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Sveicināti Ķeguma novada ļaudis!

Esam sagaidījuši 2018.gadu, tas ir atnācis ar labām domām, darba prieku un veiksmi. Lai vasara nāk ar sauli un ziemā, lai sals
un sniegs, lai Latvijā atgriežas tie laiki, kad mums bija četri gadalaiki!
Mums ir ticis tas gods šogad sagaidīt Latvijas valsts dibināšanas simtgadi. Visām paaudzēm, kurām lemts piedzīvot šo laiku, ir
jārod sevī pārliecība par darbu, kuru darām savas ģimenes, novada un valsts labā. Mums ir jāpamana cilvēki sev līdzās, bez kuriem
mēs nebūtu šai laikā un vietā. Cienot savu māti un tēvu, godājot savu dzimtu, radīsim spēku izturēt attiecību pārbaudījumus un to,
ka varam viens uz otru paļauties turpmākajās gaitās. Aizgājušais gads valsts ekonomikā bija augšupejošs, arī novada attīstībā tas
iezīmējās ar iedzīvotāju sabiedriskās dzīves vides kvalitātes uzlabošanu. Arī šogad, plānojot novada budžetu, paredzam saglabāt
pozitīvās attīstības tendences – bērnudārza jaunā piebūve, siltumsaimniecības un ceļu stāvokļa sakārtošana.
Veiksme gaida tos, kuri sapratīs, ka „laimes lāči” esam mēs paši un turpinās aktīvi darboties, lai sekmīgi pabeigtu iesāktos un
sāktu jaunus darbus. 2018.gadā vēlu ikvienam atrast laiku, vietu un veidu sevis garīgai attīstīšanai un pilnveidošanai, kuru nevar
realizēt lielveikalu burzmā ar iepirkumu maisiņiem abās rokās.
Gaidāmajā ķīniešu Dzeltenā Zemes Suņa gadā, lai Latviešu Pelēkais Reksis atnes ikvienam visu to labāko, ko jūs paši sev esat
iecerējuši un izsapņojuši. Lai top un izdodas!
Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

TOMES TAUTAS NAMAM – 85!

„TIK SKAISTS BIJ’ GADSIMTS”
9.decembrī Ķeguma komercnovirziena vidusskolā notika
kaut kas ierasts, un tajā pašā laikā kaut kas pavisam nebijis! Uz
VPDK „Kadiķis” ikgadējo deju kolektīvu sadraudzības koncertu
„Tik skaists bij’ gadsimts” pulcējās rekordliels deju kolektīvu un
dalībnieku skaits. Savas skaistākās dejas izdejoja 257 dejotāji no
11 kolektīviem! „Tik skaists bij’ gadsimts” un tik skaists bija šis
koncerts, kura divās daļās tika izdejota 31 deja kā no Deju svētku,
tā no pašu kolektīvu repertuāra.
Ä turpinājums 7.lpp.

VĒL ŠAJĀ NUMURĀ LASIET:
Ķeguma novada domes sēdes – 2.lpp Ä
Tomē atklāta skulptūra – 6.lpp Ä
Realizēti vairāki projekti – 8.lpp Ä
Sporta aktualitātes – 10.lpp Ä
Kultūras pasākumi – 12.lpp Ä

S.Pugača iededz pirmo sveces liesmiņu

23.decembra vakarā Tomes tautas nams svinēja 85 gadu jubileju
koncertā „Lai iedegas sveces”. 1930.gadā tika ielikti pirmie tautas
nama pamati un jau divus gadus vēlāk tika atklāts Tomes kultūras
nams. Vairāku gadu laikā tautas nams ir bijis mājas bibliotēkai,
dāmu komitejai, dažādiem pulciņiem un Tomes aizsargiem. Tautas
nams pat ir bijusi vieta, kurā cilvēki pulcējas uz dievkalpojumiem.
Koncerta laikā katrs Tomes kolektīva vadītājs simboliski iededza
svecīti par godu jubilejai, dodot gaismu un siltumu klausītājiem.
Savukārt pēdējo gaismiņu, kas tika veltīta Ziemassvētkiem iededza
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks, uzsverot:
„Šis patiesi ir ļoti zīmīgs jubilejas gads – 85! Man prieks dzirdēt
atzinīgus vārdus, ka arī Ķeguma novada dome ir bijusi daļa no
tautas nama vēstures, lai tas piedzīvotu uzplaukumu.”
Ä turpinājums 7.lpp.

No š.g. 20.aprīļa tika slēgta transporta kustība
pār Ķeguma HES tiltu, lai veiktu Daugavas
hidroelektrostaciju rekonstrukciju, kuras ietvaros
tika veikta arī Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru
nomaiņa. Vēlamies informēt, ka no 2017.gada
29.decembra Ķeguma HES tilts vairs netiks slēgts.
Pateicamies iedzīvotājiem par izrādīto sapratni un
iecietību remontdarbu laikā!

Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam
Nākamais laikraksta numurs
mēnesi iepriekš informēt, ja nevēlaties,
iznāks 2.februārī
lai Jūsu vārds tiktu publicēts katra
Publikācijas ar ilustratīvo
mēneša apsveicamo sarakstā,
materiālu lūdzam iesūtīt
sazinoties ar sabiedrisko attiecību
līdz 17.janvārim uz e-pastu:
speciālisti Kintiju Sparāni
avize@kegums.lv
pa tālruni 25454611, vai rakstot uz
„Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt
e-pastu: kintija.sparane@kegums.lv
arī tīmeklī www.kegumanovads.lv
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N O VA D A D O M E S S Ē D E S
Ķeguma novada doma decembrī
Piešķīra naudas balvu invalīdu grupas vadītājai Birzgalē Aismai
Daudzei.
Piešķīra līdzfinansējumu 1280 EUR nekustamā īpašuma Pakalnes
iela 6, pieslēgšanai centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem.
Apstiprināja:
precizētos 2017.gada 18.oktobra saistošos noteikumus Nr.12/2017
„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta
saistošajos noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”;
precizētos saistošos noteikumus Nr.9/2017 „Ķeguma novada
kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” ;
saistošos noteikumus Nr.16/2017 „Grozījumiem saistošajos
noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2017.
gadam””;
Ķeguma novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam
aktualizēto Investīciju plānu;
fotokonkursa „Ķeguma novada fotoalbums” nolikumu;
fotokonkursa „Ķeguma novada fotoalbums” balvu fondu 4000
EUR apmērā.
Izveidoja Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu šādā sastāvā:
pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš,
speciālists izglītības jautājumos Sandra Čivča,
Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Aprāne,
Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītāja Gundega Tumpele.

Apstiprināja Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
nolikumu.
Ievēlēja apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju
atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projekta konkursu pieteikumu
vērtēšanas komisijas sastāvā biedrības „STARPTAUTISKAIS
SOROTIMISTU KLUBS OGRE-ĶEGUMS”, biedri Ināru Vītolu.
Piešķīra nodibinājumam „Kokneses fonds”, atbalsta finansējumu
300 EUR apmērā Likteņdārza Lielā kalna izveidošanai, pārskaitot
to bankas kontā, finansējumu paredzot no līdzfinansējumiem citām
biedrībām un nodibinājumiem.
Nolēma apstiprināt dalību kā projekta partnerim SIA „EKODOMA”
projektā „COMPETE4SECAP” jeb „Energopārvaldības sacensības
pašvaldībām Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna
ieviešanai” un līdz 2017.gada 29.decembrim noslēgt sadarbības
līgumu ar SIA „EKODOMA” (reģistrācijas Nr. 40003041636) par
projekta īstenošanu.
Nolēma dzēst:
nekustamā īpašuma nodokļa parādus mirušām personām 573,94
EUR apmērā, tajā skaitā pamatparāda summu 290,53 EUR,
pamatparāda palielinājuma naudu 20,21 EUR un nokavējuma
naudu 263,20 EUR, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļu
parādnieku sarakstu uz 01.12.2017.;
nekustamā īpašuma nodokļa parādus bijušajiem īpašniekiem,
lietotājiem, nomniekiem 154,78 EUR apmērā, tajā skaitā
pamatparāda summu 94,60 EUR, nokavējuma naudu 60,18 EUR,
saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku sarakstu uz
01.12.2017.

2017.gada 18.oktobrī
Nr.12/2017 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.383 (protokols Nr.26,8.§)
Precizēti ar Ķeguma novada domes 2017.gada 13.decembra lēmumu Nr 456 (protokols Nr.30,21.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

ĶEGUMĀ

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2014
„Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada
domes 2014.gada 6.augusta saistošajos
noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtība”:
1. Izteikt saistošo noteikumu II.nodaļas
17.1.punktu šādā redakcijā:
„17.1. Aprūpi mājās organizē un
nodrošina Dienests vai deleģē šo uzdevumu
likumā noteiktajā kārtībā”;
2. izteikt saistošo noteikumu II.nodaļas
17.3 punktu šādā redakcijā:
„17.3. Sniegtā pakalpojuma līmeni
nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2008.
gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanas kārtība””;
3. papildināt saistošo noteikumu
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II.nodaļu ar 17.4.6.1 – 17.4.6.4 punktiem:
„17.4.6.1
„Drošības
pogas”
pakalpojumu – nepārtrauktas saziņas
iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību
24 stundas diennaktī;”
17.4.6.2 „mobilā aprūpes kompleksa
pakalpojumu – paplašinātu aprūpes mājās
pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu
transportu, piegādājot klientam vajadzīgos
resursus (silto ūdeni, dušu, veļas mazgājamo
mašīnu u.c.), t.sk. pēdu aprūpes pakalpojumu
dzīvesvietā – ne retāk kā reizi mēnesī;”
17.4.6.3
Specializētā
transporta
pakalpojumu personām ar funkcionāliem
traucējumiem;
17.4.6.4 „Pēdu aprūpes pakalpojumu.”
4. izteikt saistošo noteikumu II. nodaļas
17.6. punktu šādā redakcijā:

„17.6. Maksa par aprūpes mājās
pakalpojumu
noteikta
atbilstoši
aprūpes mājās pakalpojumu cenrādim
(1.pielikums)”;
5. izteikt saistošo noteikumu II. nodaļas
17.7.3. punktu šādā redakcijā:
„17.7.3. kuriem ienākumi nepārsniedz
Ķeguma novada pašvaldībā noteikto
maznodrošināto ģimeņu (personu) ienākumu
līmeni.”;
6. papildināt saistošo noteikumu
II.nodaļu ar 17.7.1 punktu šādā redakcijā:
„17.7.1 Ja aprūpējamā ienākumi pirms
pakalpojuma samaksas ir augstāki par
saistošo noteikumu 17.7.3.punktā noteikto
līmeni, tad pakalpojuma saņēmējs maksā
pilnu pakalpojuma maksu.”
Domes priekšsēdētājs I.Zemnieks
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1.pielikums
Ķeguma novada domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017
Aprūpes mājās pakalpojumu cenrādis

Aprūpes mājās pakalpojuma veids
deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros
Drošības pogas pakalpojums
Pakalpojums ietver:
• drošības pogas saziņas iekārtas nodošana lietošanā, pieslēgšana, atslēgšana;
• nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais atbalsts un palīdzības
organizēšana 24 stundas diennaktī.
Specializētā transporta pakalpojums

Izmaksas
24 euro par aprūpējamo mēnesī

Minimālā maksa – 20 euro par braucienu;
Vienā virzienā 0,71 euro/km
Abos virzienos 0,57 euro/km
Gaidīšana – 5 euro/h
Nešana – 2 euro/stāvs
15 euro par klientu (par reizi) un papildus maksa
Aprūpes mājās pakalpojums – pēdu aprūpes pakalpojums – profesionāla
darbinieka ar speciālas pēdu aprūpes iekārtas palīdzību veikta pēdu aprūpe, ko par transporta izdevumiem pēc tarifa 0,20 euro/km;
veic aprūpējamā mājoklī vai mobilajā aprūpes kompleksā personas dzīvesvietā. ja vienā adresē pakalpojums nodrošināms vismaz 7
klientiem, maksa par transporta izdevumiem netiek
ieturēta.
Aprūpe mājās gadījumos, kad klientam nodrošināmais aprūpes apjoms būtiski Vienas aprūpes stundas cena – 6 euro.
mazāks vai būtiski pārsniedz vidējo – stundu likme
Domes priekšsēdētājs I.Zemnieks
2.pielikums
Ķeguma novada domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017 PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017
„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2014
„Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Norādāmā informācija
Ķeguma novada dome 2017.gada 18.oktobrī pieņēmusi lēmumu slēgt
deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas
numurs 400080001803, juridiskā adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014,
par sociālās aprūpes pakalpojuma „Aprūpe mājās” sniegšanu Ķeguma novada
administratīvajā teritorijā. Līdz ar to nepieciešami grozījumi Ķeguma novada
domes 2014.gada 6.augusta saistošo noteikumu Nr.12/2014 „Ķeguma novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”,
ietverot pakalpojumā „Aprūpe mājās” papildus palīdzību.
Saistošo noteikumu teksts grozīts atbilstoši pakalpojuma „Aprūpe mājās”
saņemšanas kārtībai un apmēram, precizēts teksts par pakalpojuma samaksu.
Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu grozījumu pieņemšanu
palielināsies aptuveni par 1000 EUR/mēnesī.
Nav attiecināma

Mainās pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanas kārtība. Tiks brīdināti
Ķeguma novada Sociālā dienesta aprūpētāji par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināma
Domes priekšsēdētājs I.Zemnieks

Uz laiku kursēs jauns autobusu maršruts

Veiktas ūdens pārbaudes

Atsaucoties pasažieru lūgumam, no 2018. gada 1.janvāra uz
eksperimenta laiku tiks atklāti divi jauni reisi maršrutā Nr.6108
Ogre–Ķegums–Bekuciems. Turpmāk autobuss svētdienās un
svētku dienās no Ogres autoostas izbrauks arī plkst.18.05, bet
no Bekuciema – plkst.18.45. Sešu mēnešu ilgā laika periodā
izvērtējot eksperimentālo reisu pieprasījumu, Sabiedriskā
transporta padome lems par to iekļaušanu kopējā maršrutu tīklā.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot
sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par
braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc
izsniegtā biļešu skaita.
Zane Plone,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts SIA Autotransporta direkcija

Ķeguma novada dome pēc iedzīvotāju lūguma nosūtīja
Ķegumā esošā strauta ūdens paraugu analīžu veikšanai Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram. Pēc veiktajām
analīzēm tika atzīts, ka ūdens kvalitāte atbilst normai un
dzeramais ūdens ir lietojams uzturā.
Mikrobioloģisko analīžu rezultāti rāda, vai ūdenī nav
savairojušies patogēnie mikroorganismi, kas varētu izraisīt
slimības. Jāatceras, ka analīžu laikā nepārbauda pilnīgi visu
slimību (piemēram, hepatīta) ierosinātājus, bet indikatīvi var
secināt, vai noticis bioloģiskais piesārņojums (teiksim, ieplūduši
notekūdeņi), vai ir bojāti cauruļvadi un citi higiēnas pārkāpumi
ūdensapgādes sistēmā.
Ar sīkākiem analīžu rezultātiem var iepazīties Ķeguma
novada mājaslapā.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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2017.gada 16.augustā
Nr.9/2017 APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2017.gada 16.augusta lēmumu Nr.299 (protokols Nr.22.9§)
Precizēti ar 13.12.2017. Ķeguma novada domes sēdes lēmumu Nr.457 (protokols Nr.30,22.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

ĶEGUMĀ

Par Ķeguma novada kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
Noteikumi) nosaka kapsētu kārtības noteikumus, kapsētu īpašnieku tiesības un pienākumus, kapu
pārziņu pienākumus, kapavietu
piešķiršanas kārtību, kapavietu
kopšanas nosacījumus, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanu,
kā arī atbildību par šo noteikumu
neievērošanu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas
ierādīta mirušu cilvēku apbedīšanai;
2.2. kapsētas īpašnieks – pašvaldība, reliģiska organizācija, juridiska
vai fiziska persona, kuras īpašumā
atrodas kapsēta;
2.3. atvērta kapsēta – kapsēta,
kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
2.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā
mirušo apbedīšana nenotiek;
2.5. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī jau izveidotā ģimenes kapavietā;
2.6. karavīru kapi – slēgta tipa
kapsēta, kas izveidota pēckara periodā un kurā apglabāti kara laikā
kritušie karavīri;
2.7. kapavieta (ģimenes kapavieta)
– noteikta izmēra zemes iecirknis
kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopiņas izveidošanai un
apzaļumošanai, krūmu stādīšanai,
soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai;
2.8. neuzraudzīta kapavieta –
kapavieta, kas netiek uzraudzīta 5
gadus pēc kārtas;
2.9. kolumbārijs – īpaši izveidota
vieta kapsētā, kas paredzēta urnu
ar kremētu mirušo pelniem apglabāšanai;
2.10. kapliča – ēka kapsētā mirušo
novietošanai pirms apbedīšanas un
bēru ceremonijai;
2.11. kapsētas pārzinis – kapsētas
īpašnieka pilnvarota persona, kas
pilda kapsētu Noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina to
ievērošanu;
2.12. kapavietas uzturētājs – persona, kurai ierādīts zemes iecirknis
kapsētā kapavietas izveidošanai un
kopšanai;
2.13. apbedīto reģistrs – kapsētā
apbedīto personu uzskaites dokumentācija, kas sastāv no mirušo
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reģistrācijas grāmatām un apbedījumu vietu shēmām;
2.14. virsapbedījums – mirušā apbedīšana virs esošā apbedījuma.
3. Ķeguma novada administratīvajā
teritorijā ir šādas kapsētas:
3.1. Atvērtas kapsētas:
3.1.1. Ķeguma kapsēta;
3.1.2. Berkavas kapsēta;
3.1.3. Tomes kapsēta;
3.1.4. Birzgales centra kapi „Silamiķeļi”;
3.1.5. Zaru kapi;
3.1.6. Sauleskalna kapi;
3.1.7. Baltupes kapi;
3.1.8. Kalnupes (Avenu) kapi;
3.1.9. Jedes kapi;
3.1.10. Meža kapi;
3.1.11. Zizānu kapi;
3.1.12. Kalnmuižas kapi;
3.1.13. Lāču kapi;
3.2. Slēgtas kapsētas:
3.2.1. Mācītāju kapi;
3.2.2. Mēra kapi;
3.2.3. Pleideru kapi;
3.2.4. Rudzvilku kapi;
3.3. Daļēji slēgta kapsēta – Dzeņu
kapi Birzgales pagastā;
3.4. Karavīru kapi:
3.4.1. karavīru kapi Rembatē;
3.4.2. Ābermaņu kapi;
3.4.3. Lezmaņu kapi;
3.4.4. Barona Hānu kapi;
3.4.5. Vīzentālu kapi;
3.4.6. Vitkopu kapi;
3.4.7. Vecluiku kapi;
3.4.8. Skaberģu kapi;
3.4.9. Padomju karavīru Brāļu kapi.
4. Jaunu kapsētu var izveidot tikai
teritorijās, kurās atbilstošais atļautais izmantošanas veids ir apstiprināts pašvaldības teritorijas plānojumā un tai noteikta normatīvajos
aktos atbilstošā aizsargjosla.
5. Kapsētas veidu pašvaldības kapsētām nosaka vai citu īpašnieku
kapsētām saskaņo Ķeguma novada
dome.
II. Kapsētu kārtības noteikumi
6. Kapsētas atvērtas apmeklētājiem
bez laika ierobežojuma.
7. Kapsētu apmeklētāji, strādnieki,
amatnieki, kopēji un citas personas, kuras atrodas kapsētā, izturas
ar cieņu un klusi, ievēro šos noteikumus, kā arī kapsētas pārziņa un
īpašnieka norādījumus, ja tie nav
pretrunā ar normatīvajiem aktiem.
8. Kapliča tiek izmantota mirušo novietošanai līdz apbedīšanas
brīdim un bēru ceremonijām. To

drīkst izmantot tikai ar kapu pārziņa vai īpašnieka atļauju.
9. Kapsētās aizliegts:
9.1. apglabāt mirušus dzīvniekus;
9.2. pārvietoties ar motorizētajiem
transporta līdzekļiem;
9.3. ievest dzīvniekus bez pavadas;
9.4. braukt ar automašīnām un citu
tehniku, izņemot:
9.4.1. gadījumus, kad ir saņemta
kapsētas pārziņa vai īpašnieka atļauja;
9.4.2. policijas, neatliekamās medicīniskām palīdzības, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
operatīvajam transportam;
9.4.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem
transportlīdzekļiem;
9.5. rakt, ņemt zemi un smiltis kapsētas un tai pieguļošajās teritorijās,
izņemot speciāli tam ierādītajās
vietās;
9.6. patvaļīgi mainīt kapsētas pārziņa ierādītās kapuvietas teritorijas
robežas;
9.7. bez kapu pārziņa atļaujas stādīt
apbedīšanai ierādītajās vietās kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo
apstādījumu veidošanai un kuru
garums (pieaugot) pārsniedz 2 m.
III.
Kapsētu īpašnieku un
pārziņu pienākumi
10. Kapsētas īpašnieks ir tiesīgs
kapsētu apsaimniekot pats vai nodot apsaimniekošanas tiesības, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu
līgumu. Kapsētu īpašnieku pienākums ir:
10.1. nodrošināt kapsētu kārtības
noteikumu ievērošanu;
10.2. organizēt kapsētu uzturēšanu
un kopšanu;
10.3. nodrošināt kapsētu sektoru,
rindu, iekšējo celiņu un kapavietu
nospraušanu dabā;
10.4. nepieciešamības gadījumā
pēc iespējas nodrošināt kapu teritorijas paplašināšanu saskaņā ar
apstiprinātajiem projektiem;
10.5. organizēt atkritumu apsaimniekošanu;
10.6. organizēt kapsētu iekšējo ceļu
un celiņu, koplietošanas laukumu,
sētu, solu uzturēšanu un remontu, kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām
kultūrvēsturiskajām tradīcijām un
apstiprinātajiem projektiem, kā arī
ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju la-

biekārtošanu;
10.7. nodrošināt apbedījumu vietu
precīzu uzskaiti un apbedījamo reģistra kārtošanu.
11. Kapsētas pārziņa pienākumi ir:
11.1. reģistrēt apbedījumus, izveidot un uzturēt apbedīto reģistru (izmantojot speciālu programmu, ja tā
ir izveidota konkrētajai kapsētai);
11.2. ierādīt kapavietas, nodrošināt
kapavietu uzmērīšanu, kā arī uzraudzīt kapu rakšanu;
11.3. saskaņot kapličas izmantošanas laiku, saskaņot bēru ceremoniju
un mirušo atceres pasākumu norises laiku;
11.4. organizēt sabiedriskos pasākumus kapos atbilstoši kultūrvēsturiskajām tradīcijām (kapu svētki,
svecīšu vakari);
11.5. nodrošināt kapličas, iekšējo
ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu kopšanu, teritorijas labiekārtošanu;
11.6. nodrošināt bezpiederīgo mirušo kapa vietu uzkopšanu ne retāk
kā 2 reizes gadā;
11.7. kopā ar kapsētu īpašnieka norīkotiem pārstāvjiem veikt kapavietu apsekošanu un sastādīt aktus par
neuzraudzītām kapavietām;
11.8. nodrošināt kapsētas apmeklētājus ar informāciju par kapsētu
kārtības noteikumiem.
11.9. rūpēties par sanitāro normu
un citu noteikumu ievērošanu kapu
teritorijā;
11.10. iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, kas pašvaldības kapsētām ir noteikta saskaņā ar
domes apstiprināto cenrādi.
IV. Kapavietas piešķiršanas kārtība
12. Kapavieta tiek ierādīta kapavietas uzturētājam.
13. Kapavietu piešķir, pamatojoties
uz:
13.1. dzimtsarakstu iestādes izdotu
miršanas apliecības vai izziņas kopiju, (uzrādot oriģinālu);
13.2. dokumentu, kas apliecina
veikto maksājumu par kapavietas
ierādīšanu (kapavietas rezervēšanu).
14. Pašvaldības kapsētā apbedī:
14.1. mirušas personas, kuru pēdējā dzīvesvieta ir bijusi deklarēta
Ķeguma novadā administratīvajā
teritorijā;
14.2. ģimenes kapavietā jau apbedītas personas tuviniekus (vec-
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vecāki, vecāki, bērni, mazbērni,
brāļi, māsas, dzīvesbiedrs, laulātais, ārpusģimenes aprūpē esošās
personas un likumiskie pārstāvji)
neatkarīgi no tā, kur bija deklarēta
viņu pēdējā dzīvesvieta.
14.3. neidentificētās personas.
15. Citu personu apbedīšana pašvaldības kapsētās jaunā kapavietā
pieļaujama, ja saņemts mirušā piederīgā motivēts iesniegums un tam
ir piekritis kapsētas īpašnieks.
16. Kapavietas var rezervēt iepriekš, iesniedzot attiecīgu rakstisku iesniegumu kapsētas īpašniekam, ievērojot šo Noteikumu
15.punktā minētos nosacījumus.
17. Ar kapavietas rezervēšanas brīdi kapavietas rezervētājam rodas
tiesības tikt apbedītam rezervētajā
kapa vietā, vai arī tajā apbedīt savus tuviniekus.
18. Tiesības uz rezervēto kapavietu
izbeidzas, ja:
18.1. kapavietas rezervētājs atsakās
no kapavietas rezervēšanas;
18.2. kapavieta netiek kopta un tiek
atzīta par neuzraudzītu.
19. Ja tiesības uz rezervēto kapavietu ir izbeigušās, kapsētas īpašnieks ir tiesīgs izlemt jautājumu
par kapavietas piešķiršanu citas
mirušas personas apbedīšanai vai
rezervēšanas tiesību piešķiršanu
citai personai.
V.
Kapavietas kopšanas
nosacījumi
20. Kapavietas uzturētājs var kopt
kapavietu pats vai deleģēt citu personu kapavietas kopšanai.
21. Kapavietas uzturētāja pienākums pēc apbedīšanas ir nodrošināt
kapavietas labiekārtošanu un regulāri to kopt.
22. Kapavietas rezervētājam ir
pienākums rūpēties par rezervētās
kapavietas sakopšanu un uzturēšanu kārtībā.
VI. Neuzraudzītas kapavietas
23. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par

neuzraudzītu.
24. Kapavieta tiek atzīta par neuzraudzītu šādā kārtībā:
24.1. kapsētas īpašnieka izveidota
komisija katru gadu apseko kapsētas un sastāda aktu par nesakoptām
kapavietām;
24.2. kapsētas īpašnieks rakstiski
informē kapavietas uzturētāju vai
kapavietas rezervētāju par konstatēto pārkāpumu, nosūtot ierakstītu
vēstuli uz deklarēto adresi, un brīdina, ka nesakoptā kapavieta pēc šo
Noteikumu 25.punktā noteiktā termiņa tiks atzīta par neuzraudzītu;
24.3. kapsētas īpašnieks pēc pieciem gadiem atzīst kapavietu par
neuzraudzītu, un kapavietas uzturētāju/ kapavietas rezervētāju
rakstiski brīdina par kapavietas
nolīdzināšanu 20 gadus pēc pēdējā
apbedījuma veikšanas.
25. Ierādīt brīvo platību citai personai var ne ātrāk kā divus gadus pēc
šo noteikumu 26.3.punktā minētā
brīdinājuma nosūtīšanas.
26. Virsapbedījumus kapa vietās
var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos,
saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu var samazināt līdz
15 gadiem.
VII. Apbedīšanas kārtība
27. Par gaidāmo apbedīšanu kapu
pārzini brīdina ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas. Kapsētas
pārzinis ierāda kapavietu (vai rezervēto kapavietu) un saskaņo apbedīšanas laiku.
28. Apbedīšanas pakalpojumus
kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlēta persona.
29. Katrs mirušais tiek apbedīts
atsevišķā kapā zārkā, bet kremācijas gadījumā – urnā. Kapa garums
ir ne mazāks par 2 m, platums – 1
m, dziļums – 2 m līdz zārka vākam.
Apbedījot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.
30. Urna ar mirušā pelniem var tikt

apglabāta kapsētā esošajā ģimenes
kapavietā, jaunā ģimenes kapavietā vai kolumbārijā. Ir pieļaujama
vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā. Urnas apbedījuma dziļums – ne mazāk kā 1 m.
31. Ierādāmo kapavietu izmēri:
Kapavieta Pla- Ga- Lautums rums kums
(m) (m) (m2)
Vienvietīga 1,75 3,00 5,25
Divvietīga 2,50 3,00 7,50
Trīsvietīga 3,50 3,00 10,50
Četrvietīga 5,00 3,00 15,00
32. Katrai nākamajai kapavietai
platums ierādāms par 1 m vairāk.
Ierādāmo kapavietu izmēri ir attiecināmi arī uz bezpiederīgo un urnu
apbedīšanu.
33. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas, saņemot kapsētas īpašnieka un
Veselības inspekcijas atļauju.
34. Mirstīgo atlieku ekshumāciju
var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar
kapsētas īpašnieku.
VIII. Kapliču izmantošana
35. Kapsētas īpašnieks iznomā
kapličas bēru rīkotājiem sēru pasākumiem.
36. Kapličas tiek izmantotas mirušo novietošanai līdz apbedīšanas
brīdim. Tās drīkst apmeklēt tikai
ar kapsētas pārzini saskaņotā laikā.
Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.
37. Atvadu ceremonijas ilgums
kapličā tiek noteikts, bēru rīkotājiem vienojoties ar kapu pārzini.
38. Par kapličas izmantošanu tiek
iekasēta kapsētas īpašnieka noteiktā maksa.
IX.
Bezpiederīgo
mirušo
apbedīšana
39. Bezpiederīgo mirušie var tikt
apbedīti atvērtās kapsētās.
40. Kapsētu īpašnieks ir tiesīgs veidot kapsētās speciālu sektoru bezpiederīgo apbedīšanai.
41. Bezpiederīgo mirušo kapavietu
labiekārtošanu un kopšanu nodrošina kapsētas pārzinis.

42. Bezpiederīgo mirušā kapavieta
tiek saglabāta 20 gadus. Pēc minētā
termiņa beigām to nolīdzina un var
ierādīt citai personai virsapbedījumu veikšanai.
43. Ja pēc bezpiederīgo mirušā apbedīšanas ir pieteikušās personas,
kurām ir tiesības un kuras vēlas
mirušo pārapbedīt, vai arī, neveicot
pārapbedīšanu, labiekārtot un kopt
šo kapavietu, personām ir pienākums samaksāt kapsētas īpašnieka
noteikto maksu par ierādīto kapavietu.
X. Atbildība par šo noteikumu
pārkāpšanu
44. Par šo Noteikumu 11.1. – 11.6.
un 11.8. – 11.11.apašpunktā noteikto prasību neievērošanu izsaka
brīdinājumu vai piemēro naudas
sodu fiziskām personām līdz EUR
70, bet juridiskām personām līdz
EUR 140, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.
Par šo noteikumu 11.7.apakšpuntā
noteikto prasību neievērošanu vainīgo personu sauc pie normatīvajos
aktos noteiktās atbildības.
45. Noteikumu izpildi kontrolē un
administratīvos protokolus sastāda
Ķeguma novada pašvaldības policija.
46. Ar šo Noteikumu pārkāpšanu
saistītās lietas izskata un naudas
sodu uzliek Ķeguma novada domes
Administratīvā komisija.
XI. Noslēguma jautājumi
47. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem 02.09.1998. noteikumus
Nr.2 „Par Ķeguma pilsētas ar lauku
teritoriju kapu uzturēšanu un lietošanu”.
48. Noteikumu IV sadaļa „Kapavietas piešķiršanas kārtība” un VII
sadaļa „Apbedīšanas kārtība” attiecas uz apbedījumiem, kas veikti
pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.
49. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs I.Zemnieks
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017 „Par Ķeguma novada kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju
kapsētu izveidošana un uzturēšana. Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi, atbilstoši
Likuma 43.panta trešajai daļai, pašvaldības dome pieņem saistošos noteikumus, kas reglamentēs
pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi noteiks kapsētu kārtības noteikumus, kapsētu īpašnieku tiesības un pienākumus,
kapu pārziņu pienākumus, kapavietu piešķiršanas kārtību, kapavietas kopšanas nosacījumus,
apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanu, kā arī atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Nav būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Saistošie noteikumi nosaka vienlīdzīgu iespēju pašvaldībai un citām personām piederošo kapsētu
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
pakalpojumu sniegšanai.
5. Informācija par administratīvajām
Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs Ķeguma novada pašvaldības policija.
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs I.Zemnieks
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TOMĒ ATKLĀTA SKULPTŪRA „CILVĒKAM VAJAG SUNI”

No kreisās: K.Reķis un I.Zemnieks

No kreisās: G.Bergamene, I.Zemnieks,
L.Ādamsone

Skulptūra pie Tomes muzeja „Cilvēkam vajag suni"

13.decembrī par godu rakstniecei Regīnai Ezerai pie Tomes
muzeja tika atklāta skulptūra „Cilvēkam vajag suni”, kas
izveidota projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
popularizēšana Ķeguma novadā” ietvaros. Skulptūras autors ir
tēlnieks Aigars Zemītis.
Pasākums sākās ar piemiņas brīdi Tomes kapos un ziedu
nolikšanu. Pirms skulptūras atklāšanas pie Tomes muzeja
svinīgo uzrunu teica Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
Ilmārs Zemnieks, kurš personīgi pazinis rakstnieci un
būdams veterinārārsts vienmēr apbrīnojis viņas mīlestību pret
dzīvniekiem: „Mūsu novadniece daudz rakstījusi par Latvijas
dabu, cilvēkiem un dzīvniekiem. Liels viņai paldies, ka ļāvusi
ielūkoties dzīvniekos mazliet no daiļliteratūras puses, savās
grāmatās atklājot to, ka arī sunītis spēj domāt, just, saprast un
atbalstīt cilvēku grūtā brīdī.”
Tomes muzeja vadītāja Ligita Ādamsone pateicās ikvienam,
kurš ieguldījis savu darbu, lai taptu šāda R.Ezeras piemiņas vieta.
„Viņa ir uzrakstījusi tādus darbus, kas vēl ilgi priecēs ikvienu.
Šodien mūs priecē saulīte, un šķiet, ka pati Regīna nolūkojas caur
tās stariņiem, it kā akceptējot šeit notiekošo. Regīna māca mīlēt
mums vienam otru, māca aizsargāt draugus – dzīvniekus, tieši
tāpēc šodien, sveicot un godinot rakstnieci, atklāsim viņai veltītu
skulptūru,” sacīja L.Ādamsone.
R.Ezeras mīlestību pret suņiem, skulptūras atklāšanas
pasākumā, apliecināja arī rakstnieces kaimiņiene Dzintra
Aurmane: „Regīnai ļoti nozīmīgs bija suns, ar kuru kopā viņa
pie manis ik rītu, vienmēr līdz sekundei precīzi, nāca pēc piena.
Regīna ar savu četrkājaino draugu ir apstaigājusi visus Tomes
mežus un katram stūrītim iedevusi nosaukumu. Kad lasu viņas
grāmatas, zinu, par kuru konkrēto vietu ir runa. Regīna mīlēja ne
tikai savus, bet arī kaimiņu suņus.”
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēni iepriecināja
klātesošos, dziedot dziesmas un lasot arī fragmentus no R.Ezeras
grāmatas „Cilvēkam vajag suni".
Tomes muzeja telpās līdz 2018.gada pavasarim plānots
iekārot telpas R.Ezeras darbistabai, kurā R.Ezeras mazmeita Zane
dāvājusi rakstnieces piemiņas lietas. Šobrīd muzejā ir iekārtota
novadnieka, dzejnieka, tulkotāja un gleznotāja Jāzepa Osmaņa
pastāvīgā ekspozīcija.
Kintija Sparāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

No kreisās: L.Bičovska un I.Smirnovs kāzu dienā

Balta, balta šodien diena,
Laikam divas saules spīd.
Jūsu mīlas pilnās sirdīs
Silts un zeltains mirdzums krīt!

Sveicam
Imantu Smirnovu un Larisu Bičovsku
ar skaisto dzīves notikumu,
kas iesācies tieši
2017.gada 31.decembrī!
Ķeguma novada
pašvaldības kolektīvs
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Tomes dāmu vokālā ansambļa vadītāja iededz otro
sveces liesmiņu

Folkloras kopas „Graudi" vadītāja iededz trešo sveces
liesmiņu

TOMES TAUTAS NAMAM – 85! Ä turpinājums no 1.lpp.

PASĀKUMS ASTRĪDAS
LINDGRĒNES DAIĻRADEI
13.novembrī, Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros, kas
šogad noritēja no 13. – 19.novembrim, Rembates bibliotēkā
tikāmies noslēguma pasākumā, kas bija veltīts Astrīdas
Lindgrēnes daiļradei. Runājām par iemīļotajiem rakstnieces
grāmatu varoņiem, pildījām erudīcijas uzdevumus un vienkārši
labi pavadījām laiku grāmatu pasaulē.
Vairākus mēnešus, gatavojoties noslēguma pasākumam, bērni
lasīja daudziem zināmos stāstus par Emīlu, Pepiju Garzeķi, brālīti
un Karlsonu, un citu varoņu dzīves gaitām. Bērni savus iespaidus
uzlika uz papīra, un tā tapa daudzi skaisti zīmējumi par bērnu
sirsniņai tuvāko, kas nu kuram – varonis vai atmiņā paliekošs
spilgts piedzīvojums.
Rembates bibliotēkā tagad apskatāma pasākuma dalībnieku
zīmējumu izstāde. Laipni gaidīti bibliotēkā, atcerēties bērnības
mīļākos grāmatu varoņus.
Paldies visiem bērniem, kuri atrada laiku un vēlmi piedalīties
šādā nelielajā lasīšanas maratonā. Gaidām mazos lasītājus
turpmākajos pasākumos.
Ir lietas, kas nekad nemainīsies un tā ir personīgā saruna ar
grāmatu, tā ir aktuāla arī šodien.
Beāte Vītola,
Rembates bibliotekāre

„TIK SKAISTS BIJ’ GADSIMTS” Ä turpinājums no 1.lpp.

VPDK „Kadiķis" un I.Zemieka kopbilde

I.Smirnovs un I.Zemnieks sveic tautas nama vadītāju

Tautas nama vadītāju Sarmīti Pugaču bija ieradušies sveikt gan
domes pārstāvji, gan kolektīvi, gan paši tomēnieši, kuri ar vislielāko
sirds siltumu pateicās tautas nama vadītājai par viņas ieguldījumu
un neizsīkstošo darba sparu. Skaistajā jubilejā Tomes tautas nama
vadītāju sveica arī Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Imants Smirnovs: „Ne skaitļiem, ne gadiem nav nozīmes. Nozīme
ir tam, ar kādu attieksmi un sirds mīlestību mēs atdodam sevi
darbam. Mums noteikti jāpasakās Sarmītei par to lielo ieguldījumu,
ko viņa ir devusi šī nama uzturēšanai, saglabāšanai un tās mīlestības
radīšanai, kas šeit valda!”
Koncertā piedalījās un ar skaistām, mīļām dziesmās visus
priecēja Tomes tautas nama amatieru kolektīvi un Ķeguma bērnu
kolektīvs „Dzirkstelīte”, kā arī divi solisti – Rauls Strapcāns un
Gļebs Semjonovs.
Kintija Sparāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ciemos bija atbraukuši kā sen iepazīti draugi, tā pavisam
jauni! Tagad Kadiķa draugu pulkā ir jauni deju kolektīvi – TDA
„Sprigulītis”, TDA „Uguntiņa” un VPDK „Daiļrade”, atgūti
seni draugi VPDK „Gatve”. Kā katru gadu, arī šogad pie sevis
priecājāmies redzēt VPDK „Dejotprieks”, „Dzēse”, „Kūzuls”,
„Mēmele”, „Apinītis” un DA „Pērkons.
Ķeguma novada iedzīvotājiem tika sniegts patiešām brīnišķīgs
koncerts ar fantastisku deju sniegumu! Paldies Ķeguma novada
domei un Ķeguma komercnovirziena vidusskolai par atbalstu!
Paldies visiem, kuri šo prieku dalīja kopā ar mums, jo kā zināms –
dalīts prieks ir dubultprieks!
Zita Ruņģe,
VPDK „Kadiķis” dejotāja
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„Es un mans
brīvais laiks”
14.decembra pēcpusdienā Birzgales tautas namā pulcējās
Ķeguma novada iedzīvotāji, kuri saņem palīdzību no „Eiropas
atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām” uz neformāli izglītojošām
nodarbībām „Es un mans brīvais laiks”. Nodarbībās iedzīvotāji
apguva, kā no dabas materiāliem var izgatavot kompozīcijas un
citas dekorācijas. Nodarbību noslēgumā pārrunājām apgūto
un kopā priecājāmies par apgūtajām zināšanām. Nodarbības
apmeklēja 6 novada iedzīvotāji.
Biedrība „JADARA”, partnerorganizācija paku izdalē

Robotikas attīstība
Ķeguma novadā
Robotika ir viena no jaunākajām un aktuālākajām tehniskās
jaunrades jomām. Robotikā dalībnieki iemācās problēmu
risināšanu, komandas darbu un vienlaicīgi arī radoši pavada
laiku. Šobrīd robotika ļoti strauji attīstās – gan piedāvājot reālus
risinājumus dažādām nozarēm, gan arī veicinot bērnu un jauniešu
interesi par inženierzinātnēm.
Šī gada 4.decembrī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
1.klases audzēkņiem bija vienreizēja iespēja pašiem pirmajiem
skatīties robotikas paraugdemonstrējumus un jau arī iemēģināt
darbošanos gan ar uzkonstruētiem robotiem, gan spert pirmos
sagatavošanās soļus pašiem sava mehānisma modelēšanā.
Ķeguma novada dome ir realizējusi projektu „Robotikas attīstība
Ķeguma novadā”, nodrošinot materiāli tehnisko bāzi robotikas
nodarbībām dažādos vecuma posmos Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā. Skolas direktors Vladimirs Samohins ir lepns, ka ar
realizētā projekta starpniecību un domes finansējumu robotika
būs pieejama Ķeguma novada iedzīvotājiem.
Projekts ID Nr.17-04-AL02-A019.2202-000004 (apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās
pārvaldes 22.08.2017. lēmumu Nr. 04.6-11/17/265-e) īstenots
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme”
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020
ietvaros, kopējās izmaksas 19104.36 EUR, no kurām 9000 EUR
ir publiskais finansējums un 10 104.36 EUR Ķeguma novada
domes finansējums.
Ilze Staģīte

Projekts
„Ar sirdi un dvēseli Birzgalē”
Birzgales pagasts ir ļoti bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu,
dabas objektiem un radošiem iedzīvotājiem. 2018.gadā Latvija
svinēs savu simtgadi, bet Birzgales pagasta vēsture sākās pirms
450 gadiem, kad tālajā 1567.gadā Birzgalē tika uzcelta baznīca.
Šobrīd pagastā dzīvo daudz interesantu, radošu cilvēku, kuru
darbība nepaliek bez uzmanības arī ārpus pagasta robežām.
Laikam ritot, dažādi kultūras notikumi, sporta aktivitātes,
pasākumi, kas ir saistīti ar šīm personībām un Birzgales pagastu,
tiek dokumentēti. Piedaloties Ķeguma novada Iedzīvotāju
iniciatīvas projektu konkursā, tika uzņemta filma „Ar sirdi un
dvēseli Birzgalē”. Intervijās uzzinājām, cik katram ir nozīmīgi
un svarīgi dzīvot mūsu pagastā un lepoties ar to. Parādījām ar
ko Birzgale ir bagāta – radošiem, interesantiem cilvēkiem, skolu,
bērnudārzu, bibliotēku, muzeju, dabu utt. Filmas noslēgumā var
dzirdēt dziesmu ar Jāzepa Osmaņa vārdiem, Modra Krūmiņa
mūziku „Birzgales čiekuri”, ko iedziedāja Birzgales dziedošie
kolektīvi.
Filmas pirmizrāde notika 22.jūlijā Birzgales pagasta svētku
noslēgumā.
Projektu realizēja biedrība „JADARA”
Rita Reinsone

Krāsaini un radoši svētki
Tomes ģimenēm
Biedrība „Tomes sieviešu klubs „Ābele”” realizējusi Ķeguma
novada NVO atbalsta fonda piešķirto līdzfinansējumu projektam
„Krāsaini un radoši svētki bērniem”. Projekta rezultātā tika īstenoti
divi pasākumi Tomes ģimenēm ar bērniem. Pirmā aktivitāte
notika Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 3.jūnijā un otrā –
Ziemassvētku pasākumā 17.decembrī.
Piešķirtos līdzekļus
izlietojām radošajām darbnīcām – materiālu iegādei, cienastam
un Ziemassvētku dāvanu sagatavošanai. Tika sagatavotas 80
Ziemassvētku dāvanas Tomes bērniem. Dāvanās bērni saņēma:
adītas zeķītes, saldumus un grāmatas. Tā kā svētku programmas
dēļ radošajās darbnīcas ieilga līdz pat trīs stundām, bērni un vecāki
varēja cienāties ar biedrības sagatavoto cienastu. Paldies Ķeguma
novada domei par sniegto atbalstu biedrībai „Ābele” un Tomes
ģimenēm.
Tomes sieviešu biedrība „Ābele”

LĪDZJŪTĪBA
Tava mīļā māmulīte
Mūža miegu aizmigusi,
Apklusuši silti vārdi,
Neteiks labu padomiņu.
Skumju brīdī esam kopā ar Gundaru
Vērīti, māmuļu aizsaulē pavadot.
Kolēģi Ķeguma novada pašvaldībā
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
/O. Vācietis/
Skumju brīdī esam kopā ar
Indru un Anitu, vīru un dēlu
Aināru Bušu mūžībā aizvadot.
Ķeguma VPII „Gaismiņa” kolektīvs
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Mēs paslēpām asaras plaukstās
Bet atvērta palika sirds
Un tagad tā rītausmās aukstās
Tā mazlietiņ ledaini mirdz.
/G.Račs/

SĒRU VĒSTIS
No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
/K. Apškrūma/

Pieminēsim Ķeguma novada dzimtsarakstu
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aināra Buša nodaļā reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Viesturs Zvirgzds (1965)
ģimenei, Aināru mūžībā aizvadot.
Leonīds Aļeksejevs (1935)
Pamatskolas klasesbiedri no Ķeguma
Valdis Kaktiņš (1956)
komercnovirziena vidusskolas
Valentīns Bernats (1931)
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Pieminēsim Ķeguma novada Birzgales
Un siltums, ko izstaro sirds,
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mūžībā
Tas nezūd, tas paliek, un mirdz.
aizgājušo
Imants Balodis (1935)
Izsakām mūsu visdziļāko līdzjūtību Indrai
Bušai, dzīvesbiedru mūžībā pavadot.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
„Bitītes” grupiņas vecāki

2018.gada 12.janvāris

Senioru aktivitātes
Gads ir noslēdzies, un Ķeguma novada
pensionāru biedrība var izvērtēt savu 2017.
gada veikumu. Biedrība piedalījās projektu
konkursos, kur tika iegūti līdzekļi, lai varētu
pilnveidot mūžizglītības programmu.
„Ziedot.lv” projektā par sociālā atbalsta
sniegšanu, vienojoties ar rehabilitācijas
centru „RA”, tika organizētas lekcijas par
fizioterapijas iespējām dažādos saslimšanas
gadījumos. Lektori izsmeļoši izklāstīja mūsu
ikdienas veselības problēmu cēloni – tas ir
mazkustīgs dzīvesveids un nepareizs uztura
režīms. Ieguvām atziņas, kas neprasa materiālu
ieguldījumu, bet gan pašu darboties vēlmi. Tā
ar oktobri esam atsākuši divas reizes nedēļā
veselības vingrošanu, kas palīdz mums saglabāt
kustību režīmu un veiktās motorās kustības,
kas mūsu vecumā būtu vēlamas 30 000 dienā.
Semināri tika organizēti arī Rembatē un Tomē.
Kopējais dalībnieku skaits, protams, varēja būt
lielāks, bet priecājamies par katru, kurš vēlas
ko jaunu uzzināt. Paldies Lienei Lazdiņai un
Ilonai Ofmanei par sniegto atbalstu!
Otrs projekts – Iedzīvotāju iniciatīvas
projekts, kas deva iespēju senioriem apgūt
darbu ar datoru. Apguvām pamatzināšanas gan
darbā ar tekstu, gan darbības internetbankā.
Sākums bija grūts, bet tagad varam darboties
ar interesi un apskatīt aktuālo informāciju arī
interneta vietnēs. Paldies jāsaka nodarbību
vadītājam Aldim Lazdam par sapratni un
pacietību! Tas nebija viegli, bet ir gandarījums
par paveikto darbu.
Savu darbību aktīvi turpina nūjotāji, kuri
cītīgi krāj kilometrus Vijas un Jāņa Bērziņu
vadībā. Savu darbu un nākotnes plānus nūjotāji
ik gada nogalē pārrunā pie Ziemassvētku
eglītes.
Šogad gan vingrotājiem, gan nūjotājiem
pievienojušies jauni dalībnieki, kas patiesi
priecē.

Radošā darbnīca regulāri informē par savu
darbību un iecerēm. Veidotas izstādes, realizēts
projekts ar interesantām nodarbībām, par ko
liels paldies Vijai Vollenbergai un Ingrīdai
Freimanei. Tiek veikta aktīva jaunās paaudzes
apmācība.
Lai redzētu kas notiek citos novados, tiek
organizētas ekskursijas, kuras ved tuvākos un
tālākos ceļos. Šo darbu aktīvi veic Dagnija
Berķe. Šovasar esam ciemojušies un ieguvuši
jaunus draugus Taurupē un Meņģelē, kā arī
pie jau senākiem draugiem Ķekavā un Olainē.
Esam mērojuši ceļu uz Lietuvas Tulpju
svētkiem un Alsungas suitu saietu, Puķu
draugu saietu Raunā un vēl devušies tuvākos
un tālākos ceļos ar personīgiem transporta
līdzekļiem.
Grupa senioru aktīvi piedalās pasākumā,
ko organizējam kopā ar Kultūras un sporta
pārvaldi – „Garšas pēcpusdienas”. Šis
pasākums interesants ar to, ka katrā vietā ir
savas iecienītās receptes, ar kurām dalāmies. Ja
sākumā likās, ka savākt receptes būs grūti, tad
tagad redzam, ka to ir ļoti daudz un viena veida
produktus var pagatavot ļoti dažādi.
Tāds lūk, pasākumiem bagāts bijis
aizvadītais gads. Paldies biedrības valdes
locekļiem par uzņēmību un izturību, veicot
organizatorisko darbu! Protams, lielākais prieks
par jaunajiem biedriem! Aicinām seniorus
pievienoties mums, jo tikai kopīgi darbojoties
mēs varam bagātināt savu ikdienu ar jaunām
atziņām, jauniem draugiem un kopā būšanu.
Kļūsim aktīvi un piedalīsimies sabiedriskajā
darbā, un lietderīgi izmantosim brīvo laiku!
Jaunajā gadā vēlu visiem veselību, enerģiju
un dzīvesprieku katrai dienai!
Ilze Kantore,
Ķeguma novada pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētāja

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:
Luīzei un Edgaram Taubēm meita
TERĒZE
Lāsmai Pelēcei un Mārim Vilkājam meita
LEĀNA
Žannai un Ainaram Kiseļoviem
dēls VADIMS
Santai un Dzintaram Zariņiem
meita PAULA
Lai bērniņi aug
veseli un laimīgi!

Sveicam JANVĀRA
jubilārus!
Šī mēneša gaviļnieki:

95
90
85
80
75
70
65
60

Laulības!

Esi sveicināts, mazulīt!
Saviem bērniem mēs varam atstāt
divus vērtīgus mantojumus.
Viens no tiem ir saknes, otrs – spārni.

Ir jāprot sajust leduspuķu smaržu,
Ir jāprot noplūkt tās un dāvāt
cilvēkiem,
Ir jāprot sajust, kāda vēja garša,
Un tikai tad mūs sauks par laimīgiem...

Es nevaru bez tevis dzīvot,
Viens teikums, kurā pateikts viss.
Tu esi zeme man zem kājām
Un Dieva dotās debesis.
/Guntars Račs/

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza:
Māris Valdovskis un Airita Jonāne
Kristaps Ancāns un Marta Ozola
Valdis Freimanis un Ieva Grieze
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu
nodaļā laulību noslēdza:
Imants Smirnovs un Larisa Bičovska
Sveicam!

55

50

Skaidrīte Pamiljane
Harijs Jaunzems
Ausma Nikolajeva
Aina Ostrovska
Eleonora Migačeva
Jānis Zarāns
Irēna Amtmane
Janīna Brokāne
Vilma Gudraise
Vladimirs Ivanovs
Ārija Pētersone
Austra Rutka
Vanda Skuja
Biruta Škutāne
Inesis Malvess
Lilija Narovska
Ārija Mežance
Vija Alekse
Jekaterina Avotiņa
Veronika Jankovska
Inese Krūmiņa
Jūlija Putviķe
Jānis Stabulītis
Biruta Upmale
Aleksandrs
Jermolajevs
Olga Jēkabsone
Danils Kolosovs
Anita Priede
Vitālijs Pugačs
Inga Dāle
Svetlana Jansone
Dainis Kalniņš
Marija Karaļkeviča
Dzintra Mikolone
Vasilijs Risičs
Aleksandrs Spaliņš
Aivars Strautnieks
Inese Vīķe
Normunds Bramanis
Aija Buša
Sergejs Djačenko
Valentīna Jerjomina
Aiga Krūmiņa
Ieva Kušķe
Sandra Ludzeniece
Aldis Šnore
Daiga Torstere
Juris Zāģeris
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Sporta veterāni rezumē paveikto

3.decembrī Rīgā notika Latvijas sporta
veterānu savienības (LSVS) XXVI atskaišu
konference par 2017.gada darba rezultātiem
un uzdevumiem 2018.gadā.
Konferencē ar lēmēja balss tiesībām
mūsu
novadu pārstāvēja A.Kaļva un
L.Markusa-Ciematniece. LSVS prezidents
D.Znatnajs savā ziņojumā pozitīvi atzīmēja
Ķeguma novadu ar izaugsmi sasniegtajos
rezultātos.
Šajā pašā dienā Lielajā ģildē pulcējās
sportisti no visas republikas uz LSVS
20.salidojumu, kurā piedalījās arī mūsu
delegācija 8 cilvēku sastāvā. Šogad
Ķeguma novada komanda, startējot 3.grupā
41 komandu konkurencē, izcīnīja godalgoto
2.vietu. APSVEICAM! Kausu saņēma
V.Mūrnieks, kurš šogad laboja republikas
rekordu 200m skrējienā savā vecuma
grupā (veterānu komanda arī 2013.
gadā kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu un
2016.gadā – 3.vietu).

Visa gada garumā startējām septiņos
sporta veidos. Priecē, ka dalībnieku skaits
un arī izcīnīto medaļu skaits ar katru gadu
palielinās, bet tas varētu būt vēl kuplāks, ja
daudzi no mums, kuriem atļauj veselība un
ir vēlme sportot, piepulcētos mūsu senioru
pulkam. Atzinību saņēma mūsu aktīvisti,
kuri organizē komandas sporta veidus,
kuros piedalāmies: V.Griņevičs, J.Pūpols,
A.Aizsilnieks, A.Gailītis, A.Kaļva.
Mūsu šī gada rezultāti visu republikas
pilsētu un novadu konkurencē:
Dambrete – 1.vieta no 14 komandām
(6 dalībnieki – 3 medaļas),
Svaru bumbas celšana – 3.vieta no
8 komandām (15 dalībnieki – 15 medaļas),
Galda
teniss
–
3.vieta
no
20 komandām (5 dalībnieki – 3 medaļas),
Svaru stieņa spiešana – 5.vieta no
13 komandām (9 dalībnieki – 8 medaļas),
Vieglatlētika
–
12.vieta
no
40 komandām (17 dalībnieki – 30 medaļas),

Šahs – 15.vieta no 25 komandām
(6 dalībnieki – 1 medaļa),
Vieglatlētika telpās – 22.vieta no
27 komandām (8 dalībnieki – 9 medaļas).
Daudz ir padarīts par ko liels paldies
ikkatram dalībniekam, kurš nežēlojot savu
brīvo laiku, veselību un arī materiālos
izdevumus, savu spēju robežās, palīdzēja
kaldināt mūsu kopējos
panākumus.
Paldies Ķeguma novada domei un
E.Siliņam par sniegto atbalstu, kurš savu
reizi varētu būt arī lielāks. Paldies ģimenēm
par sapratni un atbalstu.
Sveicam
Vaclavu Griņeviču,
kurš saņēma LSVS goda zīmi „Par
ieguldījumu veterānu sportā”!
Lai sekmīgi mūsu turpmākie starti
Latvijas valsts simtgades un Pašvaldību
sporta
veterānu – senioru savienības
55.sporta spēlēs ar pasaules latviešu
piedalīšanos!
M.Aizsilniece

Latvijas čempionāts svara stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma

9.decembrī Jelgavas pilsētā notika
Latvijas čempionāts svara stieņa spiešanā
guļus bez ekipējuma. Sacensību atklāšanas
daļā tika apbalvoti gada labākie sportisti
un komandas. Sporta klubs „Rembates
Legasy” saņēma kausu un balvu kā gada
labākā komanda svara stieņa spiešanā
guļus. 38 komandu konkurencē mēs bijām
spēcīgākie, vinnējām visas Latvijas pilsētu
un novadu komandas. Īpaši gribētos izcelt
komandas veterānu grupā +40 smagsvaru
Dzintaru Rogu, viņš Latvijas čempionātā
svaru stieņa spiešanā ar ekipējumu
izpildīja sporta meistara normatīvu, tas
ir kategorijā +120kg Dzintars uzspieda
220kg. Komanda ir lepna par Dzintara
sasniegumiem.
Tagad par pašu čempionātu –
„Rembates Legasy” veterānu komanda,
19 komandu konkurencē izcīnīja 3.vietu.
Piekāpāmies tikai Lietuvas izlasei un
Jelgavas „Apalons” komandai. Arī mūsu
daiļās meitenes izcīnīja 3.vietu. Šajās

sacensībās mūsu komandas rekordists
Raimonds Liepiņš laboja Latvijas rekordu
svara stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma
svara kategorijā līdz 74kg, uzspiežot
167,50kg smagu stieni.
Lielu paldies gribētos pateikt Ķeguma
novada domei par atbalstu un arī šoferītim
par pacietību!
Novēlu visiem laimīgu 2018.gadu!
Mūsu sasniegumi:
Sievietes:
līdz 52kg – 1.vietā Annija Roga (50kg);
līdz 72kg – 4.vietā Agnese Roga (57,5kg),
8.vietā Ilze Katrīne Gailīte (40kg), 9.vietā
Vija Dzērve (40kg);
līdz 84kg – 4.vietā Baiba Krauze (57,5kg).
Jaunieši:
līdz 59kg – 4.vietā Pēteris Līcis (70kg);
līdz 74kg – 4.vietā Rolands Liepiņš (95kg);
līdz 83kg – 7.vietā Kārlis Patriks Šulte
(95kg).
Juniori:
līdz 66kg – 1.vietā Armands Riža (135kg).

„Rembates kauss – 2017"
16.decembrī notika galda tenisa čempionāts „Rembates kauss – 2017”, kas pulcēja
dalībniekus no Ķeguma, Ogres un Rembates.
Spēles noritēja A un B grupā – 7 dalībnieki katrā grupā. A grupā uzvarētāja kausu ar
absolūti labāko rezultātu mājup aizveda ogresgaliete I.Žilinska, bet pārējās godalgotās
vietas noskaidrojās tikai pēdējās cīņās. 2.vietu ieguva ķegumietis V.Matjušenoks, 3.vietu –
J.Pivors (Rembate).
Arī B grupā bez zaudējuma cīņas noslēdza un kausu izcīnīja I.Vistiņš (Ogre), atstājot
aiz sevis rembatieti M.Aizsilnieci, bet 3.vietu izcīnīja ķegumietis Č.Salcevičs.
Sekmīgus startus arī turpmāk!
M.Aizsilniece
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Open:
līdz 74kg – 1.vietā Raimonds Liepiņš
(167,5 kg), 4.vietā Sergejs Cviguns
(140kg);
virs 120kg – 1.vietā Gvido Taube (220kg).
Veterāni 1:
līdz 74kg – 3.vietā Pēteris Līcis (110kg);
līdz 105kg – 5.vietā Alvils Nelsons
(150kg);
virs 120kg – 2.vietā Dzintars Roga
(195kg).
Veterāni 2:
līdz 74kg – 5.vietā Ilmārs Laksa (77,5kg);
līdz 93kg – 2.vietā Uldis Veliks (165kg);
virs 120kg – 3.vietā Aivars Gailītis
(125kg).
Veterāni 3:
līdz 59kg – 2.vietā Andrejs Krastiņš
(40kg);
līdz 83kg – 1.vietā Jānis Dzērve (105kg);
līdz 120kg – 1.vietā Jānis Babris (152,5kg);
virs 120kg – 2.vietā Valdis Brinks (120kg).
A.Gailītis

Sadala medaļas šahā

Noslēdzies Ķeguma novada 2017.gada
čempionāts šahā. Pie melnbaltajiem galdiņiem par kausiem sacentās tikai 12 dalībnieki, diemžēl bez jauniešu līdzdalības.
Pēc ilgām cīņām par Ķeguma novada
čempioniem šahā kļuva:
Sievietēm – R.Auziņa, I.Arbidāne,
S.Samolovova;
Vīriešiem – A.Stuglis, J.Jēkabsons,
V.Seņņikovs.
M.Aizsilniece

2018.gada 12.janvāris

Jauns gads – jauna apņemšanās:
sāc sportot un nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm!
Lielai daļai no mums Jaunais gads iesākas ar apņemšanos – sākt
sportot un dzīvot veselīgi. Šķiet, ka viss, kas nepieciešams ir sporta
tērps, sporta zāle un tās aprīkojums, individuāls treniņš vai arī
izvēlēta kāda nodarbība fitnesa klubā. Bieži vien nonākam sporta
zālē, neaizdomājoties, kāds ir galvenais mērķis, kādēļ dodamies
tur? Un kādēļ vispār vajadzētu sportot? Vai mums ir svarīgi sportot
un būt veselam?
Kādēļ ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes un ko tās dod
veselībai? Pirmkārt, fiziskās aktivitātes uzlabo gan fizisko, gan
emocionālo pašsajūtu. Sportojot, uzlabojas smadzeņu darbība,
atjaunojas smadzeņu šūnas, mazinās nomāktība, uzlabojas stāja,
mazinās asinsspiediens un holesterīna līmenis, nostiprinās kauli,
uzlabojas noturība pret stresu, uzlabojas vielmaiņa. Ir zinātniski
pierādīts, ka regulāras fiziskās aktivitātes paildzina cilvēka dzīves
ilgumu un atstāj pozitīvu ietekmi uz mūsu dzīvi ilgtermiņā.
Kā pareizi sportot un kas jāņem vērā, uzsākot fiziskās
aktivitātes? Kā sportot veselīgi? Uzsākot fiziskās aktivitātes,
ir būtiski sākt vingrot pareizi un sabalansēti. Nereti esam tik ļoti
noilgojušies pēc sporta zāles un treniņiem, ka uzsākam sportošanu,
apmeklējot augstas intensitātes treniņus vai paši uz „savu galvu”
dodamies cilāt svarus un skriet, cik vien jaudas. Diemžēl efekts
šādiem treniņiem var būt īslaicīgs, jo agri vai vēlu organisms
nogurs, jo nav pieradis pie tik lielas slodzes. Tāpat arī tas var atstāt
negatīvas sekas uz asinsrites sistēmu un iekšējiem orgāniem. Lai
uzsāktu sportot pareizi, ir nepieciešamas zināšanas, tādēļ vērtīgi ir
konsultēties ar treneri, kas spēs pareizi parādīt vingrojumu izpildi
un sastādīs atbilstošu treniņu plānu. Atslēga uz labu veselību ir
kvalitatīvai vingrojumu izpildei, nevis kvantitātei. Ja vingrojumus
izpildām nepareizi, tad agri vai vēlu nonāksim pie ķermeņa
disbalansa, kas izraisīs sāpes mugurā, jostasvietā, ceļos vai citās
ķermeņa daļās. Apmeklējot grupu nodarbības, svarīgi izvēlēties
Jūsu fiziskajai sagatavotībai piemērotas nodarbības, nepārvērtējot
savus spēkus. Bieži uzskatām, ka jāsāk ar intensīviem treniņiem,
jo tā var vieglāk nomest svaru un nereti arī adrenalīns ir lielāks.
Raugoties no veselības viedokļa, sākotnēji ir svarīgi apmeklēt
zemas vai vidējas intensitātes treniņus, kas palīdz nostiprināt tieši

dziļo muskulatūru. Dziļie muskuļi nostiprina mugurkaulu, saites,
locītavas, padara ķermeni tvirtu. Tie ir kā pamats mūsu ķermenim,
lai tas būtu vesels un funkcionētu pilnvērtīgi.
Mīti vai patiesības?
• jo intensīvāks treniņš, jo vieglāk nomest svaru – MĪTS!
Ja vēlaties atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, tad
visefektīvākie būs treniņi ar zemu pulsu, kas nepārsniedz
60–70% no maksimālā pulsa; panākumu atslēga, lai atbrīvotos
no liekā svara – regulāras un sabalansētas fiziskās aktivitātes
vismaz 2 – 3 reizes nedēļā;
• treniņa laikā nepieciešams dzert ūdeni – PATIESĪBA! Treniņa
laikā mēs dabīgā veidā organismā zaudējam šķidrumu, tādēļ ir
nepieciešams slodzes laikā ik pa laiciņam padzerties;
• 70% no panākumiem veselības uzlabošanai: sabalansēts uzturs –
PATIESĪBA! Lai uzlabotu veselību un ķermeņa aprises, 70%
no „uzvaras” ir pareizs un sabalansēts uzturs;
• ēst vajag maz un reti – MĪTS! Daudzi uzskata, ka ēst vajag
maz un reti – ka tas palīdzēs ātrāk atbrīvoties no liekajiem
kilogramiem. Diemžēl tas ir mīts, jo mūsu organisms ir ļoti
gudrs – ja tas saprot, ka barību uzņemsim, piemēram, tikai 2
reizes dienā, tad tas sāk uzkrāt rezerves. Svarīgi ir ēst bieži, bet
mazas porcijas (dūrītes lielumā);
• veselības vingrošana paredzēta tikai vecāka gada gājuma
cilvēkiem un sievietēm – MĪTS! Veselības vingrošanas būtība
ir nostiprināt dziļās muskuļu grupas, kas ir pamats pareizai
ķermeņa funkcionalitātei. Arvien vairāk profesionālu sportistu
savos treniņu plānos 2 – 3 reizes nedēļā iekļauj veselības
vingrošanu, lai nostiprinātu dziļos muskuļus, kas tiem
palīdz sasniegt augstākas virsotnes sportā. Nereti no malas
vingrinājumi izskatās primitīvi, taču patiesībā to izpilde ir
sarežģīta un nav viegla;
• 15 – 20 minūšu pastaiga ikdienā uzlabo veselību – PATIESĪBA!
Jo vairāk kustamies un staigājam, jo īpaši svaigā gaisā, jo
vairāk iekustinām ķermeni un uzlabojam tā asinsriti, skābekļa
piegādi. Tas palīdz atjaunoties šūnām un uzlabo to darbību.
Santa Veinberga, Veselības sporta speciāliste

Esiet sveicināti, Ķeguma novada iedzīvotāji!

Privātmāju īpašnieki! Jūs, kas šajā gadā neizmantojāt piedāvāto
iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu pieslēdzoties pie
centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, tik tiešām to
varēsiet izdarīt vēl arī 2018.gadā. Ķeguma novada deputāti šajā
jautājumā ir solījuši nedalītu atbalstu.
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. 2017.gada nogalē
(novembrī un decembrī) daudzas daudzdzīvokļu mājas rīkoja
īpašnieku sapulces, lai apspriestu apsaimniekotāja piedāvāto mājas
ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam. Arī apsaimniekotājs
ņēma aktīvu dalību šo jautājumu apspriešanā gan sapulcēs, gan
arī individuālās pārrunās. Apsaimniekotājam tika iesniegti/iesūtīti
notikušo sapulču protokoli. Šim tad nu bija jābūt tam brīdim,
kad daudzdzīvokļu māju īpašnieki sanāk kopā un vienojas par
sava kopīpašuma apsaimniekošanas pamatnostādnēm. Jāsaka
gan, ka ne visās māju sapulcēs ieradās pietiekami liels īpašnieku
skaits, lai varētu pieņemt arī kādu lēmumu. Un ir arī vairākas
daudzdzīvokļu mājas (Ķegumā – Smilšu iela 2, Staru iela 6, Staru
iela 8, Staru iela 10; Rembatē – Ķeguma iela 2, Ķeguma iela 4),
kuru īpašnieki vispār sapulci nemaz nesarīkoja?! Iespējams, ka
sapulces arī notika. Tikai apsaimniekotājam par to nekas nav
zināms. Ir jau daži ar iniciatīvu apveltīti iedzīvotāji arī šajās

mājās, taču viņi, diemžēl neko vairāk par kādas individuālas
vēstules uzrakstīšanu vai klusu pačalošanu paziņu lokā izdarīt
nav gribējuši/varējuši/spējuši. Tas viss kopumā neļauj cerēt, ka
šīm daudzdzīvokļu mājām nākotnē varētu būt kādas nopietnas
ieceres nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jomā.
Atkārtoti Jūs painformēšu (gan ne tā patīkamākā vēsts
no Ķeguma un Rembates atkritumu apsaimniekotājiem), ka
2018.gadā, sakarā ar akcīzes nodokļa izmaiņām valstī,
iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu, diemžēl, nāksies
maksāt nedaudz vairāk kā šogad.
Aizvien esiet laipni aicināti un gaidīti „Ķeguma Starā”! Nāciet,
zvaniet, rakstiet! „Ķeguma Stars” sniegs Jums nepieciešamās
konsultācijas.
Mēness palīdz smaidīt, zvaigznes ciemos lūdz. Jauno gadu
gaidot, prieka nedrīkst trūkt!
Veselīgu, radošu, enerģisku, optimistisku un veiksmīgu 2018.
gadu!
Līdz citai reizei.
Aigars Roze, SIA „Ķeguma Stars” vadītājs
Pēc autora lūguma teksts nav koriģēts,
„Ķeguma Novada Ziņu” redakcija
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APSTIPRINĀTS
ar Ķeguma novada domes
2017.gada 16.augusta
lēmumu Nr.461 (protokols Nr.30,26.§)
2017.gada 13.decembrī

Fotokonkursa „Ķeguma novada fotoalbums”
NOLIKUMS
ĶEGUMĀ
1. Konkursu organizē: Ķeguma novada
dome sadarbībā ar AS „Latvenergo”.
2. Konkursa mērķis:
1.1. Izveidot Latvijas simtgadei un AS
„Latvenergo” 80 gadu jubilejai veltītu
fotoalbumu, kurā attēloti Ķeguma novada
cilvēki, daba, vide, Daugavas spēks un
Svētki Tēvzemei. Ar albuma izveidi
paredzēts popularizēt Ķeguma novadu,
izmantojot to kā prezentācijas materiālu.
3. Konkursa dalībnieki:
2.1. Konkursā var piedalīties ikviens
ieinteresēts dalībnieks – gan profesionāli
fotogrāfi, gan amatieri no visas Latvijas.
4. Konkursa norise:
3.1. Konkursa norises laiks – no 2017.gada
1.decembra līdz 2018.gada 31.augustam.
5. Foto materiāla sagatavošana:
4.1. Konkursā var iesniegt fotoattēlus, kas
uzņemti neierobežotā laika periodā.
4.2. Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā
12 fotoattēlus.
4.3. Katram iesniegtajam fotoattēlam
atsevišķi jāpievieno apraksts, kurā norādīts,
kad fotoattēls ticis uzņemts, kas tajā attēlots,
kur fotoattēls ir uzņemts, kas to ir uzņēmis.
4.4. Konkursam var iesniegt tikai
savus darbus, kas uzņemti, nepārkāpjot
autortiesības un citus normatīvos aktus.
Autortiesību likuma pārkāpuma gadījumā
visu atbildību par darba saturu uzņemas tās
autors.
4.5. Fotoattēliem jābūt krāsainiem.
4.6. Fotoattēls nedrīkst būt izveidots,
apvienojot vairākus fotoattēlus.
4.7. Fotoattēls jāiesniedz elektroniski JPG
formātā.
4.8. Fotoattēla kvalitātes minimālais izmērs
ir 3648 (Width) X 2736 (Height).

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja
vietnieki, Ķeguma novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs,
Ķeguma novada domes sabiedrisko attiecību
speciālists, Mākslas skolas Ķeguma klases
vadītāja un AS „Latvenergo” pārstāvis.
6.3. Visi konkursam iesniegtie fotoattēli
paliek Ķeguma novada pašvaldības un AS
„Latvenergo” īpašumā un, atsaucoties uz
autoru, var tik izmantoti publicitātes un
prezentācijas vajadzībām.
6.4. Konkursā iesniegtie fotoattēli var
tikt rediģēti bez saskaņojuma ar to autoru
(fotoattēlu izmēri var tikt mainīti atbilstoši
fotoalbuma
formātam.
Izvēlētajām
titulbildēm var tikt mainīti krāsu toņi
atbilstoši izvēlētajam vāka dizainam).
6.5. Konkursam iesniegtie fotoattēli tiks
vērtēti četrās kategorijās: „Ķeguma novada
cilvēki”, „Daba. Vide. Laiks.”, „Daugavas
spēks”, „Svētki Tēvzemei”. Katrā kategorijā
tiks noteikti trīs labākie fotoattēlu autori.
8. Darbu vērtēšanas kritēriji:
7.1. Atbilstība šī nolikuma kritērijiem.
7.2. Darbu tehniskā un mākslinieciskā
kvalitāte
(kompozīcija,
izpildījums,
kopskats, uztveramība, kvalitāte utt.).
7.3. Darba saturs (idejas oriģinalitāte,
attēlotā nozīmīgums utt.).
9. Konkursa rezultāti un apbalvošana:
8.1. Konkursa noslēgumā tiks apbalvoti trīs
labākie fotogrāfiju autori katrā kategorijā.
8.2. Kopējais balvu fonds ir 4000 EUR.
8.3. Konkursa uzvarētāji tiks sveikti Latvijas
Republikas
Proklamēšanas
koncertā
2018.gadā.

4.9. Fotoattēlus var iesniegt četrās
kategorijās – „Ķeguma novada cilvēki”,
„Daba. Vide. Laiks”, „Daugavas spēks”,
„Svētki Tēvzemei”.
4.10. Fotoattēla autors uzņemas atbildību
par atļaujas saskaņošanu ar fotoattēlos
redzamajiem cilvēkiem par fotoattēlu
publicēšanu un izplatīšanu.
4.11. Kategorijā „Ķeguma novada cilvēki”
ir jāiesniedz fotoattēli, kuros attēloti cilvēki
vai cilvēku kopums, kuri godprātīgi un
cildinoši attiecas pret Ķeguma novadu.
4.12. Kategorijā „Daba. Vide. Laiks.”
jāiesniedz fotoattēli, kas vislabāk raksturo
Ķeguma novadu.
4.13. Kategorijā „Daugavas spēks”
jāiesniedz fotoattēli, kuros attēlots Ķeguma
HES vai Daugavas ainavas.
4.14. Kategorijā „Svētki Tēvzemei”
jāiesniedz
fotoattēli,
kuros
attēloti
pasākumi, kuros tiek svinēti valsts nozīmes
svētki vai arī ar Ķeguma novadu saistīti
pasākumi.
6. Fotomateriāla iesniegšana:
5.1. Fotogrāfijas kopā ar aprakstu jāiesūta Ķeguma novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei uz e-pastu kintija.sparane@kegums.lv
ar norādi „Fotokonkurss” līdz 2018.gada
31.augustam.
5.2. Fotogrāfijām jāpievieno pielikums
brīvā formā, kurā jānorāda fotoattēla (-u)
autora vārds, uzvārds, e-pasta adrese un
kontakttālrunis.
7. Konkursa žūrija un darbu vērtēšana:
6.1. Iesniegtos fotoattēlus izvērtēs konkursa
organizatoru izveidota žūrija 7 cilvēku
sastāvā.
6.2. Konkursa žūrijas komisijas sastāvs:
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs,

Domes priekšsēdētājs
I.Zemnieks

KULTŪRAS PASĀKUMI
Tomes tautas nams 15.februārī
organizē braucienu uz Dailes teātra
izrādi „Jeruzaleme”.
Biļešu cena – 10 EUR, ceļš – 4 EUR.
Pieteikties, zvanot pa tālruni – 27843230.
Par biļetēm samaksāt
var līdz 18.janvārim.
Izbraukšana no Ķeguma plkst.17.30.
10. februārī plkst.19.00 Birzgales tautas
namā deju kolektīva „Dejotprieks”
10 gadu jubilejas koncerts
„Dej’ māsiņa ar tautieti”.
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Uz koncertu mīļi gaidīti visi, kam mīļa un
tuva ir deja, un bijušie dejotāji.
Tālrunis informācijai – 29424612.
13. janvārī plkst.18.00 Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas svinību
zālē notiks SDK „Ķegums” 5 gadu
jubilejas sadraudzības koncerts
„Lieliskais piecinieks”.
Otrajā Svētdienā pēc Zvaigznes dienas
dievkalpojums Ķeguma evaņģēliski
luteriskajā baznīcā notiks 14.janvārī

plkst.9.00. Pēc dievkalpojuma kora
„Gaismas ceļā” koncerts, kur muzikāli
augstvērtīgā sniegumā varēsim būt
vēl Ziemsvētku noskaņās.
Barikāžu atceres nedēļā tiks
demonstrēta dokumentālā filma
„Vēsture aiz Kadra”:
Ķeguma tautas namā – 19.janvārī
plkst.19.00, Tomes tautas namā –
19.janvārī plkst.19.00, Rembates tradīciju
zālē – 24. janvārī plkst.19.00.
Ieejas maksa – 2 EUR.
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