā motokrosā blakus 

vāģu klasē iegūta 12. vieta un pārstāvēts Ķeguma novads.
Santa Veinberga un Jevgenijs Gavrilovs - jau vairāk kā des-

mit gadus vindsērfings, SUP un aktīvs dzīvesveids ir Santas un 
Jevgēnija sirdslieta, kas ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas sa-
stāvdaļu. 2019. gada vasarā tika izveidota bāzes vieta Ķeguma 
pludmalē, kur tiek vadīti gan SUP treniņi un izbraucieni, gan 

vindsērfinga apmācības. 2020. gada 7. augustā Ķegumā tika 
rīkots pirmais “Surf party”, kas pulcināja SUP entuziastus no 
visas Latvijas.

Kristers Serģis - Popularizē Ķeguma novadu, rīkojot pasau-
les čempionāta posmus motokrosā. 2020. gadā “Zelta Zirga mo-
totrasē” aizvadīti trīs Pasaules Čempionāta posmi motokrosā, 
tādejādi popularizējot gan Latvijas vārdu pasaulē, gan veicinot 
Ķeguma atpazīstamību.

Edijs Veidemanis - darbojas Ķegumā kopš 2018. gada ru-
dens. Ir izveidojis „EV Boxing school - Kegums”. Boksā trenē 
ne tikai skolēnus, bet arī pieaugušos. Piedalās boksa turnīros 
un arī pats 2020. gada 1. augustā Ķeguma pilsētā noorganizēja 
boksa turnīru.

Liene Lazdiņa - jau vairākus gadus ir aktīva sporta entuzi-
aste, kas atbalsta dažādu sporta pasākumu norisi. Līdzdarbojo-
ties katru gadu tiek organizēts populārais skrējiens “Rembates 
aplis”, vasarās notiek veselības skrējiens “Rembates veselības 
apļi”, jau otro gadu tiek rīkotas “Rembates ielu sporta spēles” 
un citas sacensības.

“Gada sportists” -  Aivars Gailītis - 1. vieta pauerliftingā 
Pļaviņās, Gulbenē, Valmierā, 2. vieta pauerliftingā Jelgavā. Ai-
vars Gailītis ir sporta kluba “Rembate” dibinātājs un vadītājs. 
Viņa trenētie atlēti regulāri gūst uzvaras pauerliftingā Latvijas 
čempionātos un LSVS sporta spēļu sacensībās. Viņa vadībā 
Rembates pagastā ir ierīkota trenažieru zāle ar visu nepiecie-
šamo inventāru sporta nodarbībām, katru gadu iespēju robežās 
inventārs tiek papildināts.  

“Jaunā cerība” -  Renārs Grasis 2020 - orientēšanas spor-
tā 2. vieta Latvijas čempionāta U14 grupā sprintā Valmierā, 3. 
vieta garajā distancē Pļaviņās.

“Ķeguma novada sporta laureāts” - Aigars Apinis, Lat-
vijas paralimpiskais sportists. 2019. gada novembrī Dubaijā 
uzvarēja diska mešanā pasaules čempionātā paravieglatlētikā. 
Pastāvīgi popularizē Ķeguma novada vārdu, rīko izstādes, izglī-
to jauniešus par sportu, veicina aktīvu dzīvesveidu.

Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Rai-
vim Ūzulam tika pasniegts LSVS kauss par Ķeguma novada 
komandas izcīnīto 1. vietu 57. sporta spēļu kopvērtējumā! 
LSVS goda zīme tika pasniegta Jānim Kantorim un Aivaram 
Gailītim, savukārt LSVS goda raksts tika piešķirts Jānim Ave-
nam un Uldim Ābelim.
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PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMI

Pasniegti Ķeguma novada pašvaldības apbalvojumi

Pašvaldības atzinības raksti un augstākais apbalvojums
2020. gadā Ķeguma novada pašvaldības domes deputāti 

nolēma piešķirt piecus Ķeguma novada pašvaldības atzinības 
rakstus un vienu - augstāko novada apbalvojumu - titulu “Ķe-
guma novada lepnums 2020”.

Atzinības raksts piešķirts Uldim Vītolam. Pieteikuma vēs-
tulē rakstīts: “Uldis Vītols ir ilggadējs Ķeguma volejbola spēles 
tradīciju uzturētājs, kurš sabiedriskā kārtā organizē volejbola 
treniņus Ķeguma vīriešu un sieviešu komandām, arī pats spē-
lē kā saspēles vadītājs daudzos čempionātos un turnīros ārpus 
novada. Aktīvi piedalās volejbola sacensību organizēšanā Ķe-
guma novadā.”

Atzinības rakstu saņēma Edijs Veidemanis, kura pieteiku-
mā rakstīts: “Edija boksa klubs „EV Boxing school - Kegums” 
aktīvi darbojas kopš 2018. gada rudens. Skola tika atvērta ar 
Edija iniciatīvu. Edijs ir treneris “ar lielo burtu”, jo viņš trenē 
ne tikai fizisko sagatavotību, bet pirms sacensībām katru da-
lībnieku noskaņo arī morāli un daudz laika iegulda ar viņiem 
runājot. Puišiem Edijs ir arī kā uzticības persona, kuram var 
izstāstīt savu sāpi. Edijs Veidemanis ne tikai trenē jauniešus un 
pieaugušos, bet arī pats piedalās cīņās. Šā gada 1. augustā Ķe-
gumā notika nebijis pasākums „Atvērtās boksa sacensības”, ko 
organizēja pats treneris Edijs Veidemanis un viņa palīgi.”

Atzinības raksts piešķirts Lienei Lazdiņai, kuras pieteiku-
ma vēstulē rakstīts: “Liene ir cilvēks, kurš velta savu dzīvi, lai 
palīdzētu citiem, veidotu labāku sabiedrību, iedvesmojot līdz-
cilvēkus padarīt savu dzīvi interesantāku, piepildītāku. Lienes 
mūžs saistīts ar Rembati - dzimtas mājas, profesionālā izaug-
sme, ģimene. Pateicoties viņas iniciatīvai, Ķeguma novads var 
lepoties ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popula-
rizēšanu. Liene aktīvi atbalsta un sniedz savu artavu Rembates 
aktīvajā sporta dzīvē. Ja nepieciešams sakārtot kādu Glāzšķūņa 
stūrīti, Liene ar ģimeni dodas talkā! Un tā Rembatē top skaistas 
vietas, kurās atpūsties. Var apgalvot, ka bez Lienes Rembate 
būtu mazs pelēks plankumiņš Latvijas kartē, bet tagad mēs 
esam atpazīstami un jūtamies ar to lepni.”

Atzinības rakstu saņēma arī Diāna Arāja. Par viņu 
rakstīts: “Ikviens, iebraucot Birzgalē, noteikti būs pamanījis sa-
kopto pagasta centru. Interesanti, ļoti savdabīgi un atšķirīgi no 
citur redzētā. Birzgales pagasts var lepoties ar savu “seju”. Pa-
gasta skaistuma un labiekārtošanas karaliene - tā Diānu Arāju 
sauc vietējie iedzīvotāji. Vienmēr kustībā, kā skudriņa lielajiem 
pagasta strādniekiem pa vidu, Diāna katrai, pat vismazākajai 
lietiņai, atradīs savu īsto vietu. Meitene ar “zelta rokām”, kas ne 
tikai pazīst katras puķes dvēseli, bet arī lieliski dejo, nodarbojas 
ar aušanu un gatavo dažādus rokdarbus, Jā, un dzied! Diāna ir 
cilvēks, kuras darbs un dzīvesprieks var būt par piemēru gan 

vecam, gan jaunam. Mūsu pagasts ir tik neatkārtojami skaists, pa-
teicoties tādiem cilvēkiem kā Diāna Arāja.”

Atzinības raksts piešķirts Mairai Līdumai, kuras pieteikumā 
rakstīts: “Jau vairāk kā 8 gadus Maira Līduma, paralēli aktīvam 
skolotājas darbam Ikšķilē, savu laiku un enerģiju iegulda Ķegumā 
un Ķeguma jauktajā korī. Maira Līduma ir viens no redzamākiem 
un dzirdamākiem cilvēkiem Ķegumā. Viņa neapšaubāmi ir izne-
susi Ķeguma vārdu visā Latvijā. 

Maira savus dziedātājus spēj dvēseliski izglītot, iedvesmot 
nodziedāt tā, lai spalvas uz rokām saceļas! Koris “Lins” ir kā ģi-
mene, reizēm paši koristi brīnās kā tik dažādi cilvēki spēj atrast 
kopīgu valodu un kļūt par lieliskiem draugiem, kas krīt un ceļas 
viens par otru. Mēģinājumi nekad nav garlaicīgi, jo var dzirdēt 
skaļus smieklus. Taču jāatzīst, ka šiem smiekliem nebūtu nekāda 
pamata vai jēgas, ja tam pamatā nebūtu liels un neatlaidīgs iegul-
dītais darbs.”

Ķeguma novada pašvaldības apbalvojums “Ķeguma nova-
da lepnums 2020” piešķirts Intai Brokānei - Vilcānei. Par Intu 
Brokāni - Vilcāni saņemti trīs pieteikumi, kuros rakstīts: “Inta ir 
īstena ķegumiete - dzimusi, augusti Ķegumā, vienmēr ir lepoju-
sies ar savu pilsētu un lielākā dāvana, ko viņa ķegumiešiem un 
ikvienam ir uzdāvinājusi, ir Ķeguma krusta kalns. Tā ir vieta, kur 
satiekas debesis ar zemi, tā ir vieta, kas apveltīta ar īpašu enerģiju 
un Dieva pieskārienu. Tā ir vieta, kur notiek brīnumi. Baznīca bez 
sienām - tā ļaudis dēvē Krusta kalnu - Intas lolojumu. Inta Ķegu-
ma vārdu ir nesusi Latvijā un pasaulē caur viņas veidoto Krusta 
Kalnu, kurā jau vairāk kā 20 gadu laikā ir bijuši tūkstošiem cilvē-
ki. Viņa neskaita laiku un netaupa enerģiju, viņa sagaida dienā vai 
naktī, nogurusi vai aizņemta. Inta ir pašaizliedzīgi veltījusi ļoti 
lielu daļu savas dzīves, lai palīdzētu cilvēkiem - runātu, iedves-
motu, palīdzētu atrast īsto ceļu šajā dzīvē. Inta ir cilvēks ar lielo 
burtu, ar lielu, plašu sirdi un neizsīkstošu pozitīvismu. Krusta kal-
na sargātājai ir stipras rokas, mīlestības pilna sirds, vieda dvēsele 
un pārpārēm plūstoša enerģija. Pateicoties Intai Brokānei - Vilcā-
nei, Ķeguma Krusta kalns iekļauts Latvijas tūrisma ceļvežos, un  
Ķegums ir kļuvis atpazīstams pasaulē. Kaut kādā neizskaidroja-
mā veidā cilvēki atrod Intu - ģimenes ar slimiem bērniem, ar lie-
lām problēmām un grūtībām. Inta ir kā otrā mamma jau daudziem 
bērniem. Viņa palīdz ģimenēm saglabāt veselīgas attiecības un 
dod cerību, ka var labāk. Inta ir psihologs bez grāda, viņa ir dzī-
ves psihologs. Viņas telefons zvana vienā laidā, ik dienas cilvēki 
no visām Latvijas malām viņai zvana, grib parunāties, dalīties, 
lūgt padomu. Viņas enerģija, spēks un mīlestība ir apbrīnojami 
liela! Tajā pašā laikā viņa ir absolūti vienkārša sieviete, bez jeb-
kādām ārišķībām un nominācijām. Inta ir cilvēks no kura mācī-
ties un iedvesmoties! Cilvēks, kuram gribas līdzināties un būt 
kopā!” Ķeguma novads var lepoties ar tik diženiem cilvēkiem!

Birzgales Tautas nams 
aicina veidot kopīgu 
Mātes dienai veltītu izstādi

Birzgales Tautas nams aicina izmantot A4 lapu, uzzīmēt 
savu māmiņu un pierakstīt kā viņu sauc. Kad zīmējums 
gatavs atnāc un iemet to pastkastītē pie Birzgales Tautas 
nama līdz 7. maijam.

8. maijā līdz plkst. 16.00 pie tautas nama būs apskatāma Bir-
zgales māmiņu izstāde. Zīmējumu 8. maijā pēc plkst.16.00
varēsi saņemt atpakaļ.

Iepriekš zvanot uz tālruni – 29424612 (Mudīte) varēsi iz-
vēlēties sagatavi no kuras izgatavot dāvanu savai māmiņai. 
Rotas sagatavi varēsi saņemt 8. maijā līdz plkst. 17.00 pie 
Birzgales Tautas nama.

Uzsākts mācību process 
12. klašu skolēniem

Pamatojoties  uz Ķeguma novada pašvaldības domes 
2021. gada 24. februāra lēmumu “Par mācību procesa īste-
nošanu Ķeguma novada pašvaldībā”, atbilstoši normatīvajiem 
aktiem, lēmumam un Slimību profilakses un kontroles centra 
norādījumiem, ņemot vērā 2020. gada 9. jūnija Ministru kabi-
neta rīkojumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Slimību pro-
filakses centra sniegto informāciju un norādījumus, ar 2021.
gada 12.aprīli tika uzsākts mācību process Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas 12. klases skolēniem ne vairāk kā di-
vas dienas nedēļā tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek 
kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot izglītības iestādē klātie-
nē nodarbināto un izglītojamo testēšanu.

Uzņēmējus aptaujā par 
Ogres novada attīstību
Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldī-
bas turpina aktīvu darbu pie jaunveidojamā Ogres nova-
da Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034. gadam un 
Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā būs noteikta novada attīstības 
vīzija, ilgtermiņa mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības per-
spektīva, savukārt attīstības programmā būs noteiktas vidējā 
termiņa prioritātes un pasākumu kopums attīstības stratēģijā 
izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Saskaņā ar noslēgto līgumu minēto teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādi veic SIA “Ķemers Business 
and Law Company”.

Aicinām piedalīties aptaujā (https://www.visidati.lv/
aptauja/1704448608/)  iegūtie rezultāti kalpos par pamatu 
jaunveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģi-
jas 2021.-2034. gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.
gadam izstrādei. Aptauja  ir anonīma,  iegūtie rezultāti tiks 
izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas anke-
tu apstrādi un analīzi veiks SIA “Ķemers Business and Law 
Company”.

Aptauja ilgs līdz 15. aprīlim.



PAŠVALDĪBA8 Ķeguma Novada Ziņas 2021. gada 14. aprīlis

www.kegumanovads.lv

Ķeguma novada pašvaldības 
dome 2021. gada martā
nolēma 

slēgt:
iepirkuma līgumu ar Ķeguma 

novada pašvaldības domes iepirku-
ma “Apliecinājuma kartes (-šu) iz-
strāde un autoruzraudzība Ķeguma 
novada pašvaldības VPII “Birztali-
ņa” ēkas iekšējo inženiertīklu atjau-
nošanai un telpu remontam” uzvarē-
tāju - SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.
LV”;

iepirkumu līgumu ar Ķeguma 
novada pašvaldības domes iepirku-
ma “Ķeguma novada pašvaldības 
ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas 
darbi 2021. gada vasaras periodā” 
uzvarētāju SIA “VIA MEŽS”;

iepirkuma līgumu ar Ķeguma 
novada pašvaldības domes iepirku-
ma “Elektroenerģijas piegāde Ķe-
guma novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām” uzvarētāju SIA “AJ 
Power” ;

iepirkuma līgumu ar Ķeguma 
novada domes iepirkuma “Tomes 
tautas nama vienkāršotā fasādes at-
jaunošana” uzvarētāju  - SIA “2A 
Būve”;

sadarbības līgumu ar nodibinā-
jumu “Zinātnes un inovāciju parks” 
par atbalstu projekta “Latvijas sko-
lu jaunatnes foto konkurss “Mana 
zeme skaistā”” īstenošanā, piešķirot 
finansējumu EUR 283 apmērā pro-
jekta tīmekļvietnes https://manaze-
meskaista.lv/ programmatūras piln-
veidošanai;

sadarbības līgumu ar Ogres no-
vada pašvaldību par Bāriņtiesu liku-
mā noteikto funkciju izpildi saskaņā 
ar pielikumā pievienoto Sadarbības 
līgumu.

Nolēma atsavināt, pārdodot iz-
solē pašvaldībai piederošo nekusta-
mos īpašumus:

Dālijas, Tomes pag., Ķeguma 
nov., kadastra numurs 7429 007 
0100, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7409 007 
0091, platība 1476 m2; 

Ogres iela 14, Ķegumā, Ķe-
guma nov., kadastra numurs 7409 
001 0188, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
7409 001 0181, platība 1197m2 
un būves ar kadastra apzīmējumu 
74090010043003. 

Kleomes, Tomes pag., Ķegu-
ma nov., kadastra numurs 7429 007 
0101, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7409 007 
0092, platība 7413 m2. Uz zemes ga-
bala atrodas nenoskaidrotas piede-
rības būve ar kadastra apzīmējumu  
74290070048001.

Atzina nekustamā īpašuma 
“Dīķmalas”, Rembates pagastā, 
Ķeguma novadā, kadastra numurs 
74840040486, 2021. gada 2. martā 
rīkoto izsoli par nenotikušu. Nolēma 
rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, 
pazeminot izsoles sākumcenu  par 
20 %. 

Atzina izsoli, kurā tika atsavi-
nāts pašvaldības nekustamais īpa-
šums “Ceļmalas”, Rembates pag., 
Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 004 
0487,  kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7484 004 

0483, platība 7063 m2, ar nosolīto 
cenu EUR 8152, par notikušu.

Atzina izsoli, kurā tika atsavi-
nāta pašvaldības kustama manta - 
nekustamā īpašuma “Akmenaites”, 
Rembates pagastā, Ķeguma novadā, 
kadastra numurs 7484 001 0071, 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 7484 001 0071 meža zemju 1. 
kvartālā atrodošo cirsmu (galvenās 
cirtes kailcirte 1. nogabalā 0,79 ha 
platībā, galvenās cirtes kailcirte 7. 
nogabalā 1,97 ha platībā un galve-
nās cirtes kailcirte 8. nogabalā 1,39 
ha platībā)  ar nosolīto cenu EUR 
45322, par notikušu.

Atbrīvoja no nomas maksas par 
telpu nomu pašvaldības īpašumā 
Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, Ķe-
guma novadā, laika periodā no 2021. 
gada 1. janvāra līdz ārkārtas situāci-
jas beigām saimnieciskās darbības 
veicējus.

Noteica nomas maksu par telpu 
nomu nekustamajā īpašumā Komu-
nālā iela 5, Ķegumā, Ķeguma nova-
dā, kadastra numurs 74090010051, 
1,18 EUR/m2 mēnesī plus PVN. 
Nolēma nomas maksu sākt aprēķināt 
pēc valstī noteiktās ārkārtējās situā-
cijas beigām.

Pieņēma lēmumu Par Ķeguma 
novada pašvaldības reorganizācijas 
plāna konstatējumu daļas apstipri-
nāšanu.

Apstiprināja saistošos noteiku-
mus:

KND1-6/21/6 „Par  Ķeguma 
novada domes pieņemto saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu” un 
Nr.KND1-6/21/5 „Par sociālās palī-
dzības pabalstiem”.

Apstiprināja Ķeguma novada 
pašvaldības iekšējos noteikumus 
Nr.KND1-7/21/1 ”Noteikumi par 
transportlīdzekļa izmantošanas un 
izdevumu uzskaites kārtību”.

Precizēja Ķeguma novada do-
mes 2021. gada 17. februāra sais-
tošos noteikumus Nr.KND1-6/21/4 
„Par maznodrošinātas mājsaimnie-
cības ienākumu slieksni Ķeguma 
novadā”. 

Atzina par spēku zaudējušiem 
Ķeguma novada domes 2011. gada 
6. aprīļa noteikumus Nr. 1 ,,Kārtī-
ba, kādā tiek ierosināti un īstenoti
projekti ar Ķeguma novada domes
atbalstu un nodrošināta ar projektu
īstenošanu saistīto dokumentu aprite
pašvaldībā”.

Nolēma saglabāt vēlēšanu iecir-
kņa atrašanās vietu bez izmaiņām: 
Nr. 694- Birzgales tautas nams, Sko-
las iela 2, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov. Izmainīja vēlēšanu 
iecirkņu atrašanās vietas: Nr. 689 - 
Ķeguma Tautas nams, Ķeguma pros-
pekts 4, Ķegums, Ķeguma nov.,  Nr. 
690- Rembates tautas nams, Lielvār-
des iela 3, Rembate, Rembates pag.,
Ķeguma nov.

Pagarināja 2021. gada nekusta-
mā īpašuma nodokļa pirmā ceturk-
šņa maksājumu termiņu no 2021.
gada 31. marta līdz 2021. gada 17. 
maijam (ieskaitot).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ķegumā

2021.gada 10.martā Nr. KND1-6/21/6 

APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  2021.gada 10.marta
lēmumu NrKND1-3/21/110 (protokols Nr. 6,33.§)

Par  Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ķeguma novada domes saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas
vietu.

2. Ķeguma novada saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus publicē Ķeguma novada pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Ķeguma novada ziņas”.

3. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ķeguma novada domes 2015.gada 25.novembra saistošie
noteikumi Nr.20/2015 „Par  Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 10.03.2021.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. Nr. KND1-6/21/6

„Par  Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu, novada 
domei ir tiesības izvēlēties saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta 
oficiālās publicēšanas vietu – oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā 
laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo 
noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
Pamatojoties uz likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
8.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 14.1 pantu, pašvaldība vairs nav tiesīga
izdot vietējo ziņu laikrakstu kā masu informācijas līdzekli. Līdz ar to, ar Ķeguma
novada domes 02.12.2020. lēmumu nr.  KND1-3/20/370  tika izbeigta laikraksta
“ĶEGUMA NOVADA ZIŅAS” darbība, kā rezultātā ir izmainīta arī pašvaldības
saistošo noteikumu publicēšanas vieta, kāda tā tika noteikta atbilstoši Ķeguma
novada domes 2015.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015 „Par
Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. Tā kā
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektā daļa atļauj pašvaldībai publicēt savus
izdotos saistošos noteikumu arī bezmaksas izdevumā, un publicēšanas vietu var
mainīt ne biežāk kā reizi gadā, ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus, kur
noteikta jauna publicēšanas vieta pašvaldības izdotiem saistošiem noteikumiem.
Ar Ķeguma novada domes 02.12.2020. lēmuma Nr.KND1-3/20/370 “Par masu
informācijas līdzekļa “ĶEGUMA NOVADA ZIŅAS” darbības izbeigšanu”
(protokols Nr.29, 6.§) 3.punktu un atbilstoši likumā “Par pašvaldībām” 14.1

pantam,  ir izveidots periodisks iespiedtehnikā izdodams bez maksas informatīvais
izdevums ar nosaukumu “Ķeguma novada ziņas”, kura satura nosacījumi un
publicēšanas biežums atbilst likuma prasībām, ar tiesībām informatīvā izdevuma
satura pārpublicēšanai elektroniski, kā arī ar tiesībām piemērot publicēšanas
biežuma izņēmumu tajos gadījumos, ja informatīvā izdevuma saturā konkrētā
izdevumā tiek publicēti tikai pašvaldības un tās institūciju pieņemtie tiesību akti
un to skaidrojumi.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldības saistošie noteikumi tiek publicēti 
Ķeguma novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums “Ķeguma novada 
ziņas”.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms 

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

Nav attiecināma

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, 
publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināma

Domes priekšsēdētājs  R.Ūzuls  10.03.2021.

Aicinājums piedalīties aptaujā jaunveidojamā Ogres novada attīstības plānošanai
Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības turpina aktīvu darbu pie jaunveidojamā Ogres novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes. 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā būs noteikta novada attīstības vīzija, ilgtermiņa mērķi, prioritātes un telpiskās at-
tīstības perspektīva, savukārt attīstības programmā būs noteiktas vidējā termiņa prioritātes un pasākumu kopums 
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 
Aicinām piedalīties aptaujā – iegūtie rezultāti kalpos par pamatu jaunveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgās at-
tīstības stratēģijas 2021.-2034. gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei.
Aptauja  ir anonīma,  iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. 
Lūdzam Jūs aizpildīt šo anketu un līdz 2021.gada 30.aprīlim nodot to pašvaldībai, izmantojot kādu no iespējām:
– sūtot pa pastu, pasta adrese: Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020;
– iemetot anketu pastkastē:

Ķegumā: pie Ķeguma novada pašvaldības ēkas, Lāčplēša ielā 1 vai pie Ķeguma novada bibliotēkas 
ēkas, Skolas ielā 6.
Rembates pagastā:  pie Rembates pagasta pārvaldes ēkas, Lielvārdes ielā 3, Rembatē;
Birzgales pagastā: pie Birzgales pagasta pārvaldes ēkas, Lindes ielā 2, Birzgalē;
Tomes pagastā: pie Tomes dienas centra.
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ANKETA

Ķeguma novada pašvaldība pārdod at-
klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu Ogres iela 14, Ķegu-
mā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 
74090010188, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 74090010181, platī-
ba 1197 m2 un būves ar kadastra apzīmējumu 
74090010043003. 

Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības 
ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nova-
dā, 2021. gada 27. aprīlī plkst. 9.00. Dalīb-
nieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vie-
notā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) 
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā,  
līdz 2021. gada 26. aprīlim plkst. 15.00. Sā-
kotnējā cena – 15000 EUR, nodrošinājuma 

maksa 1500 EUR, dalības maksa 20 EUR.
Ķeguma novada pašvaldība pārdod at-

klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu Kleomes, Tomes pa-
gastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 
74290070101, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 74290070092, pla-
tība 7413m2.Uz zemes gabala atrodas neno-
skaidrotas piederības būve ar kadastra apzī-
mējumu 7429007004800. 

Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldī-
bas ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma 
novadā, 2021.gada 27. aprīlī plkst. 09.30. 
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPV-
KAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma no-
vadā,  līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst.15.00. 
Sākotnējā cena- 6600 EUR, nodrošinājuma 
maksa 660 EUR, dalības maksa 10 EUR.

Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklā-

tā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekusta-
mo īpašumu Dālijas, Tomes pagastā, Ķegu-
ma novadā, kadastra numurs 74290070100, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 74290070091, platība 1476m2. 

Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldī-
bas ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma 
novadā, 2021.gada 27. aprīlī plkst. 10.00. 
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPV-
KAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma 
novadā,  līdz 2021. gada 26. aprīlim plkst. 
15.00. Sākotnējā cena - 2900 EUR, nodro-
šinājuma maksa 290 EUR, dalības maksa 10 
EUR.

Ķeguma novada pašvaldība pārdod otrajā 
mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu Dīķmalas, Rembates pagas-
tā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 7484 
004 0486, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7484 004 0481, platība 
0,5619 ha. 

Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldī-
bas ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma 
novadā, 2021. gada 11. maijā plkst. 09.00. 
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPV-
KAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma 
novadā,  līdz 2021. gada 10. maijam plkst. 
15.00. Sākotnējā cena - 5000 EUR, nodro-
šinājuma maksa 500 EUR, dalības maksa 10 
EUR.

Ar visu izsoļu noteikumiem var iepazī-
ties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegu-
manovads.lv, Ķeguma novada pašvaldības 
VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķegu-
ma novadā.

Izsoles

a ēkas, “Ābelītes” vai pie Ķeguma novada muzeja ēkas, Tomes pamatskola.  

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETA JAUNVEIDOJAMĀ OGRES 
NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAI

I. Kopējie jautājumi par Jūsu mājsaimniecību

1. Mana dzīves vieta ir: izvēlieties vienu atbildi
 Ķegums,  Birzgales pagasts,  Rembates pagasts,  Tomes pagasts

2. Dzīvoju: izvēlieties vienu atbildi
 privātmāja ciemā vai pilsētā,  lauku mājā viensētā,  vairākdzīvokļu mājā pilsētā vai 

ciemā,  rindu mājā

3. Mājsaimniecībā pastāvīgi dzīvojošo skaits: izvēlieties vienu atbildi; apvelciet vajadzīgo

1 2 3 4 5 vairāk kā 5

4. Mūsu mājoklī ir šādi labiekārtojuma elementi: izvēlieties vajadzīgās atbildes
 ūdensvads,  centralizētā kanalizācija,  skalojamā tualete,  kopējā centrālapkure,  pašu 
kurināma centrālapkure  siltumsūknis vai elektriskā apkure,  platjoslas interneta pieslēgums 
(vadu/optiskais vai vismaz 4G bezvadu),  “gudrās mājas” elementi.

5. Lūdzu, novērtējiet Jūsu mājsaimniecībai nepieciešamo pakalpojumu pieejamību savā 
novadā

Pakalpojums Neizmantojam/
nav aktuāli

0 1 2 3 4 5 Grūti 
pateikt

Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Profesionālā izglītība
Kultūras infrastruktūra
Kultūras un izklaides pasākumi
Veselības aprūpe
Sociālā palīdzība un sociālie 
pakalpojumi
Pašvaldības sporta infrastruk-
tūra
Būvvalde
Namu apsaimniekošanas pa-
kalpojumi
Sabiedriskais transports
Sabiedriskā ēdināšana
Sabiedriskās kārtības no-
drošināšana
Atkritumu savākšana/izvešana
Sabiedrības informēšana par 
notiekošo savā novadā
Centralizētā ūdens apgāde
Centralizētā siltuma apgāde
Transportam domāto ielu/ceļu 
infrastruktūra
Ielu apgaismojums
Gājēju infrastruktūra (ietves, 
celiņi, gājēju pārejas u.tml.)
Veloceliņi, maršruti
Vides sakoptība vispār

6. Lūdzu, novērtējiet Jūsu mājsaimniecībai nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti savā 
novadā

Pakalpojums Neizmantojam/
nav aktuāli

0 1 2 3 4 5 Grūti 
pateikt

Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Profesionālā izglītība
Kultūras infrastruktūra
Kultūras un izklaides pasākumi
Veselības aprūpe
Sociālā palīdzība un sociālie 
pakalpojumi
Pašvaldības sporta infrastruk-
tūra
Būvvalde
Namu apsaimniekošanas pa-
kalpojumi
Sabiedriskais transports
Sabiedriskā ēdināšana
Sabiedriskās kārtības no-
drošināšana
Atkritumu savākšana/izvešana
Sabiedrības informēšana par 
notiekošo savā novadā
Centralizētā ūdens apgāde
Centralizētā siltuma apgāde
Transportam domāto ielu/ceļu 
infrastruktūra
Ielu apgaismojums
Gājēju infrastruktūra (ietves, 
celiņi, gājēju pārejas u.tml.)
Veloceliņi, maršruti
Vides sakoptība vispār

7. Sabiedrisko transportu izmantoju (tieši pats anketas aizpildītājs): izvēlieties vienu atbildi 
 ik dienas/darba dienās,  2-3 reizes nedēļā,  reizi nedēļā,  2-3 reizes mēnesī,  reizi 
mēnesī,  retāk vai nekad

II. Darba iespējas, migrācija
8. Darba iespējas novada teritorijā vērtēju kā: izvēlieties vienu atbildi
 ļoti labas,  apmierinošas,  sliktas,  nekādas,  grūti pateikt.

9. Savu nākotni saistu ar: izvēlieties vienu atbildi
 pašreizējo dzīves vietu,  citu vietu jaunveidojamā Ogres novadā,  citu vietu Latvijā,  
aizbraukšanu uz ārvalstīm.

10. Ja Jūs vēlaties atstāt savu novadu, tad kādēļ? Var izvēlēties vairākas atbildes
 nav manai kvalifikācijai atbilstoša darba,  nav manai kvalifikācijai atbilstoši apmaksāta 
darba,  vispār nav darba iespēju,  neapmierina izglītības iestāžu kvalitāte vai pieejamība, 
 neapmierina veselības aprūpes kvalitāte vai pieejamība,  neapmierina citu pakalpojumu 
kvalitāte vai pieejamība,  neapmierina vispārējais ekonomiskais stāvoklis valstī, politika,  
personiski/citi iemesli.

#
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11. Ja Jūs gatavojaties atstāt savu novadu, tad kāda apstākļu izmaiņa varētu grozīt Jūsu 
lēmumu? Var izvēlēties vairākas atbildes. Šeit Jūs varat arī minēt, kāda izbraukuša Jūsu 
tuvinieka viedokli, ja tas Jums ir skaidri zināms!
 uzlabosies darba iespējas līmenis,  uzlabosies darba samaksas līmenis,  uzlabosies 
saņemamo pakalpojumu klāsts un kvalitāte,  uzlabosies attieksme valsts un pašvaldības 
iestādēs,  citas iespējas.

Ierakstiet, kādas! Ne vairāk kā 80 zīmes.

III. Novada pārvaldība un attīstība

11. Kā Jūs vērtējat sava novada domes darbu kopumā pēdējos 6 gados (2015-2021)? 
Izvēlieties vienu atbildi
 ļoti labi,  visumā apmierinoši,  neapmierinoši,  grūti pateikt,  nevēlos atbildēt

12. Kā jūs vērtējat sava novada Attīstības programmas izpildi? Izvēlieties vienu atbildi
 izpildīta pilnībā vai gandrīz pilnīgi,  visumā labi,  daļēji,  tikai atsevišķās lietās,  
neesmu iepazinies ar šo dokumentu,  nevēlos atbildēt.

13. Kā Jūs uzzināt par to, kas notiek novadā? Var izvēlēties vairākas atbildes 
 regulāri apmeklēju novada mājaslapu internetā,  no pašvaldības sociālo tīklu profila,  lasu 
pārnovadu laikrakstu (“Ogres Vēstis Visiem”),  lasu savas pašvaldības vai pagasta informatī-
vo izdevumu,  no pašvaldības amatpersonām,  no citiem iedzīvotājiem, kaimiņiem 
 citur,  neinteresējos par to,  nevēlos atbildēt.

14. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic tieši Jūsu pilsētā/pagastā? var izvēlēties 
līdz trim atbildēm
 jāizkopj parki un apstādījumi,  jāremontē ielas un laukumi,  jānodrošina centralizētā 
karstā ūdens padeve, 
 jāuzlabo ielu apgaismojums,  vairāk soliņi, atkritumu urnas, velo novietnes,  jāuzlabo 
satiksmes drošība ielās (aizsargbarjeras, „guļošie policisti”, gājēju pārejas),  citas lietas – 
ierakstiet, kādas.

Ne vairāk kā 80 zīmes rindiņā

15. Kādi, Jūsuprāt, trīs jauni infrastruktūras objekti jaunveidojamā novadā varētu tikt 
uzbūvēti/izveidoti nākamajos 7 gados (2022-2028)?

1. Ne vairāk kā 80 zīmes rindiņā

2.

3.

16. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt trim prioritārajām jomām (virzieniem), ko jaun-
veidojamā novadā vajadzētu attīstīt turpmākos 7 gados (2022-2028)?

1. Ne vairāk kā 80 zīmes rindiņā

2.

3.

17. Kādas, Jūsuprāt, ir trīs lielākās problēmas tieši jūsu pilsētā vai pagastā?

1. Ne vairāk kā 80 zīmes rindiņā

2.

3.

18. Ja Jums vienā teikumā būtu jāpasaka, kādu Jūs gribētu redzēt apvienoto Ogres no-
vadu 2028.gadā, kāds būtu šis teikums?

Ne vairāk kā 160 zīmes (apm. 2 rindiņas)

Ziņas par sevi
Vecums, pilni gadi:
 15-19,  20-25,  26-35,  36-45,  46-65,  vairāk nekā 65.

Dzimums:
 vīrietis,  sieviete.
Izglītība:
 pamata,  vidējā vispārīgā,  vidējā profesionālā,  augstākā (bez grāda, bakalaurs),  
augstākā (maģistrs, doktors),  cita.

Nodarbošanās: izvēlieties tikai vienu galveno, ja ir vairākas!
 valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks,  algots darbinieks privātsektorā,  uzņēmējs, 
 zemnieks,  pašnodarbinātais,  skolnieks/students,  saimniekoju mājās,  meklēju dar-
bu,  nestrādājošs  pensionārs,  cita.

Darba vietas atrašanās: izvēlieties vienu atbildi: 
 manā pilsētā/pagastā,  citur novada teritorijā (kur?) ________________________,  Rīgā, 
 citur Latvijā, 
 nestrādāju algotu darbu.

Mēneša vidējais ienākumu līmenis (bruto): izvēlieties vienu atbildi
 nav savu ienākumu,  līdz 500 eiro (minimālā mēnešalga),  500-700 eiro,  700-1000 
eiro,  1000-1500 eiro,  1500-2500 eiro,  vairāk nekā 2500 eiro,  nevēlos atbildēt

Paldies par atsaucību!
Ja Jūs vēlaties turpmāk personīgi saņemt ziņas par novada attīstības plānošanas gaitu un/vai 
piedalīties plānošanas un sabiedriskās apspriešanas pasākumos, tad lūdzam sniegt par sevi šādas 
ziņas:
Vārds, uzvārds ________________________ Tālrunis ______________ e-pasts 
_____________@__________
Ja nevēlaties atklāt savu aptaujas identitāti, informāciju varat iesniegt atsevišķi no anketas.

#

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītie “Baltā 
galdauta svētki” Ķegumā.
Aicinām ikvienu atsaukties un iesūtīt fotogrāfijas, īsus aprakstus vai 
ģimenes 4.maija tradīcijas kā tiek atzīmēti šie valstiski būtiskie svētki. 
No iesūtītajiem materiāliem veidosim kopīgu pastaigu izstādi.
Izstādi varēs apskatīt 4. maijā Ķeguma parkā vai sliktos laika apstākļos 
Ķeguma Tautas nama logos.
Baltā galdauta svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus 4. maijā pulcēties pie 
viena galda ģimenes lokā.

8. maijā plkst. 9.00-14.00 Birzgalē, Skolas ielā 2 uz laukuma un 
ap to norisināsies pavasara gadatirgus. Aicinām pārdot gribētājus 
izmantot iespēju un ar savu produkciju priecēt iedzīvotājus Birzgalē (vietu 
skaits ierobežots). Būsim atbildīgi un ievērosim visus valstī noteiktos 
ierobežojumus! Plašāka informācija, zvanot uz tālruni - 29424612 (Mudīte).

Ķeguma novada svētkus 
šogad svinēsim no 21. maija 
līdz 30. maijam. Ņemot vērā 
epidemioloģiskos drošības 
pasākums Ķeguma novada svētku 
organizatoru darba grupa iegulda 
lielu darbu, lai svētki varētu notikt 
pēc iespējas drošāk. 
Lai svētku mums visiem 
būtu izdevušies, aicinām 
atsaukties vietējos Ķeguma 
novada uzņēmējus, kuri vēlētos 
līdzdarboties svētkos no 24. 
līdz 27. maijam, piedāvājot 
iedzīvotājiem un viesiem, 
ielūkoties uzņēmuma nozarē. 
Mājražotājs, viesu nams, 
saimnieks, individuālais uzņēmējs 
vai jebkurš amata meistars ir 
aicināts atsaukties, dalīties ar savu 
amata prasmi, parādīt skaistumu, 
ko spēj radīt un ļaut ielūkoties 
savā ikdienas dzīvē.
Ja vēlaties piedalīties lūdzam 
līdz 1. maijam aizpildīt aptaujas 
anketu, kas atrodama Ķeguma 
novada pašvaldības mājaslapā.
Lai mums visiem skaisti svētki!

Aicina iesūtīt ierakstus konkursam “Rembates Cielaviņa 2021”
Turpinot iesākto tradīciju, arī šogad maija sākumā norisināsies 
vokālais konkurss bērniem. Šogad konkurss notiks attālināti, iesūtot 
priekšnesumu video ierakstus. 
Aicinām piedalīties visus mazos dziedātājus no jaunā Ogres novada. 
Pieteikuma anketa, nolikums un plašāka informācija atrodama novada 
mājas lapā vai zvanot pa tālruni 27884206 (Liene).

IN MEMORIAM

Es dzirdēju, kā  vētra jūrā skan.
Es rūgtumu un sāpes pazinu.
Kas cilvēku no putna gaisos šķir,
Un tomēr tūkstoš reizes atzinu,
Cik bagāta un skaista dzīve ir.

JĀNIS BŪMANIS  (28.04.1928. – 03.04.2021.)
Aizsaules ceļos aizgājis viens no visgaišākajiem Ķeguma novada cilvēkiem 
agronoms, novadpētnieks, nacionālās pretošanās kustības un Tautas frontes 
aktīvs dalībnieks, aktīvs sabiedriskais darbinieks, goda vīrs Jānis Būmanis. 
Jānis dzimis toreizējā Daugavpils apriņķa Rudzātu pagasta “Būmaņos” pagasta 
vecākā astoņu bērnu ģimenē. Mācījies Rudzātu pamatskolā, 1948. gadā beidzis 
Malnavas lauksaimniecības tehnikumu, bet jau 1949. gada deportācijās viņš 
reizē ar ģimeni izvests uz Sibīriju. 1957. gadā no izsūtījuma atgriezies dzimtajā 
pusē, strādājis gan Oktes sovhozā, gan Laidzes tehnikumā, gan Dārzeņu šķirnes 
sēklu valsts pārvaldē. Apprecējies, sieva Dzidra, meita Inguna. Uz Ķegumu 
pakāpeniski pārcēlies no 1985. gada.
Daudz pētījis dzimtā pagasta dzīvi, par ko uzrakstījis gandrīz 1000 lapaspušu 
grāmatu “Mazā Zemgale laikmeta griežos” (2003.g.). Par dzīvi izsūtījumā 
sarakstījis grāmatu “Ošas upes krastu dzīve un raksti” (2008.g.), bet par citiem 
jautājumiem ir sarakstītas vēl sešas grāmatas. 
Augstu novērtējot Jāņa Būmaņa nopelnus Latvijas labā, Latvijas valdība 
viņu apbalvojusi gan ar Atzinības krusta II pakāpes Goda zīmi (2005. gadā) 
gan iecēlusi par Viestura ordeņa virsnieku (2020. gadā). Jānis Būmanis ir arī 
Līvānu novada Goda pilsonis, ilgus gadus aktīvi darbojies Ķeguma novada 
pensionāru biedrībā. 
Ķeguma pensionāri izsaka dziļu līdzjūtību Jāņa Būmaņa piederīgajiem un 
vienmēr paturēs viņu gaišā piemiņā.

Ķeguma novada pensionāru biedrība
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI 
Ķegumā

2021.gada 10.martā Nr.KND1-6/21/5

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes
2021.gada 10.marta sēdes lēmumu 

Nr.KND1-3/21/89 (protokols Nr.6, 12.§) 

Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
36.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I.  Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka   sociālās  palīdzības  pabalstu   (turpmāk  tekstā 

– pabalstu)  veidus   un   apmērus,   pabalstu   piešķiršanas  un izmaksas  veidu un kārtību 
mājsaimniecībai,  kurai    ir    tiesības    saņemt   šos    pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Noteikumu  mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, kas nodrošinātu 
finansiālu atbalstu trūcīgām mājsaimniecībām, lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, 
apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā.

3. Mājsaimniecības atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam un pabalsta saņēmēja kritērijiem 
izvērtē Ķeguma novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pabalstus piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. 

5. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai pārskaitīt uz pabalsta 
pieprasītāja norādīto bankas kontu, vai par pabalsta (izņemot garantētā minimālā ienākuma 
pabalsta) summu apmaksāt bērnu vai pieaugušo ēdināšanas izdevumus vai citus pakalpojumus, 
kas nepieciešami mājsaimniecības vajadzību apmierināšanai.

6. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
6.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts – materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo 
ikdienas izdevumu apmaksai;  
6.2. dzīvokļa pabalsts;
6.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
6.4. pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai pensionāriem vai personām ar invaliditāti; 
6.5. brīvpusdienas skolēniem;
6.6. pabalsts ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;
6.7. pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai ģimenēm ar bērniem.

II. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts – materiāls atbalsts naudas izteiksmē 
minimālo ikdienas izdevumu apmaksai

7. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu piešķir mājsaimniecībai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas 
mājsaimniecības statusam, atbilstoši 2020.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 
saņemšanu”.

8. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši 2020.gada 
17.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un “Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likma” 33.panta pirmajā daļā noteiktajam. 

9. Pabalstu izmaksā naudā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, vai ikmēneša izmaksu 
veic reizi mēnesī, ņemot vērā pirmā mēneša izmaksas datumu.

III. Dzīvokļa pabalsts
10. Dzīvokļa pabalsts:
       10.1. īres un komunālo maksājumu segšanai;
       10.2. kurināmā iegādei.
11. Pabalstu piešķir:
       11.1.  trūcīgām mājsaimniecībām;
       11.2.  maznodrošinātām mājsaimniecībām.
12. Pabalstu īres un komunālo maksājumu segšanai piešķir dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam 

(uzrādot īres līgumu vai šo faktu konstatējot dzīvesvietas apsekošanā), pabalstu kurināmā 
iegādei piešķir dzīvokļa/mājas īpašniekam vai īrniekam (uzrādot īres līgumu vai šo faktu 
konstatējot dzīvesvietas apsekošanā).

13. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita dzīvokļa apsaimniekotāja kontā kā maksājumu par 
komunālajiem pakalpojumiem vai pabalsta vērtībā nodrošina kurināmo.

14. Pabalsta apmērs ir 200,00 euro kalendārajā gadā, bet periods starp dzīvokļa pabalsta izmaksām 
vienai mājsaimniecībai ir vismaz seši mēneši. 

15. Pabalstu izmaksā/pārskaita desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

IV. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
16. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā (situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no 

ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) piešķir līdz 
854,00 euro apmērā mājsaimniecībai, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus.

17. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā 
iesniegumu, norādot nepieciešamo pabalsta apmēru un pievieno krīzes situāciju pamatojošus 
dokumentus.

18. Sociālais dienests izvērtē iesniegto dokumentu pamatotību un pieņem lēmumu par pabalstu 
piešķiršanu, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas 
rašanās.  

V. Pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai pensionāriem vai personām ar invaliditāti 
19. Pabalsts paredzēts daļējai izdevumu segšanai par uzturēšanos un/vai ārstēšanos medicīnas 

iestādē, veiktajām manipulācijām (t.sk., par zobārsta un/vai protezēšanas pakalpojumu), 
izmeklējumiem un pacienta iemaksām.

20. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 
statuss.

21. Pabalsta apmērs 20.punktā minētām mājsaimniecībām ir līdz 150,00 euro katrai personai 
mājsaimniecībā kalendārajā gadā uz medicīnas iestādē izsniegtā rēķina vai apmaksāto čeku 
kopiju (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālus) pamata.

VI. Pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai ģimenēm ar bērniem
22. Pabalsts paredzēts daļējai izdevumu segšanai par veselību uzlabojošiem – masāžas, fizioterapeita, 

logopēda, redzes korekcijas (t.sk., briļļu) pakalpojumiem bērniem.
23. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai ar bērniem, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 

mājsaimniecības statuss.
24. Pabalsta apmērs 23. punktā minētām mājsaimniecībām ir līdz 150,00 euro katram bērnam 

mājsaimniecībā kalendārajā gadā  un tiek piešķirts uz ģimenes ārsta vai cita medicīnas 
speciālista izraksta kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu), medicīnas iestādē 
izsniegtā rēķina  vai apmaksāto čeku kopiju (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu) pamata.

VII. Brīvpusdienas skolēniem
25. Pabalsts tiek piešķirts skolēniem no trūcīgām mājsaimniecībām ēdināšanas izdevumu 

segšanai Ķeguma novada vispārizglītojošajās skolās, ja šiem skolēniem brīvpusdienas netiek 
nodrošinātas no valsts vai pašvaldības dotācijām.

26. Sociālais dienests var lemt par brīvpusdienu piešķiršanu arī tiem trūcīgo mājsaimniecību 
skolēniem, kuri mācās citu pašvaldību vispārizglītojošajās skolās un kurus Ķeguma pašvaldība 
nenodrošina ar transportu nokļūšanai uz Ķeguma pašvaldības izglītības iestādēm.

27. Pabalstu piešķir uz laika periodu, kurā mājsaimniecībai ir spēkā trūcīgas mājsaimniecības statuss.
28. Ēdināšanas izdevumus 26. punktā minētajiem skolēniem, apmaksā saskaņā ar izglītības iestādes 

piestādīto rēķinu.

VIII. Pabalsts ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs
29. Pabalstu piešķir trūcīgo mājsaimniecību bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai uz laika periodu, 

kurā mājsaimniecībai ir spēkā trūcīgas mājsaimniecības statuss, ja bērni apmeklē Ķeguma 
novada pirmsskolas izglītības iestādes.

30. Pabalstu piešķir pie nosacījuma, ka abi vecāki (vai viens no vecākiem, ja bērnu/-us audzina viens 
no vecākiem) strādā algotu darbu vai, ja Sociālais dienests sniedzis atzinumu, ka vecākam, kurš 
ikdienā veic bērna aprūpi, ir prasmju un iemaņu trūkums bērna audzināšanā.

31. Sociālais dienests var lemt par ēdināšanas izdevumu segšanu trūcīgo mājsaimniecību bērniem, 
kuri apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes un kurus Ķeguma pašvaldība 
nenodrošina ar transportu nokļūšanai uz Ķeguma pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

32. Ēdināšanas izdevumus 31. punktā minētajiem bērniem sedz saskaņā ar pirmsskolas izglītības 
iestādes piestādītajiem rēķiniem par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem.

IX. Pabalstu piešķiršanas kārtība
32. Pabalsta  pieprasītājs    vēršas    Sociālajā   dienestā, iesniedz iesniegumu (rakstveidā, elektroniskā 

veidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo sociālās palīdzības  pabalsta 
veidu, sociālais darbinieks aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju. Mutvārdos 
izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un 
izsniedz tā kopiju iesniedzējam. 

33. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā desmit darba 
dienu laikā novērtē mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusam, novērtē vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu (izdod administratīvo aktu) par 
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt pabalstu.

34. Trūcīgas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts atbilstoši 2020.gada 17.decembra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas 
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 33.panta otrajā daļā noteiktajam.  

35. Ja mājsaimniecībai jau ir spēkā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pabalsta 
saņemšanai mājsaimniecības materiālā situācija no jauna nav jāizvērtē.

36. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē personu 
par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī 
lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
37. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Ķeguma novada domē, 

Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020.
38. Ķeguma novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt   

Administratīvā procesa likuma  noteiktajā kārtībā un termiņā.  

XI. Noslēguma jautājumi
39. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.  
40. Noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas” un izliekami redzamā 

vietā Ķeguma novada pašvaldības administrācijas ēkā, Birzgales pagasta pārvaldē, Rembates 
tautas namā, Tomes pagasta pārvaldē.

41. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra 
saistošie noteikumi Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada domes 10.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. Nr.KND1-6/21/5
Par sociālās palīdzības pabalstiem

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

01.01.2021. stājās spēkā grozījumi “Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā”. Grozījumu rezultātā ir noteikts garantētais 
minimālais ienākumu slieksnis, kā arī trūcīgas mājsaimniecības 
ienākumu slieksnis. 01.01.2021. stājās spēkā  Ministru kabineta 
noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kuros 
noteikta kārtība mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas 
un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība, garantētā minimālā 
ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas 
kārtība, kā arī trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtība.
Trūcīgas mājsaimniecības statuss ir pamats valsts un pašvaldības 
normatīvajos aktos noteikto pabalstu un atvieglojumu saņemšanai.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, lai tie atbilstu šobrīd 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņā ar kuriem tiek 
piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss un pašvaldības sociālie 
pabalsti. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi 2021.gadā palielināsies par 12600,00 
euro, salīdzinājumā ar 2020.gadu.

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

Domes priekšsēdētājsR.Ūzuls  10.03.2021.
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BEZMAKSAS

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Andria Vītola (1945)
Henriha Vaguloviča (1930)
Tamāras Bezbailes (1930)
Zigismuna Korsīša (1948)
Ainas Freimanes (1933)
Mirdzas Jākobsones (1939)

Jāņa Būmaņa (1928)
Skaidrītes Pamiljanes (1923)
Viktora Matjušenoka (1965)
Viestura Odiņa (1965)
aiziešana mūžībā.

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2021.gada 17.februāra  lēmumu Nr.KND1-3/21/50 

(protokols Nr.4, 2.§)

Precizēti ar 2021.gada 24.marta Ķeguma novada domes lēmumu Nr. KND1-3/21/122

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI 
Ķegumā

2021.gada 17.februāra Nr.KND1-6/21/4

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ķeguma novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14.panta 6.daļu, Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka: 
1.1. ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība, kuras deklarētā dzīvesvieta ir 

Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, tiek atzīta par maznodrošinātu;
1.2. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusam.
2. Mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam izvērtē Ķeguma 

novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
II. Ienākumu slieksnis, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu
3. Materiālie resursi,  mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu, tiek izvērtēti saskaņā 

ar Ministru kabineta  noteikumos Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteikto kārtību un ņemot vērā 
noteikumu 4.punktā noteikto mājsaimniecības ienākumu slieksni.

4. Ķeguma novada pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 327,00 euro, bet pārējām 
personām mājsaimniecībā 229,00 euro.

III. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana
5. Lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam 

Sociālais dienests pieņem desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu statusa 
piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

6. Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss ir spēkā sākot ar to mēnesi, kurā Sociālais 
dienests ir pieņēmis lēmumu par statusa piešķiršanu.

IV. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
7. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Ķeguma novada 

domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020. 
8. Ķeguma novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņā. 
V. Noslēguma jautājumi

9. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.  
10. Noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas” un izliekami 

redzamā vietā Ķeguma novada pašvaldības administrācijas ēkā, Birzgales pagasta 
pārvaldē, Rembates tautas namā, Tomes pagasta pārvaldē.

11. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ķeguma novada domes 2014.gada 
5.februāra saistošie noteikumi Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Ķeguma novadā”. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada domes 17.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/21/4
Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Ķeguma novadā

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

01.01.2021. stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33.pantā. Grozījumu rezultātā 
ir noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
augstākais slieksnis, saglabājot kārtību, ka katra pašvaldība 
savā administratīvajā teritorijā nosaka maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksni, kas nav zemāks par 
valstī noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni un 
nepārsniedz valstī noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksni. 
01.01.2021. stājās spēkā arī likuma “Par sociālo drošību” 
grozījumi, kuri nosaka minimālo ienākumu slieksni atsevišķai 
personai vai vienas personas mājsaimniecībā dzīvojošajai 
personai atbalsta saņemšanai sociālās aizsardzības jomā.  
Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss ir pamats valsts 
un pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un 
atvieglojumu saņemšanai.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Nepieciešams noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksni, kas iekļaujas Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā noteiktajiem apmēriem. Šobrīd 
Ķeguma novada pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas 
ģimenes (personas) ienākumu maksimālais apmērs neatbilst 
normatīvo aktu prasībām

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Noteikumi attiecas tikai uz personas statusa noteikšanu. 

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

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 26.03.2021.

Ķeguma novadu Lieldienām dekorēja košās krāsās
Tuvojoties skaistajiem pava-
sara svētkiem – Lieldienām 
– Ķeguma novads tika izde-
korēts košās krāsās.

Birzgales pagastu šogad rotā 
krāsainas oliņas, kas paslēpu-
šās gan koku zaros, gan salmu 
ligzdiņā. Pie tautas nama iedzī-
votājus sveic zaķu meitenīte 
Lienīte, kura šogad tērpusies 
rozā kleitā. Blakus lielajam 
zaķītim atrodas arī trīs mazāki 
koka zaķēni, kuru smaidu var 
redzēt jau no tāluma. 

Tomes pagastā pie Ķeguma 
novada muzeja uzziedējušas 
koka vizbulītes, un pie ieejas 
durvīm rāmi sēž Lieldienu za-
ķis ar grāmatu. Savukārt pie 
dienas centra no zemes laukā 
stiepjas oranži burkāni un ap-
meklētājus sveicina Lieldienu 
zaķis. Parkā pie tautas nama 
var atrast zaķu ģimeni un oliņas 
pie kurām, dodoties pastaigā, 
var nofotografēties. 

Dodoties uz Rembates pa-
gastu, iedzīvotājus ceļa malā 
jau sagaida sveiciens Liel-

dienās. Pie Rembates Tautas 
nama, pūpolu mākonītī rotājās 
Lieldienu olas, savukārt ap 
tautas nama atrodamas mīlīgu 
zaķēnu dekorācijas. Lapenē šo-
gad var doties fotografēties uz 
pavasarīga fona, kas rotāts ar 
pūpoliem, oliņām un dažādām 
citām dekorācijām.

Ķeguma pilsētas centrā 
šogad ir iespēja atrast daudz 
uz dažādus zaķīšus. Katrs no-
slēpies visdažādākajās vietās. 
Zaķēni ir ļoti dažādi – kāds mī-
līgs, kāds ļoti gudrs, cits – sa-
spicējis ausis gaidot Lieldienas. 
Ķeguma parkā vides objektu, 
uzrakstu “Ķegums”, rotā krā-
sainas Lieldienu olas un koši 
pavasara ziedi. Puķu kastēs, 
kas vēl gaida pavasara vēstne-
šus, iemirdzas mazas svētku 
dekorācijas – pūpoli, cālīši, 
oliņas un daudz, daudz kas cits.

Ticējumi vēsta, ka Lieldie-
nās jāšūpojas, tāpēc visos pa-
gastos un pilsētā šogad krāšņi 
mirdz izdekorētās šūpoles.

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:

Santa Estere,
Hārdijs, Mija.

Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība


