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ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

2017.GADA 3.JŪNIJS –
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi
Latvijā valsts suverenā vara pieder Latvijas
tautai. Viens no veidiem, kā tauta var īstenot
savu varu, ir brīvas un demokrātiskas
vēlēšanas.
Ķeguma novada vēlēšanu komisija
atgādina, ka 2017.gada 3.jūnijā Latvijā
notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas.
Ķeguma novadā darbosies trīs vēlēšanu
iecirkņi:
Nr.689 – Ķeguma tautas nams, Ķeguma
pr.4, Ķegums, Ķeguma novads;
Nr.690 – Ķeguma novada Rembates
pagasta pārvalde, Lielvārdes iela 3, Rembate,
Rembates pag., Ķeguma novads;
Nr.694 – Birzgales tautas nams, Skolas
iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma
novads.
Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu
dienā ir no plkst. 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas
pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekš:
31.maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00;
1.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00;
2.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar
nokļūt iecirknī, no 29.maija varēs pieteikt
balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var
izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies
sava iecirkņa teritorijā.
Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā, no
29.maija līdz 3.jūnija plkst. 12.00 jāiesniedz
iesniegums vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs
reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja
dzīvesvietā var jebkura vēlētāja uzticības
persona.

Vēlēšanu tiesības
Pašvaldību
vēlēšanās
vēlētāju
uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. 3.jūnija
vēlēšanām katrs vēlētājs ir reģistrēts savā
vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai
dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas
(š.g. 5.martā).
Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura
sarakstā vēlētājs iekļauts.
Līdz 16.maijam vēlētāji var izmantot
iespēju iecirkni mainīt, izvēloties jebkuru
citu iecirkni savā pašvaldībā vai pašvaldībā,
kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.
Iecirkni var mainīt elektroniski vai klātienē.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
(PMLP) katram vēlētājam uz reģistrētās
dzīvesvietas adresi pa pastu ir izsūtījusi
paziņojumu ar informāciju par to, kurā
vēlēšanu iecirknī šis vēlētājs ir reģistrēts.
Ja kāds vēlētājs tomēr nav saņēmis
paziņojumu, viņš var noskaidrot savu vēlēšanu
iecirkni PMLP mājas lapā www.pmlp.gov.lv
vai zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas
(CVK) informatīvo tālruni 67049999.
Uzziņu tālruņa darba laiks ir katru dienu,
arī brīvdienās un svētku dienās, no plkst. 8.00
līdz 20.00, bet 31.maijā un 1.jūnijā tālruņa
darba laiks būs no plkst. 7.00 līdz 24.00
Piedaloties
pašvaldību
vēlēšanās,
vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu
apliecinošs dokuments – pase vai personas
apliecība (eID karte).

Esi sveicināts, mazulīt!
Mazs pumpurs dzīves dārzā plaukst
Un izplaukst mazā sārti baltā ziedā,
Mums visiem gribas zināt, kāds viņš augs,
Būs vēja zieds, vai briedīs augļu briedā.
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:
Kristīnei un Jānim Skrīveriem dēls Jēkabs
Anetei Kļaviņai un Laurim Zdanovskim dēls Railijs
Sandrai Šišovai un Imantam Priedītim dēls Oskars
Jogitai Pūpolai-Somai un Sandim Somam meita Sanija

Lai saule spoži mirdzot it kā saka –
„Daudz koku savā ceļā iestādiet”,
Lai krāšņi plaukst dzīves taka,
Lai tā pret kalnu zaļā lokā iet.
Sveicam visus MAIJA jubilārus!

Šī mēneša gaviļnieki:
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E.Kanskis,
Ķeguma novada VK priekšsēdētājs
12.maijā plkst. 18.00
Rembates pagasta
tradīciju zālē
dziesmu konkurss bērniem
„Rembates Cielaviņa”.
Ikviens laipni aicināts!
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties Ķeguma mājas lapā.
Sīkāka informācija
pa tālruni – 27884206.
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Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam mēnesi iepriekš informēt,
ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu publicēts katra mēneša
apsveicamo sarakstā, sazinoties ar sabiedrisko attiecību
speciālisti Kintiju Sparāni pa tālruni 25454611,
vai rakstot uz e-pastu: kintija.sparane@kegums.lv

Nākamais laikraksta numurs iznāks
9. jūnijā. Publikācijas ar ilustratīvo
materiālu lūdzam iesūtīt līdz
19. maijam uz
e-pastu: avize@kegums.lv
„Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī
tīmeklī www.kegumanovads.lv
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Margarita Kaimiņa
Ilga Krūmiņa
Rasma Paviška
Staņislava Māliņa
Janīna Groza
Antons Lauskis
Maija Lauva
Aina Rinkule
Antoņina
Romanovska
Rasma Virza
Biruta Zālīte
Ināra Dumpe
Imants Kliģis
Ludmila Belova
Valērijs Boikovs
Aleftina Shevsheleva
Agris Skadmanis
Anna Zelča
Dzintra Evalde
Aleksandrs
Fomčenkovs
Valda Ivanova
Lija Jarošenkova
Sergejs Kuvika
Juris Larka
Zinaida Miška
Juris Sproģis
Armands Ozoliņš
Sandra Pūpola
Daina Sniedze
Elena Zagorets
Laimons Čačka
Inese Matreņičeva
Tamāra Ozola
Maihails Šišovs
Inese Šumska
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Ķeguma novada domes 2017.gada 3.jūnija
v ē l ē š a n ā m re ģ i s t rē t i e d e p u t ā t u k a n d i d ā t u s a r a k s t i
u n p a r t i j u p ro g r a m m a s
* Piezīme:
Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā vēlēšanu komisijā.
Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.
Priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.

Politiskā partija “Reģionu alianse”
deputātu kandidātu saraksts
Nr. Vārds,
p/k Uzvārds

Dzimš. Reģistrētā Izglītība
gads
dzīves
vieta
1966
Ogres
Latvijas Universitāte
novads
Sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības
vadībā,
Latvijas Universitāte
Latviešu valodas filologs
1972
Lielvārdes Rīgas Tehniskā universitāte profesionālā
novads
maģistra grāds ekonomikā,
Rīgas Tehniskā universitāte sociālo
zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
1978
Ķeguma Ogres meža tehnikums
novads
Mežiztrāde

1.

Nelda
Sniedze

2.

Dace
Soboļeva

3.

Aivars
Ruņģis

4.

Aldis
Zēmanis

1957

Rīga

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
lauksaimniecības inženieris
Latvijas Universitāte darba aizsardzība
un ekspertīze apkārtējās vides
aizsardzība un ekspertīze

5.

Mārtiņš
Logins

1970

Ķeguma
novads

6.

Ivars Ruņģis 1978

Rīga

Latvijas Universitāte Pedagoģijas
bakalaurs,
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola
Uzņēmējdarbības vadības maģistrs
Banku Augstskola profesionālā izglītība
banku specialitātē,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskola bakalaura grāds organizāciju
psiholoģijā,
Kijevas Nacionālā Būvniecības un
Arhitektūras Universitāte (Ukraina)
maģistra grāds projektu vadībā

7.

Sabīne
Gudeiķe

1973

Ķeguma
novads

8.

Mārcis
Pavlovskis

1976

Ķeguma
novads

9.

Edgars
Puriņš

1972

Ķeguma
novads
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Pamatdarba vieta,
Ieņemamais amats

Ārvalst.
pilson.

Ķeguma novada dome izpilddirektore

Nav

Ķeguma novada dome
projektu koordinators
SIA „Kalna Druvas“ valdes locekle

Nav

SIA „AXI Group“ valdes priekšsēdētājs, Nav
SIA „IT Care“ valdes priekšsēdētājs,
Biedrība „Vides Aizsardzības
Asociācija“ valdes priekšsēdētājs,
Biedrība „Moto klubs „Drakons““
valdes priekšsēdētājs
SIA „ZZ Darba vide” valdes loceklis,
Nav
darba aizsardzības speciālists,
Saimnieciskās darbības veicējs darba
aizsardzības pakalpojumi,
Biedrība „Lindes parka atbalstam“
valdes loceklis
VSIA „Rīgas psihiatrijas un
Nav
narkoloģijas centrs“ IT un sakaru daļas
vadītājs,
Biedrība „Citas bites“ valdes loceklis

SIA „PM Academy“ valdes
priekšsēdētājs,
Biedrība „Latvijas Nacionālā
projektu vadīšanas asociācija“ valdes
priekšsēdētājs,
Starptautiskā projektu vadīšanas
asociācija (IPMA, Šveice) viceprezidents,
Green Living Fonds valdes loceklis
Rīgas 1. Medicīnas skola Zobu tehniķis, SIA „Optimus Pluss“ valdes locekle,
Latvijas Universitāte Angļu valodas
SIA „G & S PAKALPOJUMI“ valdes
filologs,
locekle,
Rīgas Straptautiskā biznesa
PPP biedrība „Zied Zeme“ padomes
administrācijas augstskola
locekle
Uzņēmējdarbības vadības maģstra grāds
Ogres Meža tehnikums meža izstrādes
SIA „Sertons“ valdes loceklis,
tehnologs
Ķeguma novada dome Ķeguma dienas
centra dežurants
Latvijas Universitāte Tiesību zinātņu
Zvērinātu advokātu birojs „Reihmanis
bakalaura grāds,
un partneri“ Zvērināts advokāts,
Latvijas Universitāte Tiesību zinātņu
partneris
maģistra grāds

Nav

Nav

Nav
Nav
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10. Romāns
Loss
11. Linda
Ratkeviča
12. Guntars
Žemčužins

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Rīga

Ogres Profesionālā vidusskola
datorsistēmu speciālists
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
mežsaimniecības specialitāte
Rīgas 62. vidusskola vispārējā vidējā
izglītība

1983

Ķeguma
novads

14. Pēteris
1972
Zabarovskis
15. Liene
1977
Lazdiņa

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

Rīgas Būvamatniecības vidusskola
būvdabu vadītāja palīgs apdares darbu
speciālists,
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu
pārstāvja kvalifikācija,
Rīgas Tehniskā Universitāte
profesionālais bakalaura grāds
uzņēmējdarbībā un vadīšanā ekonomista
kvalifikācija
E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola
vispārējā vidējā izglītība
Rīgas tirdzniecības tehnikums restorāna
vadītāja - šefpavārs

16. Sarmīte
Viļuma

1962

Ikšķiles
novads

Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Mūzikas skolotājs vidusskolā

17. Aldis
Lejnieks

1957

Ķeguma
novads

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
ekonomists

13. Jānis
Strikauskis

1988
1963
1977

Politiskā partija “Reģionu alianse”
priekšvēlēšanu programma
Mēs atzinīgi novērtējam to, kas līdz šim ir labi paveikts
Ķeguma novadā. Mēs aizstāvēsim Ķeguma novada un mūsu
iedzīvotāju intereses – gan jauniešu un senioru, gan darba ņēmēju
un uzņēmēju, lai cilvēki paliktu dzīvot šeit, lai Ķeguma novadu par
savām mājām izvēlētos vairāk cilvēku. Atbalstīsim darbības, kas
nodrošinās kvalitatīvu un pievilcīgu dzīves vidi, uzņēmējdarbības
attīstību, investīciju piesaisti novadam, pašvaldības sadarbību ar
NVO un uzņēmējiem.
Mūsu mērķi: Kvalitatīva satiksmes un pašvaldības komunālā
infrastruktūra
- Plānveida pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana un atjaunošana
atbilstoši budžeta iespējām, piesaistot alternatīvus finansēšanas
avotus.
- Pārdomāts sabiedriskā transporta kustības grafiks.
- Iespēja novada iedzīvotājiem no attālākajām viensētām vismaz
reizi mēnesī nokļūt novada un pagastu centros ar pašvaldības
transportu.
- Samazināti siltumapgādes tarifi Ķeguma iedzīvotājiem.
- Izveidots vienots novada vizuālais noformējums.
- Pašvaldības līdzfinansēta privāto pieslēgumu izbūve pašvaldības
centralizētajai ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes
sistēmai.
- Atbalsts iedzīvotāju iesaistei daudzdzīvokļu ēku siltināšanas
projektos un iniciatīvai sakārtot māju iekšpagalmus, iekšējos
pievadceļus.
- Daugavas pastaigu un velo taka Ķegumā lejpus HES.
Labvēlīga uzņēmējdarbības vide
- Radīti priekšnoteikumi investīciju piesaistei – “investoru grozs”,
lai veicinātu ražošanas un pārstrādes uzņēmumu izveidi Birzgalē,
Rembatē un Ķegumā.
- Uzņēmēju atbalsta sistēma (nodokļu atlaides u.c.), kas veicinās
darba vietu radīšanu novada teritorijā.

SIA „I2“ komplektētājs

Nav

SIA „LC Zaķi“ kokaudzētavas vadītāja

Nav

SIA „G147“ valdes loceklis
SIA „AST Serviss“
valdes
loceklis
SIA „JSMC“ valdes loceklis

Nav

SIA „Baltic Industrial Stock“
rīkotājdirektors
Ķeguma novada dome Kultūras un
sporta pārvaldes pasākumu organizators
Rembatē
Ikšķiles vidusskola mūzikas skolotāja,
Ķeguma novada dome Ķeguma tautas
nama bērnu pop grupas „Sienāži“
vadītāja,
Ķeguma novada dome Ķeguma tautas
nama SDK „Ķegums“ koncertmeistare
Aizkraukles mākslas skola tehniskais
darbinieks

Nav

Nav

Nav
Nav

Nav

- Uzņēmēju atbalsta centrs, kurā pieejamas biroja telpas, aprīkojums
un daudzveidīgas konsultācijas.
- Vienota novada amatnieku preču zīme.
- Atjaunota tirgus darbība Ķegumā.
- Sadarbība ar novada uzņēmējiem, t. sk. pašvaldības finansēts
uzņēmēju katalogs, vienoti reklāmas pasākumi (dalība izstādēs,
bukletu izdošana u.c.).
Atbalstoša sociālā vide
- Nekustamā īpašuma nodokļu atlaide visiem novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem.
- Daudzveidīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un vecākiem ar
bērniem.
- Sociālā palīdzība trūkumā nonākušām ģimenēm.
- Pilnveidoti sociālie pakalpojumi novada iedzīvotājiem (mobilās
brigādes vientuļo senioru aprūpei, atelpas brīži cilvēkiem, kas paši
nodrošina savu tuvinieku aprūpi u.c.).
- Paplašināts SAC “Senliepas” ar paaugstināta servisa istabām
un dzīvokļiem, kā arī aktīvās atpūtas telpām un fizioterapijas
kabinetiem.
- Dienas centrs Rembatē. - Bērnu rehabilitācijas centrs PII
“Birztaliņa”.
Kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība
- Vieta bērnudārzā visiem novada bērniem, izbūvējot PII
“Gaismiņa” piebūvi, rekonstruējot PII “Birztaliņa” telpas un
paplašinot diennakts grupas darbību.
- Labiekārtoti rotaļu laukumi PII “Gaismiņa” teritorijā.
- Izveidota Biznesa un tehnoloģiju vidusskola Ķegumā.
- Pilnveidotas izglītības iestāžu īstenotās mācību programmas, kas
nodrošinās skolēnu iespējas sekmīgi turpināt izglītību nākamajos
posmos, apgūt profesiju vai uzsākt savu biznesu.
- Pašvaldības finansiāls atbalsts tiem skolotājiem, kuri mācību
procesā izmanto daudzveidīgas, progresīvas un radošas mācību
metodes.
- Peldētprasmes apguve visiem novada skolēniem.
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- Pilnveidoti izglītības iestāžu sniegtie pakalpojumi, veidojot
pieaugušo izglītības programmas un organizējot kursus
(svešvalodu, datorprasmes, komerczinību u.c.).
Daudzveidīga un iesaistoša kultūras un sporta dzīve
- Iespēja iedzīvotājiem pilnveidot savas mākslinieciskās dotības
dažādos amatierkolektīvos, stiprināt veselību un celt meistarību
sporta pulciņos.
- Pašvaldības finansēta mākslas un mūzikas skola Ķegumā un
Birzgalē atbilstošās telpās.
- Aktīva novada muzeju darbība, nodrošinot novada tēla,
kultūrvēsturiskā mantojuma, izcilu novadnieku piemiņas
saglabāšanu.
- Augstvērtīgi kultūras pasākumi.
- Jauna brīvdabas estrāde Ķegumā.
Dabas aizsardzība un tā ilgtspējīga attīstība
- Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām uzsākta Daugavas baseina
apsaimniekošana.
- Sadzīves atkritumu šķirošana, ierīkoti šķiroto atkritumu
savākšanas punkti un laukumi novadā.

Nr.
p/k
1.

Vārds,
Uzvārds
Valdis
Kalniņš

2.

Ojārs Meiris 1966

3.

Inga Ļeonova 1976

4,

Vilnis Ozoliņš 1951

5.

Ilze Stradiņa 1968

6.

Jeļena Bule

1986

7.

1947

12.

Jevgēnijs
Sorokins
Andris
Buholcs
Māris Jānis
Stars
Mārtiņš
Brauns
Kristīne
Pundiņa
Jānis Laiviņš

1970

13.

Liene Alde

1996

14.

Igors Ozoliņš 1982

15.

Oskars Kļava 1975

16.

Irina
Pavļenko

1991

Ķeguma
novads

17.

Zigfrīds
Strazdiņš

1951

Ķeguma
novads

8.
9.
10.
11.
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Dzimš. Reģistrētā
gads
dzīves vieta
1962
Ķeguma
novads

1969
1998
1980
1990

Ikšķiles
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

- Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvai savas teritorijas sakārtošanā un
uzturēšanā.
Efektīva, pārdomāta, uz sadarbību vērsta pārvaldība
- Optimizēta pašvaldības struktūra un pilnveidoti pakalpojumi,
izskatot iespēju nodot apsaimniekošanas funkcijas pašvaldības
kapitālsabiedrībai un atsevišķas funkcijas deleģēt uzņēmējiem vai
NVO.
- Aktīva novada interešu pārstāvniecība un virzīšana valsts
pārvaldes līmenī.
- Vismaz reizi pusgadā tikšanās ar iedzīvotājiem, lai pārrunātu
novadam svarīgākos jautājumus.
Politiskā partija „Reģionu alianse”
aicina iedzīvotājus uz tikšanos:
19. maijā plkst. 18.00 Rembates pagasta tradīciju zālē,
21. maijā plkst. 11.00 Birzgales tautas namā,
21. maijā plkst. 13.00 Tomes tautas namā,
21. maijā plkst. 15.00 Ķeguma dienas centrā.

Sociāldemokrātiskā partija “SASKAŅA”
deputātu kandidātu saraksts
Izglītība

Pamatdarba vieta,
Ieņemamais amats
Daugavpils Pedagoģiskais Institūts Fizikas Ķeguma novada dome deputāts
un matemātikas skolotājs profesionālais
maģistrs,
Latvijas Universitāte Informātikas
skolotājs
Ogres 32.PPTV šoferis autoremonta
Global Intelectual Security SIA
atslēdznieks
apsargs
Rēzeknes augstskola Ekonomists
LR VM Veselības inspekcija
resursu vadības departamenta
vadītāja
Rīgas 11.speciālā tehniskā vidusskola
SIA „ALITAYS SHEMIA
Virpotājs
LATVIA“, loģistikas speciālists
Rīgas tehniskā universitāte Ķīmiķe
SIA „Rembuts“ valdes locekle

Ārvalst.
pilson.
Nav

Rīgas 6.vidusskola Vidējā izglītība

Mājsaimniece

Nav

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija
automobiļu transporta ekspluatācija
P.Stradiņa medicīnas koledža Sociālais
rehabilitologs
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Pamatizglītība
Ogres Lauksaimniecības skola Lauku
mājamatnieks
Ogres amatniecības vidusskola Apģērbu
modelētāja
Lielvārdes vidusskola Vidējā

Pensionārs

Nav

Ķeguma komercnovirziena viduskola
studente
Ogres 1.vsk. Pamatizglītība

Nav
Nav
Nav
Nav

Lielvārdes novada sociālais dienas Nav
centrs sociālais rehabiliotologs
Students
Nav
SIA „Makalats“ valdes loceklis

Nav

Bērna kopšanas atvaļinājums

Nav

RP sIA „Rīgas satiksme“
datortīklu uzturēšanas speciālists
Studente

Nav

DS ENERGY GMBH
elektrolīniju mastu montieris
Liepājas Pedagoģijas Akadēmija Aktieris Ķeguma sociālās aprūpes centrs
„Senliepas“ saimniecības daļas
vadītājs
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Valsts pirmskolas izglītības
Akadēmija Izglītības darba vadītājs un
iestāde „Strautiņš“ pirmskolas
sociālo zinību skolotājs,
izglītības skolotāja
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības
Akadēmija Profesionālais maģistrs
pirmskolas pedagoģijā
Priekuļu Lauksaimniecības mehanizācijas ZS „Šļaunes“ īpašnieks
tehnikums lauksaimniecības mehanizācija

Nav
Nav
Nav
Nav

Nav
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Sociāldemokrātiskā partija “SASKAŅA”
priekšvēlēšanu programma
10 gadu stagnācija Ķeguma novadam ir atstājusi smagu
mantojumu- augsti apkures tarifi, nesakoptas ielas un ceļi, nesamērīgi
liels administratīvais aparāts, nepārdomāta un nepamatota naudas
izšķērdēšana. Grūti uzskatīt novada pārvaldību par efektīvu. Mēs
savu darbību virzīsim ne tikai uz saimniecisku un administratīvu
reformu veikšanu, bet arī uz to, lai maznodrošinātajiem un kādās
smagās dzīves situācijās nonākušiem būtu pieejama saprotoša un
pretim nākoša sociālā palīdzība. Ir jāpalielina maznodrošinātā un
trūcīgā statusa iegūšanas iespējas.
Mūsu mērķis ir izveidot pašvaldības policiju, kurai novada
iedzīvotāji uzticētos un kura nodrošinātu drošību. Būtu pretim
nākoša, saprotoša un nebūtu tikai represīvā iestāde.
Mūsu komandas mērķis ir panākt ne tikai plašāku medicīnas
pakalpojumu kompensāciju, bet arī nodrošināt ceļa izdevumu
apmaksu pensionāriem un invalīdiem, kā tas sen jau ir daudzās
pašvaldībās.
Vēlamies sakārtot Ķeguma pilsētas un pagastu centrus, lai tie
ir ne tikai acij tīkami, bet arī funkcionāli, iedzīvotājiem un novada
viesiem draudzīgi. Lai to varētu sekmīgi īstenot, reorganizēsim
Ķeguma novada saimniecības daļu un SIA “Ķeguma Stars” par
vienotu saimniecisko un komunālo pakalpojumu sniedzēju. Mēs
lielu vērību pievērsīsim attīstības projektu ilglaicīgai un sistēmiskai
plānošanai un pēctecīgai realizācijai. Kura būtu ekonomiski un
sociāli pamatota, virzīta uz novada ilglaicīgu un vispusīgu attīstību.

Nr. Vārds, Uzvārds
p/k
1. Vladimirs
Samohins
2. Antra Kūmiņa

Dzimš. Reģistrētā
gads
dzīves vieta
1959
Ķeguma
novads
1988
Ķeguma
novads

3.

Gundars
Vērītis
Līga Strauss

1973

1964

6.

Andris
Viļumsons
Artūrs Ābols

7.

Imants Birzulis 1970

8.

Līga Kossoviča 1979

9.

1970

4.

5.

Andrejs
Šukajevs
10. Aleksandrs
Sobols
11. Ilze Kantore

1959

1951

1949
1950

12. Reinis Švagris 1998
13. Arta Bluķe

1975

14. Kristīne Grase 1975
15. Renārs Toms
Dzintars
16. Velta Gobiņa

1996
1943

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

Viens no sāpīgākajiem jautājumiem ir “Rembates” ceļš. Risināsim
ceļa pārņemšanu pašvaldības īpašumā un tā rekonstrukcijas tehniskos
jautājumus. Kā vienu no galvenajiem mērķiem akcentēsim kultūras
un sporta dzīves sakārtošanu. Piesaistīsim pasākumu organizēšanā
novada talantus un māksliniekus. Ķeguma novada kultūras un
sporta dzīve tiks padarīta daudzveidīgāka, novada iedzīvotājiem
sporta sacensības, treniņu iespējas un jēgpilna laika pavadīšana bez
maksas. Kā viena no prioritātēm mūsu skatījumā ir vietējo uzņēmēju
un zemnieku piesaiste dažādu saimniecisko darbu veikšanā- ceļu
uzturēšana, zāles pļaušana un kapu apsaimniekošana. Ir svarīgi dot
darbu vietējiem uzņēmējiem un nodokļu maksātājiem.
Ir aktuāla pirmskolas izglītības iestāžu problēma. Atbalstīsim
Ķeguma bērnudārza piebūves uzcelšanu un audzēkņu piesaisti no
citām pašvaldībām. Pieliksim visus resursus, lai Ķeguma izglītības
iestādes izvēlētos arī citi novadu bērni.
Mums ir skatījums uz plānveidīgu, efektīvu un mūsdienīgu
Ķeguma novada attīstību.
Mūs par visu vairāk sāpina netaisnība, nevienlīdzība un
vienaldzība. Tās ir lietas, kuras izskaužot Latvijas tauta kļūtu
laimīgāka un bagātāka un Latvijā sāktu atgriezties tie, kuri ir
pametuši mūsu valsti ne aiz labas dzīves.
Sociāldemokrātiskā partija „SASKAŅA“ aicina iedzīvotājus
jautājumu, ierosinājumu un ietikumu gadījumā sazināties
pa tālruni – 29432872 (Valdis Kalniņš).

Politiskā partija “No sirds Latvijai”
deputātu kandidātu saraksts

Izglītība

Daugavpils Universitāte Maģistra grāds fizikā un
matemātikā
Ekonomikas un kultūras augstskola Bakalaura
grāds kultūras uzņēmējdarbībā Kultūras iestādes
vadītājs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Agronoms

Pamatdarba vieta,
Ieņemamais amats
Ķeguma Komercnovirziena
vidusskola, direktors
Pašnodarbinātā

SIA “Crocus Baltic”
komercdirektors
Liepājas Pedagoģijas akadēmija Izglītības zinātņu Ķeguma novada Dome
maģistra grāds,
deputāts
V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts
Ikšķiles vidusskola
matemātikas pedagogs
pedagogs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
SIA „Anrete“ valdes
Lauksaimniecības mehanizācijas specialitāte
loceklis
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Sporta
Ķeguma Komercnovirziena
pedagogs,
vidusskola Sporta un
Latvijas Universitāte Ķīmijas pedagogs
ķīmijas pedagogs
32. pilsētas profesionāli tehniskā vidusskola Plaša Ķeguma novada Dome
profila mehanizators
autovadītājs
Liepājas Pedagoģijas akadēmija Tūrisma gids
SIA „OPTIC GURU“
Reklāmas speciālists
Rīgas 17. arodskola Mēbeļu galdnieks
SIA „Greenwood ltd“
Vadītājs
Latvijas Universitāte Darba aizsardzības speciālists Pensionārs

Ārvalst.
pilson.
Nav
Nav
Nav
Nav

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts Maģistra
grāds fiziskajā kultūrā un sportā
Ķeguma Komercnovirziena vidusskola vidējā
vispārējā izglītība
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Maģistra grāds pirmsskolas pedagoģijā,
Rīgas Tehniskā universitāte Uzņēmējdarbības
vadītāja kvalifikācija
Latvijas Universitāte Ekonomikas fakultāte,
grāmatvedība, analīze, audits
Ikšķiles vidusskola vidējā izglītība

Pensionāre

Nav

Abiturients

Nav

PII „Gaismiņa“ Pedagogs

Nav

Studio Moderna SIA,
grāmatvede
Students

Nav

Daugavpils Universitāte Maģistra grāds bioloģijā
un ķīmijā

Edgara Kauliņa Lielvārdes Nav
vidusskola pedagogs

Nav
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Politiskā partija “No sirds Latvijai”
priekšvēlēšanu programma
Ķeguma novads – skaista vieta Daugavas
krastos, vieta, kur piedzimst elektrība, vieta
ar interesantiem ceļotāju maršrutiem, zivīm
bagātiem ūdeņiem, dāsniem sēņu mežiem,
vēsturiski bagātiem pagastiem.
Mums ir, ar ko lepoties! Taču ir vēl
daudz uzlabojama, sakārtojama, no jauna
radāma.
Mēs būsim pašvaldība, kura pārzina
iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības un ir
atbildīga par saviem iedzīvotājiem.
Mēs strādāsim, lai veicinātu novada
ekonomisko attīstību, rūpējoties par novada
dinamisku izaugsmi, pašvaldības darbā
īstenojot atklātību un ievērojot taisnīgu
attieksmi.
PAŠVALDĪBA
• Struktūra – saprotama, kompakta,
jēgpilna. Viens no mūsu pirmajiem
uzdevumiem – esošās novada pārvaldes
struktūras optimizācija.
• Darbinieki – profesionāli, taisnīgi,
atbildīgi, vērsti uz sadarbību ar
iedzīvotājiem; motivēti izglītoties un
paaugstināt profesionalitāti.
• Darba stils – viegli sasniedzama,
iedzīvotājus atbalstoša. Nodrošināsim
vienoto valsts un pašvaldības klientu
apkalpošanas konsultantu, izveidosim
diennakts tālruni reaģēšanai uz
iedzīvotāju vajadzībām. Organizēsim
komiteju izbraukuma sēdes un deputātu
tikšanās ar iedzīvotājiem katrā no
pagastiem.
• Vienota Novada mājas lapa un avīze,
atspoguļojot katra pagasta un pilsētas
notikumus, ar iespēju publiski uzdot
jautājumus un saņemt atbildes.
TAUTSAIMNIECĪBA,
UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Izveidosim novada uzņēmēju publisku
katalogu, veicinot sadarbību starp
uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada
pašvaldību.
• Atbalstīsim
novada
uzņēmējus,
mājražotājus: - piešķirsim nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidi pirmajos trīs
darbības gados, - izveidosim bezmaksas
tirdzniecības vietas, - organizēsim
atbalstu tehnoloģiju apgūšanai, lai

mājražotāji var atrast savus klientus arī
internetā.
• Apzināsim potenciālos investīciju
objektus un padarīsim tos zināmus
investoriem.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS,
TŪRISMS
• Saglabāsim un radīsim jaunas iespējas
darboties visu vecumu iedzīvotājiem,
veicināsim mūžizglītību un interešu
izglītību.
• Organizēsim vasaras nometnes novada
bērniem un pusaudžiem.
• Veicināsim sadarbību starp skolniekiem
un uzņēmējiem, attīstot prakses vietas.
• Virzīsim skolu programmas uz šobrīd
aktuālu profesiju apguvi, lai absolventi
būtu konkurētspējīgi darba tirgū jau
tūliņ pēc skolas pabeigšanas.
• Atbalstīsim jauniešus, kuri izrāda
interesi sportā, mākslā, tehnoloģijās,
tehniskajā jaunradē un inovācijās.
• Nodrošināsim
bērnudārza
vietas
Rembatē.
• Sakārtosim abas pilsētas pludmales.
• Plānosim kultūras un izklaides ēku
pilnveidošanu, uzlabojot pašdarbnieku,
mūzikas un mākslas skolu darba
apstākļus.
• Brīvdabas pasākumu organizēšanai
renovēsim estrādi Birzgalē.
• Atbalstīsim nevalstisko organizāciju
iniciatīvas,
tautas
pašdarbības
kolektīvus, par prioritāti uzskatot
atbalstu pensionāru apvienībām.
• Atdzīvināsim atmiņas, ar atbilstošām
informācijas
plāksnēm
apzīmējot
novada vēsturiskās celtnes.
ĢIMENE, VESELĪBA, DROŠĪBA,
ATBALSTS
• Palielināsim
finansiālo
atbalstu
jaundzimušajiem
un
piešķirsim
vienreizēju pabalstu, skolas gaitas
uzsākot.
• Palīdzēsim pensionāriem nokļūt pie
ģimenes ārsta vai uz stacionāru.
• Rūpēsimies
par
ģimenes
ārsta
pieejamības uzlabošanu.
• Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu
pirmsskolā.
• Nodrošināsim pašvaldības policijas
diennakts pieejamību novadā sadarbībā

Nr. Vārds, Uzvārds
p/k
1. Roberts Ozols

Dzimš. Reģistrētā
gads
dzīves vieta
1954
Ķeguma
novads

2.

Viesturs Teicāns

1960

Ķeguma
novads

3.

Gatis Jansons

1976

Ķeguma
novads

4.

Oskars Treilihs

1976

Rīga
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Latvijas Zaļā partija
deputātu kandidātu saraksts

Izglītība

Rīgas politehniskais institūts
Automātika un telemehānika,
Biznesa augstskola Turība Tiesību
zinātnes
Ogres 32.profesionāli tehniskā
vidusskola Mehanizators
Kandavas lauksaimniecības
tehnikums Lauksaimniecība ar
specializāciju lauksaimniecības
mehanizācijā
Latvijas universitāte Sociālo zinātņu
bakalaura grāds vadībzinātnē

ar Valsts Policiju.
Labiekārtosim sociālos dzīvokļus.
TERITORIJAS ATTĪSTĪBA,
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
• Izveidosim vienotu servisa centru,
apvienojot un reorganizējot novada
domes saimniecības daļu un “Ķeguma
Staru”.
• Veiksim pilnīgu komunālo pakalpojumu
tarifu pārrēķinu, meklējot iespējas tos
samazināt.
• Izvērtēsim iespēju būvēt jaunu,
ekonomisku katlumāju Ķegumā.
• Izvērtēti, saimnieciski uzlabosim ceļu
kvalitāti pēc izstrādāta novada ceļu un
ielu rekonstrukcijas plāna apdzīvoto
vietu centros un ārpus tiem.
• Uzlabosim pagastu ceļu uzturēšanu,
slēdzot pakalpojuma līgumus ar pagastu
zemniekiem vai uzņēmējiem.
• Izstrādāsim starpnovadu veloceliņa
Ciemupe-Ķegums-Lielvārde projektu.
• Padarīsim vidi novadā sakoptāku un
skaistāku:
- panāksim
degradēto
īpašumu
sakārtošanu,
- atbalstīsim
daudzdzīvokļu
māju
iekšpagalmu izbūvēšanu,
- nodrošināsim iespēju katrā pagastā
divreiz
gadā
nodot
utilizācijai
lielgabarīta priekšmetus,
- apdzīvoto vietu centru apzaļumošanu
nodosim ainavu arhitekta pārziņā,
- tehnikas parku atjaunosim ar modernu
tehniku pļaušanai un ceļu un ielu
uzturēšanai.
Mums ir apņēmība, plāns un sapratne,
lai Ķeguma novadu padarītu izcilu. Mūsu
darbs būs saprotams un atklāts, jo atvērtība,
gatavība uzklausīt un sniegt atbildes uz
jebkuru jautājumu ir veiksmīgas sadarbības
pamatā.
•

Politiskā partija „No sirds Latvijai“
aicina iedzīvotājus uz tikšanos:
23. maijā plkst. 18.00 Tomes tautas namā,
24. maijā plkst. 18.00 Rembates pagasta
tradīciju zālē,
25. maijā plkst. 18.00 Birzgales tautas
namā,
30. maijā plkst. 18.00 Ķeguma dienas
centrā.

Pamatdarba vieta,
Ieņemamais amats
Ķeguma novada dome Domes
priekšsēdētājs,
Latvijas Zaļā partija Nodaļas
vadītājs
Zemnieku saimniecība „Rasas“/
Īpašnieks

Ārvalst.
pilson.
Nav

AS „Latvenergo“ Pļaviņu HES
IRD meistars

Nav

Biedrība „Viriditas“ Valdes
priekšsēdētājs

Nav

Nav
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5.

Juris Skrīvelis

1969

Ķeguma
novads

6.

Aivars Gailītis

1963

7.

Kristīne Kalniņa 1974

8.

Laura Siliņa

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Lielvārdes
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

9.

1993

Ervīns
Lindemanis
10. Romans Kuļpa

1962

11. Pēteris
Pavlovskis
12. Inga Birzniece

1982
1990

13. Daina Eniņa

1956

14. Jānis Krastiņš

1974

15. Vija Daubure

1956

16. Vineta Kļava

1969

17. Kristaps
Kunderts

1989

Ķeguma
novads

18. Lolita Rudzīte

1956

Ķeguma
novads

1986

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

Latvijas Zaļā partija
priekšvēlēšanu programma
LATVIJAS ZAĻĀS PARTIJAS
PROGRAMMA
2017.GADA PAŠVALDĪBU
VĒLĒŠANĀM ĶEGUMA NOVADĀ
PAR ATTĪSTĪBU ZAĻĀ VIDĒ!
Latvijas Zaļās partijas pamatmērķis
ir attīstības ilgtspēja - tāda valsts un
pašvaldību politika, kas ļauj savienot
augstiem dzīves standartiem atbilstošu
ekonomiku un infrastruktūru ar savas
zemes vides saglabāšanu, tradicionālu
un sabiedrībā atzītu vērtību un tradīciju
cienīšanu, sabiedrības ekoloģiskās apziņas
vispusīgu attīstību.
Latvijas Zaļās partijas Ķeguma novada
domes deputātu kandidātu mērķis ir
sabalansēti attīstīt visu Ķeguma novadu,
rūpējoties par izglītību, kultūru, dzīves vidi,
veicinot novada iedzīvotāju nodarbinātības
iespējas,
attīstot
infrastruktūru
un
nodrošinot sociālo pakalpojumu pieejamību
pašvaldības iestādēs.
Mūsu deputātu kandidātu darbības
pamatprincipi ir profesionalitāte (izglītība,
administratīvā un darba pieredze), atklātība
(plānoto pasākumu apspriešana, atskaites
par padarīto) un demokrātiska lēmumu
pieņemšana (sadarbība ar nevalstiskajām
organizācijām, interešu grupām, biedrībām,
iedzīvotāju aptaujas utt.).
Mūsu galvenie mērķi tuvākajos gados ir
sekmīgi pabeigt uzsāktos un realizēt jaunus

Rīgas starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola
Uzņēmējdarbības vadītājs
Saulaines sovhoztehnikums
Automehāniķis
Rīgas vakara maiņu ģimnāzija Vidējā
izglītība
Alberta koledža Grāmatvedis

SIA „Pharmidea“ Tehniskais
direktors

Nav

AS „Rīgas meži“ Dežurants

Nav

SIA „Daba Jums“ stādu
audzētava „Kļaviņas“/ Īpašniece
SIA „Silver standard plant“,
Grāmatveža palīgs
Zemnieku saimniecība „
Pilskalni“ /Īpašnieks
SIA „Oglītes“ / Īpašnieks

Nav

SIA „Lielvārdes meliorācija“
Projektu vadītājs
Rīgzs pilsētas Latgales
priekšpilsētas tiesa
Tiesneša palīgs
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Zemnieku saimniecība
Zootehnika
„Cinaites“/ Īpašniece
Ogres meža tehnikums
SIA „STAKS“ Valdes loceklis
Mežsaimniecības mehanizācija
Rīgas J. Raiņa 8.maiņu vidusskola
Individuālais komersants
Vidējā izglītība
„Ziedukrasti“
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas Ķeguma novada dome
augstskola „Attīstība“ Sociālais
Sociālās aprūpes centra vadītāja
darbinieks
Bulduru dārzkopības vidusskola Parka SIA „Daba Jums“ Stādu
dārznieks
audzētava „Kļaviņas“
Stādu audzētavas vadītājs
Vecbebru sovhoztehnikums Biškopība Pašnodarbinātā

Nav

Aizupes meža tehnikums
Iecirkņa meistars tehniķis
Rīgas 13. arodvidusskola
Automehāniķis
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Vidējā izglītība
Latvijas Biznesa koledža Jurista
palīgs

pašvaldības projektus novadam svarīgās
jomās:
INFRASTRUKTŪRA
uzsākt
siltumenerģijas
ražošanu,
panākot siltumtarifu samazināšanu Ķeguma
pilsētā;
izveidot pašvaldības atbalsta sistēmu
daudzdzīvokļu
ēku
renovācijai
un
siltināšanai;
turpināt uzsākto ikgadējo lauku ceļu
atjaunošanas programmu, piesaistot Valsts
kases kredītu līdzekļus;
sadarbībā ar Satiksmes ministriju panākt
Ķeguma prospekta (valsts autoceļa P8
Ķegums – Inciems posma) rekonstrukciju,
t. sk. izveidojot gājēju celiņus HES dambja
zonā, un valsts autoceļa V969 asfaltēšanu
posmā Rembate – Siguldas šoseja;
sadarbībā ar Aizsardzības ministriju
pilnībā rekonstruēt NBS lidlauka pievedceļu
- pašvaldības autoceļu Lielvārde - Misiņi;
izbūvēt Kuģu ielu līdz savienojumam ar
Ogres ielu Ķeguma pilsētā;
nodrošināt
Birzgales
ciemata
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju,
aprīkojot arī otro urbumu;
realizēt
Daugavgrīvas
ielas
rekonstrukcijas projektu Ķeguma pilsētā;
pabeigt uzsākto Ķeguma jauno kapu
izveidošanu un labiekārtošanu;
pabeigt Tomes ūdensapgādes sistēmas
rekonstrukciju un sakārtošanu;
izstrādāt projektu un rekonstruēt Ogres
ielu Ķeguma pilsētā;

Nav
Nav
Nav

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

uzsākt un pakāpeniski (ikgadēji)
asfaltēt noslogotākās Ķeguma, Birzgales
un Rembates ielas,
rekonstruēt to
apgaismojumu;
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
nepieļaut izglītības reformas ietvaros
plānoto
Birzgales
pamatskolas
un
Ķeguma vidusskolas likvidāciju, attīstot
specializāciju informācijas tehnoloģiju
nozarē;
izbūvēt bērnudārza “Gaismiņa” piebūvi,
nodrošinot nepieciešamo bērnudārza vietu
skaitu un speciālas telpas skolas stadiona
darbības aktivizēšanai;
izveidot bērnudārza “Gaismiņa” filiāli
Rembates centrā;
rekonstruēt ēku Rīgas ielā 12, t. sk.
izveidojot ceremoniju norisei piemērotas
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļas telpas un
apkārtnes labiekārtojumu;
pabeigt Ķeguma pilsētas parka
izveidošanu un labiekārtošanu teritorijā
starp Liepu aleju un Ķeguma prospektu,
veidojot atpūtas un izklaides zonas;
turpināt
novada
sportistu
un
pašdarbnieku atbalstu dažādās sacensībās
un skatēs;
DROŠĪBA
centralizētas
Ķeguma
pilsētas
videonovērošanas sistēmas izveidošana,
iekļaujot sistēmā videonovērošanas kameras
pašvaldības iestādēs un sabiedriskās vietās;
pašvaldības policijas materiālās bāzes
uzlabošana un darba aktivizēšana;
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VIDES AIZSARDZĪBA
finansiāli
atbalstīt
un
veicināt
pieslēgumu izveidošanu centralizētajām
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām
novada apdzīvotajās vietās;
atjaunot licencētās makšķerēšanas
iespēju Ķeguma HES lejas bjefā un
nodrošināt Daugavas krastu sakopšanu
pašvaldības teritorijā;
pabeigt Ķeguma publiskās peldvietas
labiekārtošanu, norobežojot teritoriju un
nostiprinot krastmalu;
turpināt ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu paplašināšanu novada apdzīvotajās
vietās;
SABIEDRĪBAS IESAISTE

MĒS ESAM PAR KONKRĒTU RĪCĪBU,
turpināt
un
attīstīt
nevalstisko
PAR KONKRĒTIEM DARBIEM !
organizāciju atbalsta sistēmu;
pilnveidot un paplašināt iedzīvotāju
projektu konkursu nolikuma realizāciju;
SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Latvijas Zaļā partija aicina
paplašināt nekustamā īpašuma nodokļa
iedzīvotājus uz tikšanos:
atlaides un pieauguma ierobežojumus;
16. maijā plkst. 19.00 Birzgales tautas
izveidot Dienas centrus Rembatē un namā,
Birzgalē;
23. maijā plkst. 19.00 Rembates pagasta
paplašināt Sociālās aprūpes centru, tradīciju zālē,
rekonstruējot Rembates pamatskolas veco 25. maijā plkst. 19.00 Ķeguma dienas
ēku un sporta zāli centra vajadzībām, centrā,
nodrošinot vismaz 100 aprūpējamo vietas;
30. maijā plkst. 19.00 Tomes dienas
turpināt un attīstīt pašvaldības sociālo centrā.
atbalstu
(trūcīgie,
maznodrošinātie,
pensionāri, invalīdi, daudzbērnu ģimenes utt.)

Jaunā konservatīvā partija
deputātu kandidātu saraksts
Nr. Vārds, Uzvārds Dzimš. Reģistrētā Izglītība
p/k
gads
dzīves
vieta
1. Imants
1967
Ķeguma
Baltijas Krievu institūts (Baltijas
Smirnovs
novads
Starptautiskā Akadēmija)
Tiesību bakalaura grāds un jurista
kvalifikācija

2.

Kristaps Rūde

1989

3.

Daina Vanaga

1963

4.

Kristaps Reķis 1981

5.

Gunta Grejere

1963

6.

Daiga Sināte

1967

7.

Līga Paukšte

1962

8.

Normunds
Viļums

1961

9.

Laima
Semionova

1963

10. Zintis Ābelis

1961

11. Irina Smirnova 1982
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Pamatdarba vieta,
Ieņemamais amats

Ārvalst.
pilson.

SIA Oškrogs valdes loceklis,
Nav
SIA Namu pārvaldnieks IS valdes
loceklis,
SIA K 37
valdes loceklis,
SIA Auglības klīnika MAMA RĪGA
valdes loceklis,
SIA Novella R valdes loceklis,
AS Vingrotāju nams valdes loceklis
Ķeguma
Rīgas Stradiņa universitāte Sociālo zinātņu Ķeguma novada dome Deputāts
Nav
novads
bakalaura grāds politoloģijā
Rīgas Stradiņa universitāte Sociālo zinātņu
maģistra grāds starptautiskajās attiecībās
Ķeguma
SDSPA Attīstība Sociālais darbinieks/
Ieslodzījumu vietu pārvalde Projekta Nav
novads
sociālais pedagogs’,
Mācību sistēmas pilnveidošanas
SDSPA Attīstība
bloka vadītāja,
Maģistra grāds sociālajā darbā
Sociālā atbalsta apmācības un
informācijas centrs ADOPUS valdes
priekšsēdētāja
Jūrmala
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
SIA Zemnieku vet.aptieka
Nav
Veterinārārsts bakalaura grāds
Veterinārārsts
Ķeguma
Liepājas Pedagoģiskais institūts Latviešu Ikšķiles vidusskola Skolotāja
Nav
novads
valodas un literatūras skolotāja
Ķeguma
Latvijas Universitāte Ekonomists
SIA Piebalgas alus, Ekonomists,
Nav
novads
finanšu direktors,
SIA Finseko, Valdes loceklis,
SIA Tondo Vecākais komercdarbības
speciālists
Ķeguma
Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorija Birzgales Mūzikas skola Flautas
Nav
novads
Pūšamo instrumentu spēles pasniedzēja,
spēles pedagogs,
specialitāte flauta
Birzgales tautas nams Pūtēju orķestra
diriģenta asistents (pašnodarbinātā)
Ķeguma
Rīgas Tehniskā universitāte Maģistrs,
AS G4S Latvia Apsardzes
Nav
novads
inženieris – celtnieks,
darbinieks
PSRS IeM Harkovas Augstākie kursi,
Harkova (Ukraina), Ekonomisko
noziegumu apkarošanas operatīvais
pilnvarotais
Ķeguma
Viļņas kultūras un mākslas skola
Ķeguma VPII Gaismiņa Sporta
Ir
novads
Horeogrāfs,
skolotāja
Daugavpils pedagoģijas universitāte
Pirmskolas skolotāja
Lielvārdes Rīgas Tehniskā universitāte Inženieris
ZS Rozetes Īpašnieks
Nav
novads
elektriķis
Ķeguma
Rīgas Celtniecības koledža Arhitekts,
SIA AR Asis Arhitekta palīgs,
Nav
novads
tehniķis
SIA Namu pārvaldnieks IS Direktore

2017. gada 10. maijs

12. Ritvars Bušs

1994

13. Jeļena Varkale

1983

14. Juris Laizāns

1980

15. Sandra
1989
Zagorska
16. Jēkabs Rumpe 1996

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

17. Ināra Vītola

1954

Ķeguma
novads

18. Ketija Katrīna
Atare

1996

Ķeguma
novads

Rīgas Valsts tehnikums Mašīnbūves
tehniķis
Latvijas Universitāte Maģistra grāds
Ekonomikā (grāmatvedība, analīze, audits)
Ogres arodģimnāzija Vidējā profesionālā

SIA Baltrotors CNC iekārtu
operātors
SIA Novella R Grāmatvede

SIA EVA-SAT Pārdošanas projektu
vadītājs
Ogres vakara vidusskola, Vispārējā vidējā SIA Oškrogs Viesmīle
izglītība
Mālpils Profesionālā vidusskola
SIA Oškrogs Viesmīlis
Ēdināšanas pakalpojuma speciālists ĒK
3.līmenis
Jūrmalas 4.vidusskola Vispārējā vidējā
Latvijas valsts televīzija Fonotēkas
izglītība
vadītāja,
Ķeguma VPII Gaismiņa Lietvede
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Studente
Vispārējā vidējā izglītība

Jaunā konservatīvā partija
priekšvēlēšanu programma
LAIKS PĀRMAIŅĀM!
KOPĀ LEMSIM UN VEIDOSIM SAVU NĀKOTNI
ĶEGUMA NOVADĀ!
Latvijas valsts, Jaunās konservatīvās partijas izpratnē, nākotnē
varēs sekmīgi attīstīties tad, ja politika nemainīgi balstīsies uz šādām
6 pamatvērtībām: 18. novembra republika, latviski runājoša nācija,
demokrātija un tiesiskums, ģimene, labklājības valsts, ģeopolitiskā
piederība Rietumiem. Tā iestājas par modernu pamatvērtībās
balstītu valsts attīstību, kurā ir cieņa pret senčiem, kuri 1918.gada
18.novembrī dibināja Latvijas Republiku ar mērķi, lai ikviens no
mums par to rūpētos ar cieņu un mīlestību, lai mēs paši savā zemē
būtu savi saimnieki un attīstītu Latvijas valsti ievērojot Satversmi,
kuras pamatos ir ieliktas tēvu idejas par Latviju kā demokrātisku
un nacionālu valsti, kas nodrošina visu pilsoņu tiesības, neatkarīgi
no etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības, dzimuma vai citiem
kritērijiem.
Iedzīvotājiem ir zudusi ticība lēmējvarai. Ķeguma novadā
netiek uzklausīts iedzīvotāju viedoklis, vairāk rūp savas un savu
draugu intereses. Jaunā konservatīvā partija vēlas un var mainīt
šo kārtību, un piedāvā vēlētājiem godīgus un profesionālus
deputātu kandidātus, kuru darbs un devums novadam būs balstīts
uz vērtībām, kuru pamatā ir demokrātija, tiesiskums, atklātība un
saimnieciskums.
Tāpēc Jaunā konservatīvā partija izvirza sekojošus galvenos
uzdevumus, kuri jārealizē visdrīzākajā laikā, un kas būs par pamatu
sekmīgam turpmākajam darbam:
1. Kopā ar visu novada pagastu plašu sabiedrības pārstāvju
piedalīšanos jāizstrādā Ķeguma novada attīstības plāns
nākamajiem 10 gadiem, iesaistot uzņēmējus, izglītības
darbiniekus, pensionārus, skolēnus un viņu vecākus,
mājsaimnieces, zemniekus, lai kopā vienotos par to, kādu mēs
– novada iedzīvotāji – vēlamies redzēt savu novadu nākotnē.
2. Jāveic esošās sistēmas izvērtējums un jāizsecina, kāda situācija
ir ar finansēm, darbiniekiem, ar pašvaldības īpašumiem,
struktūrvienībām, visu kopumā, un, pamatojoties uz šiem
rezultātiem, jāveic visas sistēmas optimizācija un jāpanāk
pašvaldības efektīvu un uz cilvēka labklājību vērstu darbību.
3. Ir jāievieš pilnīgi visu domes iepirkumu caurspīdīgums
un godīgums, piesaistot sabiedrības pārstāvjus iepirkumu
komisijās, lai nodrošinātu atklātību, kā arī dodot iespēju
jebkuram uzņēmējam, kas atbilst noteiktiem kritērijiem,
piedalīties konkursā par pašvaldības pasūtījuma realizāciju.
Svarīgi lēmumi un ieceres jāapspriež ar sabiedrību.

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

4. Jāizveido mehānisms, lai Ķeguma novada iedzīvotāji
- ķegumieši, birzgalieši, tomenieši, rembatieši – var
nepieciešamības gadījumā komunicēt ar domi atvieglotā
formā, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus. Jāizveido
„vienas pieturas’’ aģentūra pašvaldības un valsts pakalpojumu
sniegšanai iedzīvotājiem. Domei jābūt pieejamai iedzīvotājiem,
nodrošinot, lai cilvēks domes apmeklējumu varētu savienot ar
savu reālo ikdienu un darba dzīvi.
5. Maksimāls atbalsts sociāli maznodrošinātajiem iedzīvotājiem
(trūcīgie, cilvēki ar īpašām vajadzībām, seniori, ģimenes ar
bērniem), nodrošinot visiem pieejamu pašvaldības finanšu un
cita veida atbalstu, uzturot un pilnveidojot esošo pašvaldības
sociālo palīdzību.
6. Mācību iestāžu un bērnudārzu darbība jāpārveido atbilstoši
esošajām laika tendencēm izglītības un profesionālās
apmācības jomā. Jāveido bērnu un skolēnu vasaras nometnes,
tās orientējot uz profesionālo iemaņu un interešu attīstīšanu.
7. Plašs atbalsts novada uzņēmējiem, ieviešot stimulējošus
mehānismus darbības paplašināšanai un nodarbināto skaita
palielināšanai, atbalstot uzņēmēju dalību izstādēs, preču
prezentācijās un produkcijas ražošanas popularizēšanai,
savstarpējās sadarbības veicināšanai.
Jaunās konservatīvās partijas deputātu kandidāti ir apņēmības
pilni veltīt savu laiku novada attīstībai, veidojot to kā progresīvu,
uzņēmējdarbībai labvēlīgu, izglītotu, ar kultūras tradīcijām bagātu
novadu saviem bērniem un mazbērniem.
Ticiet! Jaunās konservatīvās partijas deputātu kandidāti
pieņemot lēmumus ievēros godīgumu, taisnīgumu, ar cieņu un
mīlestību par Ķeguma novadu. Pilnīgi nepieņemamas ir fiktīvas un
koruptīvas darbības.
Mēs, Jaunās konservatīvās partijas pārstāvji, kā sava novada
patrioti iestājamies par sakoptu, attīstītu, patriotisku, taisnīgu,
inovatīvu, krāšņu, kultūras un vēstures tradīcijām bagātu Ķeguma
novadu.
Jaunās konservatīvās partijas Ķeguma novada deputātu
kandidāti aicina savus novadniekus apmeklēt Ideju brokastis.
Jums būs iespēja tikties ar mums un izstāstīt savas idejas,
problēmas, ierosinājumus un novēlējumus jaunajam darba
cēlienam.
Laiks pārmaiņām!
Tiksimies:
13. maijā plkst. 10.00 Rembates pagasta tradīciju zālē,
20. maijā plkst. 10.00 Ķeguma dienas centrā.
5. maijā tikāmies Tomes tautas namā, savukārt 6. maijā –
Birzgales tautas namā.
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Nr. Vārds, Uzvārds
p/k
1. Pāvels Kotāns

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
deputātu kandidātu saraksts

Dzimš. Reģistrētā
gads dzīves vieta
1956 Ķeguma
novads
1967 Ķeguma
novads
1961 Ķeguma
novads

2.

Ilmārs Zemnieks

3.

Valentīns Pastars

4.

Tadeušs Vaļevko

1954

5.

Rita Reinsone

1973

6.

Olga Muzikante

1956

7.

Laimons Bicāns

1945

8.

Raitis Binde

1960

9.

Diāna Arāja

1984

10. Gundars Zagorskis 1968
11. Mārcis Rudzītis

1981

12. Agita Kaļva

1980

13. Sarmīte Pugača

1962

14. Ināra Dumpe

1956

15. Ivars Dārznieks

1966

16. Ināra Zadaua

1954

17. Andris Neimanis

1966

18. Jānis Siliņš

1987

Pamatdarba vieta,
Ieņemamais amats
Rīgas Politehniskais institūts
Ķeguma novada dome
radioinženieris
priekšsēdētāja vietnieks
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SIA „Zemnieku vet.aptieka“
veterinārmedicīna
valdes loceklis, vetārsts
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Birzgales pamatskola direktors
bioloģijas, lauksaimniecības pamatu
skolotājs
Vitebskas Veterinārais institūts vetārsts Birzgales pagasta pārvalde
lauksaimniecības konsultants
Latvijas Kultūras koledža režisors
Birzgales tautas nams
vadītāja
Liepājas Pedagoģiskais institūts
Z/s „Lugaviņa“ īpašniece
pamatskolas skolotājs
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
SIA „Labeka“ īpašnieks,
inženieris-mehāniķis
LZS Ķeguma nodaļas
priekšsēdētājs

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Lielvārdes
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
priekšvēlēšanu programma
Mūsu devīze – cilvēks, vide, darbs!
Lai tālāk attīstītu Ķeguma novadu,
balstīsimies uz mūsu līdzšinējo pieredzi
pašvaldību darbā, spēju uzņemties atbildību
par saviem pieņemtajiem lēmumiem
un iniciatīvu jaunu projektu un finanšu
piesaistē, deputātu kandidāti pārstāv visu
Ķeguma novadu.
Ķeguma novada - Ķeguma pils.,
Rembates pag., Birzgales pag. un Tomes
pag. tālāku attīstību un iedzīvotāju dzīves
apstākļu uzlabošanos noteiks saliedētība,
atklātība, rīcības saskaņotība un ilgtspēja.
Pārvalde
1. Veidosim ciešāku sadarbību ar blakus
esošiem novadiem.
2. Uzturēsim un uzlabosim ekonomisku
administratīvās pārvaldības sistēmu,
nodrošinot iedzīvotājiem pakalpojumu
kvalitāti. Nodrošināsim labākas iespējas
tikties ar domes amatpersonām un
administrācijas darbiniekiem, uzklausot
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Izglītība

Priekuļu Lauksaimniecības tehnikums
automehāniķis
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
agronoms ar specializāciju dārzkopībā
Augstkalnes vidusskola tehniķis
Ogres arodģimnāzija amatnieks

Z/s „Vecumnieki“
īpašnieks
Birzgales pagasta pārvalde
dārzniece
SIA „AGL-AUTO“
valdes
loceklis
SIA „Ibiza“ operators

Ārvalst.
pilson.
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

Nav
Nav
Nav
Nav

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
sporta skolotāja
Bulduru dārzkopības tehnikums
dārzniece
Bulduru dārzkopības tehnikums
dārzniece
Kandavas sovhoztehnikums mehāniķis

Ķeguma komercnovirziena
vidusskola sporta skolotāja
Tomes tautas nams
vadītāja
Z/s „Vētras-2“ īpašniece

Nav

SIA „Atvars-2“ valdes loceklis

Nav

Bulduru dārzkopības tehnikums
dārzniece
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
mežzinātņu maģistrs
Banku augstskola, uzņēmumu vadītājs

Z/s „Ziedkalni“ dārzniece

Nav

Latvijas Valsts meži mežkopības
vadītājs
LR Ekonomikas ministrija
vecākais referents

Nav

3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.

un rodot problēmu risinājumus.
Turpināsim
organizēt
regulāras
sanāksmes un pārrunas ar visu
pagastu iedzīvotājiem, nevalstikām
organizācijām un uzņēmējiem.
Izveidosim dzimtsarakstu nodaļu ar
ģimenes centru Rīgas ielā 12, Ķegumā.
Uzlabosim iedzīvotāju apkalpošanas
kvalitāti,
izveidojot
konsultatīvo
informācijas centru Ķegumā.
Saimnieciskā darbība un attīstība
Lai atrisinātu sasāpējušo apkures
jautājumu Ķeguma pilsētā, pirksim vai
celsim katlumāju.
Uzlabosim pašvaldības ielu, ceļu un
daudzdzīvokļu namu piebraucamo ceļu
stāvokli novadā, iedalot līdzekļus no
pašvaldības budžeta un piesaistot fondu
finansējumu.
Veiksim ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu rekonstrukciju novadā.
Atbalstīsim
bērnudārza
piebūves
celtniecību Ķegumā.
Izanalizēsim sabiedriskā transporta

Nav

Nav

Nav

kustības pietiekamību novadā.
6. Turpināsim
rekonstruēt
ielu
apgaismojumus
Ķegumā, Birzgalē,
Rembatē un Tomē.
7. Realizēsim lauku ceļu atjaunošanas
programmu.
8. Veiksim Ogres ielas rekonstrukciju.
9. Sadarbosimies ar LVC Ķeguma
prospekta, autoceļa P8-Rembates centrs
un ceļa posma Krusts-Vecumnieku
pagrieziens rekonstrukcijā.
10. Būvēsim jaunu katlumāju Birzgalē.
11. Veidosim labvēlīgu vidi veiksmīgai
uzņēmējdarbības, lauksaimniecības un
tūrisma attīstībai novadā.
Izglītība, kultūra, sports
1. Pilnveidosim skolu, dienas centru,
bibliotēku un citu novada iestāžu
materiāli tehnisko bāzi.
2. Attīstīsim
profesionālās
ievirzes
izglītību novadā, fakultatīvi un kursu
veidā.
3. Pilnveidosim skolēnu pārvadāšanu,
iegādājoties jaunus autobusus.
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4. Izveidosim Ķegumā sporta kompleksu
profesionālu
treniņnometņu
organizēšanai un papildus finansējuma
piesaistei.
5. Materiāli stimulēsim talantīgākos un
spējīgākos skolēnus.
6. Atbalstīsim novada sportistu dalību
dažāda mēroga sacensībās.
7. Izveidosim brīvdabas estrādi Ķegumā.
8. Veiksim Tomes un Rūķu muzeja
akreditāciju, rekonstrukciju.
9. Izveidosim mākslas skolas filiāli
Birzgalē.
10. Attīstīsim Birzgales mūzikas skolas
filiāli Ķegumā.
11. Veicināsim
iespēju
organizēt
skolniekiem sporta un interešu
nodarbības vasaras brīvdienu laikā,
strādāt pie vietējiem uzņēmējiem.
12. Rekonstruēsim Rūķu parka estrādi.
13. Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas
un reliģiskās konfesijas, to piedalīšanos
dažādu
aktivitāšu
un
projektu
īstenošanā.
14. Veicināsim kultūras aktivitātes Ķegumā

un visos novada pagastos, saglabājot un
attīstot pašdarbības kolektīvus.
15. Ierīkosim liftu Ķeguma bibliotēkā.
16. Veicināsim
sporta
pasākumu
organizēšanu novada iedzīvotājiem.
17.
Atbalstīsim
Ķeguma
baznīcas
celtniecības pabeigšanu.
18. Veiksim peldbaseina izbūves iespējas
Ķegumā.
Sociālā palīdzība un veselības aprūpe
1. Pilnveidosim un paplašināsim Rembates
SAC darbību.
2. Pilnveidosim sociālā dienesta darbību
pakalpojumu uzlabošanā visā Ķeguma
novadā.
3. Atbalstīsim ģimenes ārstu prakses
vietas, ierīkosim liftu Ķeguma un
Birzgales ambulancēs.
4. Veicināsim
pieejamāku
ģimenes
ārstu mājas vizīšu nodrošināšanu
iedzīvotājiem.
5. Rūpēsimies par transporta pakalpojumu
nodrošināšanu personām ar īpašām
vajadzībām.
Vide un drošība

VIDZEMES PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts

Nr.
p/k
1.

Vārds, Uzvārds Dzimš. Reģistrētā
gads
dzīves vieta
Raivis Ūzuls 1985
Ķeguma
novads

2.

Dace Māliņa

3.

Jānis Priževoits 1985

Ķeguma
novads

4.

Anita Skosa

1959

5.

Kaspars
Dumpis

1982

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

6.

Oksana
GrimaļukaNazarova

1978

Ķeguma
novads

Latvijas Universitāte
sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē,
Latvijas Universitāte vidusskolas
informātikas skolotājs

7.

Armands
Paegle

1982

Ķeguma
novads

Ogres meža tehnikums
Mežsaimniecības tehniķis

8.

Donats Škapars 1960

9.

Dace
Pavlovska

1986

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

10.

Agris Lūsis

1980

11.

Kristaps Zaķis 1991

12.

Ingrīda Puišele 1972

Lauksaimniecības Universitāte
Lauksaimniecības mehanizācija
Banku Augstskola
Profesionālais maģistra grāds finansēs
ar finansista kvalifikāciju
Ogres arodģimnāzija
Būvgaldnieks namdaris
Ogres profesionalaa vidusskola
Elektronikas tehniķis
Latvijas Universitāte
izglītības zinātņu bakalaura grāds

1982

Lielvārdes
novads

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

Izglītība

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola
profesionālais bakalaura grāds
elektroniskajā komercijā
Liepājas Universitāte
Bakalaura grāds kultūras vadībā
Rīgas tehniskā universitāte
Ceļu būves inženieris
Rīgas tehniskā universitāte maģistra
grāds Ceļu būves inženieris
Liepājas pedagoģiskais institūts
Pamatskolas skolotāja
Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija
Bakalaura grāds sporta zinātnē

1. Sadarbībā
ar
Valsts
policiju
nodrošināsim kārtību novada teritorijā.
2. Izveidosim video novērošanu Ķegumā
un pagastu centros.
3. Sakārtosim publiskās peldvietas.
4. Pilnveidosim
dalītu
atkritumu
savākšanas punktus novada teritorijā.
5. Paredzēsim
līdzekļus
novada
apzaļumošanai,
vides
objektu
izveidošanai un svētku noformēšanai.
6. Atbalstīsim
aktivitātes
teritoriju
sakopšanā.
TIKAI
KOPĀ
PAVEIKSIM
IECERĒTO!
“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
aicina iedzīvotājus uz tikšanos:
18. maijā plkst. 17.30 Ķeguma tautas
namā,
23. maijā plkst. 17.30 Birzgales tautas
namā,
24. maijā plkst. 17.30 Tomes tautas namā,
25. maijā plkst. 17.30 Rembates pagasta
tradīciju zālē.

Pamatdarba vieta,
Ieņemamais amats
Ķeguma novada dome
Priekšsēdētāja vietnieks

Ārvalst.
pilson.
Nav

Ķeguma novada dome
Ķeguma novada kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja
SIA „Ceļdaris“ Ceļu būves
inženieris

Nav

VPII „Birztaliņa“ vadītāja

Nav

Latvijas Kamaniņu sporta
federācija
Latvijas kamaniņu sporta
nacionālās izlases galvenais
treneris
Ķeguma komercnovirziena
vidusskola direktora vietniece
izglītības jomā,
Lielvārdes novada sporta centrs
direktora vietniece izglītības jomā
SIA „Paegles egles“ valdes
loceklis
SIA „Beaverss“ mežizstrādes
darbu vadītājs
SIA „Auto Lielvārde“ valdes
loceklis
SIA „EIROPLASTS“
Valdes priekšsēdētāja palīgs

Nav

SIA „VIA MEŽS“
Smagās tehnikas operātors
SIA „ZK Datortehnika“ valdes
loceklis
VPII „Birztaliņa“
Skolotāja/ vadītāja vietniece

Nav

Nav

Nav

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
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13.

Jevgenijs
Gavrilovs

1984

Ķeguma
novads

14.

Edgars Siliņš

1962

15.

Jurijs
Jefremovs

1969

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

16.

Iveta AlksneButkus

1989

Ķeguma
novads

17.

Arvīds Berķis 1986

18.

Aigars Caunītis 1982

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

VIDZEMES PARTIJA
priekšvēlēšanu programma
Ar savu līdzšinējo darbu esam daudz
paveikuši novada uzlabošanā!
Saņemot Jūsu atbalstu vēlēšanās, mēs
turpināsim strādāt!
MŪSU ILGTERMIŅA MĒRĶI
• Ķeguma novads - pievilcīga mājvieta ar
sakoptu vidi un lauku teritorijām.
• Samazināts apkures tarifs.
• Attīstīta infrastruktūra visā novadā.
• Kvalitatīvi izglītības, veselības aprūpes,
sociālie, sabiedriskie pakalpojumi.
• Izkoptas kultūras tradīcijas.
• Attīstītas sporta un tūrisma jomas.
• Nodrošināta sabiedriskā kārtība.
• Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai.
BUDŽETS UN FINANSES
Esam pārliecināti, ka saimnieciski
plānojot
Ķeguma
novada
budžeta
sadalījumu, sasniegsim savus nospraustos
mērķus. Atbildīgi saimniekojot, arī pie
ierobežotiem finanšu resursiem ir iespējams
veikt plānveida investīcijas, attīstot novada
infrastruktūru.
NOVADA PAŠVALDĪBAS
PĀRVALDES UZLABOŠANA
• Uzlabosim novada domes komunikāciju,
lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti tās
darbā un informētību par lēmumu
pieņemšanas procesiem.
• Izveidosim Ķeguma novada iedzīvotāju
konsultatīvo padomi, ar mērķi veicināt
vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldību.
• Nodrošināsim komiteju sēžu tiešraides
internetā.
• Vismaz
reizi
gadā
izvērtēsim
pašvaldības iestāžu un to darbinieku
paveiktos darbus (galvenais kritērijs
sasniegtais rezultāts).
INFRASTRUKTŪRA
Pabeigsim iesāktos projektus un darbus:
Ķeguma
pilsētas
• Detālplānojumu
parkam
• Pastaigu taku gar Daugavu lejpus HES

12

Rīgas Tehniskā universitāte enerģētikas
un elektrotehnikas fakultāte,
enerģētisko sistēmu optimizācija
bakalaura grāds,
Rīgas Tehniskā universitāte enerģētikas
un elektrotehnikas fakultāte,
enerģētisko sistēmu optimizācija
maģistra grāds
Sporta akadēmija sporta pedagogs

A/S „Latvenergo”, Ķeguma
HES Releju aizsardzības un
automātikas dienesta vadītājs

Nav

Ķeguma novada dome
Nav
Sporta pasākumu organizators
Rīgas tehniskā universitāte Enerģētiķis VAS Latvenergo ražotne Ķeguma Nav
HES
Ķeguma HES dispečers
Ogre Amatniecības vidusskola
Pašnodarbinātais
Nav
Reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks
Ķeguma komercnovirziena vidusskola SIA „Berga foto pakalpojumi“
Nav
vidējā izglītība
fotografs
Latvijas Policijas akadēmija Speciālists SIA „CG Solutions“ valdes
Nav
policijas darbā
loceklis
Ēkas Rīgas ielā 12 rekonstrukciju
Ķeguma bērnudārza piebūvi
Video novērošanas sistēmas izbūvi
novadā
• Ķeguma prospekta rekonstrukciju un
seguma uzkāšanu Rembates ceļam
V969
Nākamajos četros gados:
• Rekonstruēsim Ogres, Daugavgrīvas un
Uzvaras ielas.
• Turpināsim
daudzdzīvokļu
māju
pagalmu, stāvlaukumu un teritoriju
labiekārtošanu Ķegumā, Rembates un
Birzgales pagastos.
• Pilsētas un pagastu teritorijās veiksim
ielu asfaltēšanas darbus, ik gadu tam
paredzot konkrētus līdzekļus budžetā.
• Atbalstīsim
atkritumu
šķirošanas
iespējas, mazinot atkritumu izvešanas
izmaksas.
• Atbalstīsim veloceliņa izbūvi posmā
Ķegums-Lielvārde.
• Turpināsim
strādāt
pie
ielu
apgaismojuma modernizācijas visā
novada teritorijā.
• Turpināsim labiekārtot pašvaldības
peldvietu Ķegumā un sakārtosim
peldvietu Tomē.
• Veidosim mazās arhitektūras formas un
ziedu kompozīcijas, uzlabojot novada
vizuālo tēlu.
• Veiksim
Ķeguma
kapsētas
labiekārtošanu, atjaunojot kapliču un
nodrošinot civilizētas ūdens ņemšanas
vietas.
• Turpināsim attīstīt ūdenssaimniecības
pakalpojumus visā novada teritorijā,
motivēsim un atbalstīsim iedzīvotājus
izmantot pakalpojumu.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
• Veidosim vienotu izglītības politiku
novadā.
• Labiekārtosim Ķeguma bērnudārza
teritoriju.
• Veiksim iekštelpu remontu Birzgales
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

bērnudārzā.
Modernizēsim un turpināsim attīstīt
Ķeguma komercnovirziena vidusskolu.
Līdzfinansēsim bērnu un jauniešu
vasaras nometnes.
Palielināsim pedagogu darba samaksu
bērnudārzos un skolās.
Pilnveidosim
interešu
izglītības
programmu dažādību.
Pilnveidosim sporta laukumu Ķegumā,
ierīkojot teritorijas apgaismojumu
un tenisa laukumu; rekonstruēsim
Birzgales skolas sporta laukumu.
Atbalstīsim Ķeguma mūzikas un
mākslas skolas izveidošanu.
SOCIĀLAJĀ UN VESELĪBAS JOMĀ
Turpināsim
atbalstīt
nevalstiskās
organizācijas, biedrības, nodibinājumus.
Veicināsim un paplašināsim sociālo
pakalpojumu un dienas centru darbību.
Sniegsim atbalstu novada pensionāru
apvienības idejām un aktivitātēm.
Dažādosim
atbalsta
pasākumus
daudzbērnu ģimenēm.
Turpināsim sociālā aprūpes centra
“Senliepas”
labiekārtošanu,
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu
un paplašināšanu.
Ieviesīsim mobilo vienību darbību
mājas aprūpē.
TAUTSAIMNIECĪBA UN
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Izveidosim sistēmu nekustamā īpašuma
nodokļa atlaidēm vietējiem uzņēmējiem
un zemniekiem.
Sagatavosim un regulāri aktualizēsim
datu bāzi par investīcijām izmantojamām
teritorijām un to infrastruktūru, ar
nolūku piesaistīt investīcijas un radīt
jaunas darba vietas.
Izmantosim visus pašvaldības rīcībā
esošos informācijas līdzekļus vietējo
lauku labumu, tūrisma un atpūtas
iespēju popularizēšanā.
Ar šo programmu „Vidzemes partijas”
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deputātu kandidāti, gatavojoties uz Ķeguma novada pašvaldības
vēlēšanām, uzrunā ikvienu Ķeguma novada iedzīvotāju.
Apliecinām gatavību ilgtspējīgai un saimnieciskai darbībai!
Īstenosim šo programmu, kā arī būsim atvērti jauniem
izaicinājumiem!
Būsim atbildīgi pret katru Ķeguma novada iedzīvotāju!

VIDZEMES PARTIJA aicina iedzīvotājus uz tikšanos:
11. maijā plkst. 19.00 Birzgales tautas namā,
16. maijā plkst. 19.00 Rembates pagasta tradīciju zālē,
18. maijā plkst. 19.00 Tomes dienas centrā,
24. maijā plkst. 19.00 Ķeguma dienas centrā.

Politiskā partija “PROGRESĪVIE”
deputātu kandidātu saraksts
Nr.
p/k
1.

Vārds, Uzvārds Dzimš. Reģistrētā
gads
dzīves vieta
Zane Paegle
1980
Ķeguma
novads

2.

Anna DuncīteOfmane
Lidija
Poluektova

3.
4.

1991
1952

Mareks Bašens 1979

Ķeguma
novads
Ķeguma
novads
Ķeguma
novads

Politiskā partija “PROGRESĪVIE”
priekšvēlēšanu programma
Mūsu galvenais mērķis Ķeguma
novadā ir veidot sabiedrību, kuru raksturo
taisnīgums,
uzskatu brīvība, atvērtība, novada
iedzīvotāju vienlīdzība un solidaritāte. Šo
vērtību
īstenošana ļaus ikvienam novada
iedzīvotājam dzīvot labklājībā.
Veicināsim
iedzīvotāju
līdzdalību
Ķeguma novada tēla veidošanā, vides
sakārtošanā un novada attīstībā.
Vēlamies īstenot politiku, kuras pamatā ir
solidāras
attiecības
starp
visiem
novada
iedzīvotājiem.
Mūsu mērķi:
Ķeguma novada iedzīvotāju drošība un
labklājība;
Rast risinājumu katlumājas atpirkšanai
no AS “Latvenergo”, tādējādi
reorganizējot to un samazinot apkures
tarifu iedzīvotājiem. Īstenot autonomās
apkures izveidi PII “Gaismiņa” un
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā;
Interešu izglītības pulciņu attīstība
visiem novada bērniem, jauniešiem un

Izglītība
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas
augstskola „Attīstība“
Bakalaurs sociālajā darbā
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Vidējā izglītība
Raiņa vakara vidusskola
Vidējā speciālā
Valsts Priekuļu lauksaimniecības
Tehnikums
Mehāniķis
pieaugušajiem;
Sporta centra, Mūzikas un mākslas
skolas filiāles pilnveidošana un attīstība
Ķegumā atbilstoši mūsdienu prasībām;
Izgaismotas
ielas
–
uzstādīt
apgaismojumu tajās Ķeguma novada vietās
un ielās,
kur tas līdz šim nav izveidots, bet ir ļoti
nepieciešams;
Izbraucami ceļi – sakārtot un atjaunot
pašvaldības ielu un ceļu segumu. Rast
risinājumu intensīvākai ielu tīrīšanai
ziemas mēnešos;
Caurspīdīga, godīga un saprotama
politika. Tas ir pamats, lai atbildīgi un
lietderīgi
izlietotu nodokļu maksātāju naudu un
pilnvērtīgāk attīstītu novadu kopumā;
Iesaistīt sabiedrību sakārtotas vides
attīstīšanā, tās saudzēšanā un saglabāšanā;
Veicināt
sabiedrības
iesaistīšanos
kultūras un sporta dzīvē;
Atbalstīsim
brīvdabas
estrādes
atjaunošanu Ķegumā;
Izstrādāt projektu skaņas un putekļu
izolācijai mototrases “Zelta Zirgs” tuvumā,
nodrošinot apkārtējo māju iedzīvotājiem
labvēlīgākus dzīves apstākļus;

Pamatdarba vieta,
Ieņemamais amats
Pašnodarbinātā
Mājražotāja

Ārvalst.
pilson.
Nav

Biedrība „Tomes attīstībai“ Valdes Nav
locekle
Pensionāre
Nav
SIA “Silver Standard Plant”
Valdes loceklis

Nav

Celtnieku ielas Avotiņa labiekārtošanas
un piekļuves nodrošināšana;
Veicināt ekonomiskās un saimnieciskās
aktivitātes, izstrādājot projektu par Zaļā
tirgus
izveidi,
iesaistot
novada
zemniekus un mājražotājus;
Autobusu pieturas izveide Celtnieku
ielā, Priežu ielas rajonā;
Drošība Ķeguma novada iedzīvotājiem,
nodrošinot pilnvērtīgu un kvalitatīvu
Pašvaldības
policijas
darbu
un
patstāvīgas patruļas visu diennakti novada
teritorijā.
Progresīvi atbildīga nākotne.
Sadzirdi Mūs, Mēs sadzirdēsim Tevi!
Esi aktīvs, iesaisties! Balso!
POLITISKĀ PARTIJA
„PROGRESĪVIE“ aicina
iedzīvotājus uz tikšanos:
22. maijā plkst. 18.00 Birzgales tautas
namā,
22. maijā plkst. 19.30 Rembates pagasta
tradīciju zālē,
29. maijā plkst. 18.00 Ķeguma dienas
centrā,
29. maijā plkst. 19.30 Tomes tautas
namā.

N O VA D A D O M E S S Ē D E S
Ķeguma novada dome aprīlī

Pieņēma no Aizsardzības ministrijas budžeta piešķirto
finansējumu 600 000 euro, slēdzot sadarbības līgumu ar
Aizsardzības ministriju par finansējuma piešķiršanu Ķeguma
novada pašvaldības autoceļa posma „Lielvārde-Misiņi” tehniskā
projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai, nosakot, ka
pašvaldības autoceļa „Lielvārde-Misiņi” pārbūves darbi tiek
pabeigti līdz 2018. gada 31. decembrim.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2016. gada 15. jūnija rīkojumu
Nr.342, nolēma Ķeguma novada pašvaldības administrācijas
struktūrvienībās pārcelt darba dienu no piektdienas, 2017. gada

5. maija, uz sestdienu, 2017. gada 13. maiju.
Lai īstenotu investīciju projektu „Ķeguma ambulances
pieejamības uzlabošana”, nolēma ņemt aizņēmumu Valsts Kasē
27820 euro apmērā.
Lai nodrošinātu sekmīga ELFLA projekta „Kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana un popularizēšana Ķeguma novadā”
realizāciju, nolēma ņemt papildus aizņēmumu Valsts kasē 16603
euro apmērā, palielinot 2017. gada 24. februārī starp Ķeguma
novada domi un Valsts kasi noslēgtā līguma Nr.A2/1/17/82
aizdevuma summu.
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PAŠVALDĪBU AUTOBUSU KURSĒŠANAS LAIKI UN MARŠRUTI
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANU DIENĀ – 2017. GADA 3. JŪNIJĀ
BIRZGALE
1. maršruts
08:00
Birzgale
08:03
Brūveri
08:05
Vecumnieku pagrieziens
08:10
Širmeļi
08:13
Dzintari
08:15
Krusts
08:20
Ņega
08:30
Lindes pagrieziens
08:40
Daugaviešu autopietura
08:45
Plieņi
08:55
Aizpori
09:00
Birzgale
12:00
Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ
2. maršruts
09:00
Birzgale
09:20
Peņķi
09:30
Gāguļi
09:40
Lāčplēsis
09:55
Zeltmaņi
10:00
Birzgale
13:00
Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

TOME
1. maršruts
08:15
Ķegums (tautas nams)
08:25
Tome
08:35
Bekuciems
08:45
Tome
09:00
Ķegums (tautas nams)
10:30
Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ
REMBATE
2. maršruts
09:05
Ķegums (tautas nams)
Lielvārde (pilsētas robeža
09:10
Ķeguma pusē)
09:15
Ķegums (tautas nams)
3. maršruts
09:20
Ķegums (tautas nams)
09:45
Glāzšķūnis
09:50
Rembates skola
09:55
Pagrieziens uz Rembati
10:00
Rembate
12:05
Rembate
12:15
Rembates skola
12:20
Glāzšķūnis
12:45
Ķegums (tautas nams)

ĶEGUMA NOVADA DOME
Izsludina konkursu uz vakanto

4. maršruts
10:10
Rembate
10:25
Ķegums (tautas nams)
12:55
Ķegums (tautas nams)
13:10
Rembate
5. maršruts
11:20
Ķegums (tautas nams)
11:30
Lielvārde (Avotu iela)
11:45
Duklāvi
12:00
Rembate
13:15
Rembate
13:30
Duklāvi
13:45
Lielvārde (Avotu iela)
13:55
Ķegums (tautas nams)
Ķeguma novada pensionāru
biedrības pasākumi maijā:
15.maijā plkst. 14.00 Ķeguma
dienas centrā turpinām lekciju ciklu
un praktiskās nodarbības par savu
veselību, tās nostiprināšanu.
Šoreiz par balsta-kustību aparātu,
tā uzbūvi, darbību, kā arī ikdienas
kustību režīmu.

Mākslas ziņas maijā

Vēl līdz 6. maijam Ķegumā ir apskatāmas vairākas nozīmīgas
izstādes – Ogres mākslas skolas diplomdarbu izstāde Ķeguma
tautas namā, un mākslas skolas 1. pusgada audzēkņu darbu
izstāde, kura izlikta vidusskolas izstāžu telpā. Savukārt Tomē
viesojas Ķeguma radošo iedzīvotāju kopīgi veidotā izstāde. Jau
dažas dienas vēlāk, varēsiet apskatīt mākslas skolas un studijas
jauno, krāsaino un daudzveidīgo pavasara izstādi tautas namā,
Detalizēta informācija par vakanci atrodama vietnē:
kurā būs bērnu paveiktais 2. pusgadā, bet skolā būs iespēja redzēt
pamatskolas skolēnu radošos darbus, kuri tapuši vizuālās mākslas
www.kegumanovads.lv
stundās.
Mākslas diena Ķegumā būs 20. maijā plkst. 12.00, kad
atkal jebkurš interesents varēs piedalīties kopīgu mākslas darbu
tapšanā un jau gatavu darbu baudīšanā. Kādu? Tas lai pagaidām
paliek noslēpumā. Aicinu piedalīties visus, gan mazus, gan lielus
Šī gada 3.jūnijā jau tradicionāli startēs 8. Ķeguma velo
mākslas mīļotājus!
maratons – veselīgs un interesants aktīvās atpūtas pasākums.
Iestājeksāmeni mākslas skolā šogad būs 22., 24. un 25.
Sacensību centrs un starta vieta būs Ķeguma „Zelta Zirga”
maijā. Šogad uzņemsim 3. un 4. klases skolēnus (2006. un 2007.
motocentrs. Dalībniekiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotas
gadā dzimušos bērnus). Aicinu pieteikties laicīgi un nenokavēt
iestājeksāmenus!
distances: 52km (divi apļi) vai 26km (viens aplis). Pašiem
Vasaras radošās darbnīcas notiks orientējoši no 24. līdz 28.
mazākajiem tiks organizēts bērnu (300 – 1500m) velobrauciens.
jūlijam un no 7. līdz 11. augustam Ķeguma tautas namā mākslas
Vairāk informācijas par maratonu mājas lapā:
studijā. Uz katru no nedēļām jāpiesakās atsevišķi. Lūgums
www.kegumanovads.lv/kegumamtb
pieteikties
laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.
Jānis Priževoits, sacensību organizators
Par visu, kas notiek Mākslas skolā un studijā – nodarbībām,
vasaras darbnīcām gan bērniem, gan pieaugušajiem,
iestājeksāmeniem, u.c., sīkāku informāciju var iegūt zvanot vai
24.maijā – Starptautiskā nūjotāju diena. Ķeguma novada
nūjotāju kopa svinēs savas darbības 10 gadu jubileju. Aicinām rakstot: 29203293; ieva.lace@kegums.lv
Ieva Lāce,
uz tikšanos plkst. 11.00 pie Ķeguma tautas nama!
Mākslas studijas vadītāja

Ķeguma novada
VPII „Gaismiņa” VADĪTĀJA amatu.
Dokumentu iesniegšana līdz 2017.gada
15.maijam plkst.17.00.

Ķeguma MTB maratons

14

2017. gada 10. maijs

Labdien,
Ķeguma novada iedzīvotāji!
Iepriekšējā avīzes numurā nedaudz pieskāros tēmai par
iespējamā līdzfinansējuma saņemšanu, pieslēdzoties pie
centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem. Vai ir
vērojama aktivitāte šajā jautājumā? Ir, bet neliela. Tāpēc es
joprojām aicinu privātmāju īpašniekus izdarīt savu izvēli! Nāciet
uz „Ķeguma Stars” un mēs sniegsim Jums papildus informāciju
par visiem neskaidrajiem jautājumiem. Gaidīsim!
Daudzdzīvokļu mājas.
Kam tās īsti pieder? Kam par tām būtu jārūpējas? Vai tikai
„Ķeguma Stars”? Kāda ir pašu dzīvokļu īpašnieku atbildība,
ieinteresētība, atsaucība visas daudzdzīvokļu mājas aktuālo
jautājumu risināšanā? Cik liela ir varbūtība daudzdzīvokļu māju
īpašniekiem pieņemt vienotu, kopēju, izsvērtu lēmumu? Vai visi
šie jautājumi vairāk interesē tos dzīvokļu īpašniekus, kuri īpašumu
ir iegādājušies par naudu vai par sertifikātiem un pajām. Vai viņu
skatījums uz izveidojušos kopīpašumu ir līdzīgs, ja vispār tāds ir?
Pēdējie trīs vārdi varbūt nedaudz par skarbu?! Bet varbūt arī nē!
Visās Ķeguma novada daudzdzīvokļu mājās ir lielākas vai
mazākas savlaicīgi neatrisinātas vai pat nerisinātas problēmas.
Manuprāt, pirmais un svarīgākais solis būtu dzīvokļu īpašniekiem
no sava vidus izvirzīt (vai arī pašiem pieteikties) mājas iniciatīvas
grupā! Tāpēc neturiet „sveci zem pūra” un esiet aktīvi savas mājas
patrioti!
Ja ir nepieciešamas kādas konsultācijas, vērtīgs padoms vai
palīdzība kāda organizatoriska jautājuma sagatavošanā, tad ziniet,
„Ķeguma Stars” vienmēr ir Jūsu rīcībā!
Nākamajā reizē nedaudz padalīšos domās par vairākām
problēmām, kas satrauc daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus.
Līdz nākamai reizei.
Aigars Roze

Ceļā pie ārsta un grāmatām
Katru gadu Ķeguma novadā piedzimst aptuveni 50 bērni,
pieaug gados vecāku iedzīvotāju skaits, šobrīd 26% novada
iedzīvotāju ir vecumā virs 60 gadiem, un šī tendence turpinās
jau vairāku gadu garumā, gandrīz 400 iedzīvotājiem ir noteikta
invaliditāte. Visām šīm iedzīvotāju grupām ir ierobežota vai
pilnībā liegta iespēja izmantot ārsta vai bibliotēkas pakalpojumu
klātienē, jo cilvēks ar kustību traucējumiem vai māmiņa ar bērnu
ratiņos nevar nokļūt ne Birzgales ārstu praksē, ne pie psihologa,
ne invalīdu biedrības telpās, kas atrodas Birzgales ambulances
ēkas 2. stāvā, ne Ķeguma ambulances 2. stāva ārsta praksē un
zobārstniecības kabinetā, ne Ķeguma novada bibliotēkas 2.
stāvā, kurā izvietota bērnu nodaļa, interneta lasītava, ir pieejams
printeris, skeneris, kopētājs, notiek daudzveidīgi, dažādām
mērķgrupām paredzēti pasākumi.
Lai uzlabotu esošo situāciju, tiks izbūvēti lifti/pacēlāji
pie Birzgales un Ķeguma ambulances ēkām un automātiskās
ārdurvis un lifts/pacēlājs Ķeguma novada bibliotēkā, kas dos
iespēju visiem novada iedzīvotājiem piedalīties Ķeguma novada
bibliotēkas rīkotajos pasākumos, apmeklēt ārstu klātienē.
Būvniecības darbus plānots uzsākt maija sākumā, paredzētais
darbu izpildes termiņš ir noteikts viens mēnesis.
Būvniecības darbi Birzgales ambulancē un Ķeguma
novada bibliotēkā tiks veikti ELFLA projekta „Ķeguma
novada publisko ēku pieejamības uzlabošana” ID Nr.16-04AL02-A019.2202-000015 ietvaros (apstiprināts ar Lauku
atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes 22.02.2017.
lēmumu Nr.04.6-11/17/63-e), kopējās izmaksas EUR 55530,52,
t.sk. ELFLA finansējums EUR 9000, realizācijas termiņš:
01.10.2017.
Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore

KARJERAS ATTĪSTĪBA ĶEGUMA NOVADĀ

Šī gada 1. martā Ķeguma novada
dome noslēdza līgumu ar Valsts izglītības
attīstības aģentūru (turpmāk – VIAA) par
sadarbību Eiropas Savienības sociālā fonda
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros, un mūsu
novada skolās darbu uzsāka pedagogs –
karjeras konsultants.
Pedagoģe – karjeras konsultante
Ivita Onzule strādā abās novada
izmēģinājumskolās:
Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā un Birzgales
pamatskolā. Viņas amata pienākumos
ietilpst
dokumentācijas
veidošana
karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu
īstenošanai, karjeras attīstības atbalsta
pasākumu koordinēšana, organizēšana
un vadīšana dažādām mērķa grupām,
informācijas pieejamības nodrošināšana
karjeras virziena izvēlei, individuālo
karjeras
konsultāciju
nodrošināšana

izglītojamajiem, sadarbība ar partneriem
karjeras veidošanas jautājumos, izpētes un
metodisko darbu veikšana, profesionālo
kompetenču pilnveidošana.
Projekta ietvaros, saskaņā ar karjeras
attīstības pasākumu plānu, līdz šī gada
augusta beigām izmēģinājumskolās tiks
organizēti dažādi pasākumi un izglītojošās
nodarbības:
1. Karjeras konsultācijas Nodarbinātības
valsts aģentūras Ogres filiālē, kurām
jāpiesakās pie pedagoga – karjeras konsultanta (aprīlis – jūlijs);
2. Prakse.lv rīkotās atvērto durvju dienas
uzņēmumos (aprīlis);
3. Ekskursija „Daba karjeras devēja” izmēģinājumskolu 1. – 4. klašu
audzēkņiem (augusts);
4. Ekskursija „Maize – darba spēks”
izmēģinājumskolu 5. – 6. klašu
audzēkņiem (jūnijs);

5. Radošās darbnīcas „Rokas pieskāriens
karjerai” izmēģinājumskolu 7. – 12.
klašu audzēkņiem (jūnijs – jūlijs).
Visi projektā paredzēto pasākumu
izdevumi, t.sk. sabiedriskā transporta
biļetes, ieejas biļetes pasākumos, muzejos
un apskates vietās, tiks segti no projekta
finansējuma.
Plašāku informāciju par pasākumiem
būs iespēja saņemt no klašu audzinātājiem
vai pedagoģes – karjeras konsultantes
tālr. 20280254, e-pasts: ivita.onzule@kegums.lv.
Ar visām projekta aktivitātēm var
iepazīties VIAA mājas lapas sadaļā
„Karjeras atbalsts”. Projekts tiks īstenots
līdz 2020. gada 30. decembrim.
Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu
koordinatore
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20. maijā
12.00 „Veidosim gaismu”
– mākslas dienas Ķegumā.
Aicinām
Ķeguma
novada
amatniekus,
māksliniekus
piedalīties mākslas dienas
tirdziņā. Pie Ķeguma tautas
nama.
26. maijā
20.00 „Lai top gaisma”
Ķeguma parkā pie Daugavas,
folkloras kopas „Graudi” uguns
gaismas rituāls.
22.00 – 1.00 „Meklējot
gaismu” – nakts orientēšanās
novadā. Sīkāka informācija par
sacensībām mājas lapā – www.
kegumanovads.lv.

27. maijā
9.00 – 10.00 „Sveiksim
gaismu” Ķeguma pludmalē
(rīta vingrošana, joga).
9.30 „Gaismas tirgus” Liepu
alejā.
Aicinām
pieteikties
mājražotājus un amatniekus pa
tālruni – 22010300.
10.00
„Gaismas
bumba”
–
volejbola
sacensības
Ķeguma pludmalē. Sīkāka
informācija pa tālruni –
29434985 un mājas lapā –
www.kegumanovads.lv.
10.00 „Gaismiņas nākotnei”–
jaundzimušo bērnu sveikšana,
izklaides programma kopā ar
Ēriku Balodi (Ķeguma tautas
nams).

11.30 „Gaisma dvēselei”–
bērnu un senioru kolektīvu
koncerts (Svētku skatuve).
13.00 „Gaismas spēles” –
aktivitātes bērniem, jauniešiem.
13.00 „Gaismas garša” –
svētku zupa parkā pie Daugavas.
15.00 „Gaismas spēks” –
Ķeguma stiprinieku noteikšana.
Ķeguma pludmalē. Sīkāka
informācija pa tālruni –
29434985 un mājas lapā –
www.kegumanovads.lv.
19.00
„Svinēsim
gaismas
svētkus Ķeguma novadā” –
Ķeguma novada pašdarbnieku
un viesu kolektīvu koncerts.
Koncertu vadīs Lauris Valters
un Līga Valaine. Koncerta

laikā noteiks svētku loterijas
uzvarētājus. (Loterijas kupons
lapas beigās)
21.00 „Gaismas ātrums” –
„Stuntfighters”
Streetbike
Freestyle moto šovs (Skolas
ielā).
22.00 Laura Reinika koncerts.
23.00 „Gaismas dzirksts”
svētku salūts.
23.30 Balle kopā ar grupām
„RigaRegae”, „Vintāža” un DJ
ANSS (visas nakts garumā).

Svētkus šogad
svinēsim
pie Ķeguma tautas
nama!

SVĒTKU DIENĀ 27.05.2017. BŪS IESPĒJAMS IZMANTOT PAŠVALDĪBAS TRANSPORTU
9.40 Birzgale (centrs) – Ķegums, Ķeguma prospekts 5
10.00 Bekuciems – Tome – Ķegums, Ķeguma prospekts 5
11.00 Glāzšķūnis – Rembate – Ķegums, Ķeguma prospekts 5
13.30 Ķegums, Ķeguma prospekts 5 – Tome – Bekuciems
14.30 Ķegums, Ķeguma prospekts 5 – Rembate – Glāzšķūnis
15.00 Ķegums, Ķeguma prospekts 5 – Birzgale
17.00 Birzgale (centrs) – Ķegums, Ķeguma prospekts 5

No 8. – 22. maijam
Rembates tradīciju zālē
Rokdarbu izstāde „Acis darba izbijās,
rokas darba nebijās...“
13. maijā plkst. 9.00
pie Birzgales tautas nama
Pavasara gadatirgus.
Plkst. 12.00 baudīsim
Birzgales gardo pavasara zupu.
Visi kopā turpināsim akciju „Uzziedi
Birzgale!”. Kontakttālrunis informācijai –
29424612.
13.maijā plkst. 18.00
Rembates tradīciju zālē
Par godu māmiņdienai, bērnu radošais
pulciņš vēlas parādīt paveikto.
Piedalās arī Rembates dāmu vokālais
ansamblis. Informācija pa tālruni –
27884206.
13. maijā plkst. 19.00
Birzgales tautas namā
koncerts „Pavasara pieskāriens”.
Tālrunis informācijai – 29424612.
14. maijā plkst. 16.00
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
svinību zālē
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17.30 Glāzšķūnis – Rembate – Ķegums, Ķeguma prospekts 5
18.30 Bekuciems – Tome – Ķegums
20.40 Ķegums, Ķeguma prospekts 5 – Birzgale
23.15 Ķegums, Ķeguma prospekts 5 – Rembate – Glāzšķūnis
23.35 Ķegums, Ķeguma prospekts 5 – Tome – Bekuciems
3.00 Ķegums, Ķeguma prospekts 5 – Birzgale

„Sienāžu” 20 gadu jubilejas koncerts
„Dzīvo tūlīt”.
Piedalās: Pop grupa „Sienāži” un viņu
draugi no Ikšķiles, Cēsīm, Ogres, un
Valmieras.
16. maijā plkst. 15.00
Ķeguma dienas centrā
„Garšas pēcpusdienas”.
Dalīsimies ar receptēm un
gatavosim aukstās zupas.
Nāciet gatavosim un izgaršosim kopā!
20. maijā plkst. 18.00
Tomes tautas namā
Jelgavas latviešu biedrības teātra
āttra
izrāde „Sprīdis mežā”.
Pēc A. Brigaderes motīviem un patiesiem
tiiesiem
notikumiem. Izrāde jauniešiem.
m
m.
Ieejas maksa – 1 eiro.
20. maijā plkst. 18.00
Birzgales tautas namā
Birzgales amatierteātra „Laipa”
pa”
pa
10 gadu jubilejas pasākums.
s..
Programmā:
paa”
• Aivara Bankas lugas „Sausā lapa”
pirmizrāde.
baas.
• Pēc pirmizrādes jubilejas svinība
1
12.
Tālrunis informācijai – 29424612.

3. jūnijā plkst. 11.00
Tomes tautas namā
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
• Iluzionistu šovs
„ABRAKADABRA”;
• Radošas un gardas aktivitātes dažāda
vecuma apmeklētajiem.
Pasākuma organizē Tomes tautas nams un
Tomes sieviešu biedrība „ĀBELE”.
Plašāka informācija par pasākumiem
atrodama Ķeguma novada mājaslapā –
www.kegumanovads.lv
www kegumanovads
www.ke
egu
g ma
m novads.lv
lv

LOTERIJA
Vārds.........................................
Uzvārds.....................................
Tiksimies svētkos!
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