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Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju
„Tas ir vēsturisks lēmums!” – ar
šādiem vārdiem Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Ilmārs
Zemnieks noslēdza Ķeguma novada domes izskatīto jautājumu
par galvojuma sniegšanu pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”
katlumājas iegādei no VAS
„Latvenergo”. Cena – 620 tūkstoši eiro. Vai tas ir daudz?
„Ja mēs celtu savu katlumāju,
mēs saskartos ar ļoti sarežģītiem
jautājumiem – zeme, projekts,
laiks, kurā tiktu uzcelta katlumāja
(apmēram divi gadi), un neparedzams tarifs gala rezultātā. Pašreiz pieņemtajā risinājumā varam
jau tagad rēķināt domei apstiprināšanai iesniedzamo tarifu 2018.–
2019. gada apkures sezonai. Tas
būs vismaz par 10% zemāks,”
skaidro Ķeguma novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Imants
Smirnovs. „Būsim saimnieki savā
katlumājā un nemaksāsim liekus
naudas līdzekļus VAS „Latvenergo”. Tas ļaus gan iedzīvotājiem,

ILMĀRS
ZEMNIEKS,
Ķeguma
novada
domes
priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks
iepazīstas ar katlumāju.

gan pašvaldībai ieekonomēt naudas līdzekļus ļoti daudzu citu jautājumu risināšanai.”
Pirms domes lēmuma pieņemšanas Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors Edvīns Bartkevičs informēja, ka VAS „Latvenergo” valde ir nosūtījusi SIA
„Ķeguma Stars” priekšlikumu iegādāties katlumāju Ķegumā.

„Šis jautājums tika risināts jau
vairākus gadus un beidzot tiks
atrisināts. Tas būs liels ieguvums
mums visiem. Pašvaldībai kopā
ar SIA „Ķeguma Stars” priekšā
jauni izaicinājumi šīs katlumājas
darbības nodrošināšanai un jauno tarifu un maksāšanas kārtības
izstrādei!” piebilda Imants Smirnovs. „Lai mums veicas!”
Kintija Sparāne

Papildu finansējums VPII „Gaismiņa”
Ķeguma
novada
domes
14. marta sēdē deputātu vairākums atbalstīja ieceri ņemt aizņēmu Valsts kasē 458 551 eiro
apmērā, lai veiktu papildu
darbus vispārējās pirmsskolas
izglītības iestādes (VPII) „Gaismiņa” piebūves būvniecībai.
Iepirkuma procedūras rezultātā,
kas paredzēja VPII „Gaismiņa”
piebūves būvprojekta izstrādi un
būvniecību, tika izvēlēts pretendents SIA „Būvalts R”.
Uzsākot līgumā paredzētos projektēšanas darbus, tika konstatēts,

Pavasaris ir
atnācis!

ka nepieciešams veikt papildu
darbus, kas neplānoti palielināja
būvapjomu un līgumcenu, kā arī
nepieciešams nodrošināt būvniecības projektēšanas un celtniecības procesa atbilstību Latvijas
Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām šādām būvēm,
kā arī jāizpilda atbildīgo institūciju, to skaitā Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas, norādījumi, kuru
neizpilde liegtu VPII izmantošanu
no jaunā mācību perioda sākuma.

Papildus iegūtais finansējums
ļaus VPII „Gaismiņa” atvērt četras jaunas grupiņas (iepriekš tika
plānots izveidot divas), kā arī atsevišķu sporta zāli, tiks labiekārtoti
celiņi, izbūvēts teritorijas apgaismojums, sakārtota lietus ūdens
noteksistēma un izveidota silto
smilšu terapijas telpa un Montesori kabinets, tiks atdalīta saimniecības zona, izveidots atbilstošs zonējums pa vecuma grupām, kā arī
izbūvētas septiņas nojumes, kurās
bērniem aktīvi pavadīt laiku.
Kintija Sparāne

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē

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

Ziemassvētki, Liela diena –
Tie Dievam lieli svētki.
Ziemassvētkos Dievs piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.
Meteņu laiks februārī ievada pavasari. Cilvēkiem daba dod signālu, ka marts nāks ar pavasari.
Ziemai ir dots vēl pēdējais mēnesis, lai izpaustos savā skarbumā
un aukstumā, ko mēs šogad arī
sajutām. Meteņi bija piemērots
laiks, lai apzināti noteiktu savus
nākotnes plānus. Lielākie saimnieciskā gada plāni un projekti
ir izrunāti, sarakstīti, nolemti un
sākti jau īstenot.
Astronomiskos pavasara saulgriežus jeb Lielo dienu (20. vai
21. martā) un Lieldienas kristīgajā
kalendārā (šogad 1. aprīlī) varam
svinēt ar labi padarīta darba sajūtu.
Ziema ir beigusies, diena par nakti
kļūst garāka. Marts ir kļavu un bērzu sulu, pirmo putnu dziesmu, zaļo
zāles asnu un jauno lapu pumpuru
laiks. Gadalaiki sāk mīties, laiks pavasarim iekustināt dzīvības spēkus,
ko dinamiski parāda iešūpošanās
simboliskā jēga Lielajā dienā. Pavasaris ir Dieva gaismas atdzimšanas laiks. Saulīte atkal kāpj kalnā,
dodot mums vairāk gaismas un
enerģijas šā gada uzdevumu veikšanai, bet bez pārsteidzības, jo pavasaris vēl tikai sākas.
Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz.
Pamazām es grozīju
Lielus, mazus kumeliņus!
Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Notikusi Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes
izbraukuma sēde
16. martā Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Imants Smirnovs piedalījās Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes izbraukuma sēdē,
kas notika Tīnūžu Tautas namā.
Lai lemtu par nozīmīgiem
jautājumiem
reģionā,
sēdē
piedalījās reģiona pašvaldību
politiskā vadība. Tika pārrunāti
aktuāli jautājumi izglītības un
sabiedriskā transporta reģionālo
pārvadājumu jomā. Raisot asas
diskusijas, izglītības un zinātnes
ministrs Kārlis Šadurskis informēja par iecerētajām reformām
izglītības jomā un to ietekmi uz

reģiona pašvaldībām. Savukārt ar
Autotransporta direkcijas valdes
priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu
tika pārrunāts jautājums par
plānoto reģionālo maršrutu tīkla
apjomu 2018. gadā.
Sēdē Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
pārstāvis Raivis Bremšits klātesošos pašvaldību pārstāvjus
iepazīstināja ar aktualitātēm,
kas skar remigrācijas aktivitātes
reģionos. Savukārt Gruzijas Republikas
vēstnieks
Latvijā
Teimurazs Džandžalija (Teimuraz
Janjalia) informēja par sadarbību
ar Gruzijas Republikas Mchetas

Imants Smirnovs (otrais no kreisās) piedalās izbraukuma sēdē.

Rīgas plānošanas reģiona Attīsreģionu, bet Latvijas Republikas
konsulāta pārstāvis Vitebskā Uģis tības padomi kopš pagājušā gada
Skuja sniedza informāciju par rudens vada Carnikavas novada doLatvijas novadu dienām Vitebskā. mes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.

Tomes Tautas namā viesojas pazīstamā
Iegādātas
florbola laukuma disidente Lidija Lasmane-Doroņina
Sestdien Tomes Tautas namā un paziņas. Labu vēlēja Ķeguma
apmales Birzgales
viesojās pazīstamā latviešu di- novada domes priekšsēdētāja
sidente, PSRS okupācijas laika vietnieks Imants Smirnovs, bet
florbolistiem
pretošanās kustības dalībniece, noslēgumā izskanēja Ķeguma ģi-

Februārī biedrība „SK Birzgale” realizēja projektu, kura
ietvaros tika iegādātas florbola
laukuma apmales, kas nodrošinās pilnvērtīgu treniņu un
sacensību rīkošanu Birzgales
pamatskolas sporta zālē.
Tas tika paveikts ELFLA projekta „SK Birzgale var spēlēt
LR florbola čempionātā” (ID
17-04-AL02-A019.2202-000003;
apstiprināts ar Lauku atbalsta
dienesta Lielrīgas reģionālās
pārvaldes 04.09.2017. lēmumu
Nr. 04.6-11/17/1110) ietvaros un
sadarbībā ar BDR publisko un
privāto partnerattiecību biedrību
„Zied zeme”. Projekta kopējās izmaksas ir 4600 EUR, t.sk. ELFLA
finansējums 4140 EUR, realizācijas termiņš –2018. gada 1. marts.
Edgars Siliņš,
Ķeguma novada
sporta pasākumu organizators

bijusī Ķeguma novada Tomes
pagasta Bekuciema iedzīvotāja
Lidija Doroņina-Lasmane.
Vispirms
notika
režisora
Andreja Verhoustinska dokumentālās filmas „Lidija” pirmizrāde,
kas Tautas nama apmeklētājus
ieveda L. Doroņinas-Lasmanes
dzīvesceļa un piedzīvoto pārbaudījumu noskaņās. Pasākuma turpinājumā L. Doroņina-Lasmane
dalījās garā un sarežģītā mūža
laikā gūtajās atziņās un atbildēja
uz klātesošo jautājumiem. Latviešu disidenti sveica bijušie kaimiņi

tārstudijas ansambļa koncerts.
L. Doroņina-Lasmane padomju
laikā vairākkārt tiesāta un ilgus
gadus pavadījusi ieslodzījumā un
izsūtījumā – gan par medikamentu un pārsienamo materiālu piegādi mežabrāļiem, gan aizliegtās
literatūras lasīšanu un norakstu
izplatīšanu un pretpadomju propagandu un aģitāciju. 1994. gadā
Doroņina-Lasmane apbalvota ar
V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni,
kuru saņemt viņa gan atteicās,
norādot, ka ordeni kopā ar viņu
saņemšot vairāki VDK aģenti.

Par komunālo pakalpojumu rēķinā saņemtajām ūdens korekcijām
Aizvien pienāk pārmetumi no
atsevišķu daudzdzīvokļu māju
atsevišķiem dzīvokļiem par komunālo pakalpojumu rēķinā
saņemtajām ūdens korekcijām.
Jā, tā, protams, ir nepatīkama
lieta, tomēr tās cēlonis lielākajā
daļā gadījumu ir meklējams tieši
konkrētajā mājā. Dažos iepriekšējos avīzes numuros esmu jau
stāstījis par iespējamiem variantiem, kā šīs starpības rodas. Šoreiz
pieminēšu tikai vienu, proti, ūdens
skaitītāju rādījumi tiek nodoti mēneša vidū vienlaikus ar naudas pārskaitījumu bankā. Un tā nav tikai
viena daudzdzīvokļu māja! Atļaušos uzskaitīt visu to māju adreses,
kurās dzīvojošie līdzcilvēki pēdējā

laikā pilnīgi neņem vērā mūsu aicinājumus un lūgumus un liek justies slikti arī daudziem citiem: Ķegumā – Ogres iela 6, Skolas iela 9,
Staru iela 4, Staru iela 6, Staru iela 10
un Staru iela 12; Rembatē – Ķeguma iela 6, Ķeguma iela 8 un Ķeguma iela 8a. Padomājiet, lūdzu, arī
par saviem kaimiņiem!
Parādi. Parādnieki. Nemaksātāji. Apzinīgie un ne tik ļoti. Tūdaļ
būs beigusies apkures sezona, un
viens otrs dzīvokļa īpašnieks vēsajos ziemas mēnešos ir iekrājis
nelielu (kāds – arī lielāku) komunālo maksājumu parādiņu. Katram
gadījumam – tā teikt, lai mēs pavisam netiktu aizmirsti, – dažam labam parādniekam esam nosūtījuši

www.kegumanovads.lv

arī pa kādai brīdinājuma vēstulei.
Ja izveidojušos parādu nevarat atmaksāt pavisam īsā laika periodā,
esam gatavi noslēgt vienošanos
par parāda atmaksu saskaņā ar
abpusēji sastādītu grafiku vairāku
mēnešu laikā. Ja šāda vienošanās
tiek noslēgta, kavējuma nauda par
šo laika periodu aprēķināta netiek.
Jebkurā gadījumā – tiesvedības
uzsākšanu uzskatām kā pēdējo līdzekli parādu atgūšanā.
Aizvien esat laipni aicināti un gaidīti „Ķeguma Starā” (Kuģu iela 5,
Ķegums)! Nāciet, zvaniet, rakstiet!
Aigars Roze,
SIA „Ķeguma Stars” vadītājs
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Nāc mācīties Ķeguma komercnovirziena vidusskolā
2018./2019. mācību gadā!
Skola šajā mācību gadā nosvinēja 70. dzimšanas dienu,
bet vidusskola – jau 21! Esam
vidusskola ar noturīgām tradīcijām, zinošiem pedagogiem,
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un
sacensībās. Pagājušajā mācību
gadā skolu reitingā bijām labākie starp apkārtnes skolām.
Esam radījuši lieliskus apstākļus mācībām, sakārtojot skolas
materiāli tehnisko bāzi, ieguldot
tehnoloģijās, lai skola būtu inovatīva un laikmetīga.
Mūsu prieks un lepnums ir arī
moderns stadions, hokeja laukums un slēpošanas aplis ziemā,
skolai nodrošinot slidošanas un
slēpošanas aprīkojumu un inventāru, pludmales volejbola laukums, BMX rampa un liela sporta
zāle, kurā notiek visdažādākās
sporta sacensības un kultūras pasākumi.
Skolā darbojas Jaunsardze,
ir kori un teātra grupas, turklāt
šogad vokāli instrumentālais
ansamblis kļuva par republikas
konkursa „No baroka līdz rokam”
1. pakāpes laureātiem.
Lepojamies ar to, ka skola iesaistās starptautiskos projektos un
konkursos.
Skolā darbojas radoša skolēnu
pašpārvalde, kura aktīvi īsteno
visam novadam nozīmīgus pasākumus – akcijas „Iedegsim sauli
Ķegumā!” un „Paēdušam Ķeguma novadam”, kā arī organizē interesantus pasākumus skolēniem.
Skolā izpausties un atrast sev
interesējošu nodarbi var ikviens,
esam atvērti jaunām idejām un to
realizācijai.
Kāpēc jānāk tieši uz Ķeguma
komercnovirziena
vidusskolu?
Lūk, vairāki iemesli:
• pie mums var iegūt kvalitatīvu
vispārējo vidējo izglītību, padziļinot to ar komercizglītības
cikla priekšmetu apguvi;
• papildu angļu valodas un datorikas nodarbības sākumskolā,
radoša jaunrade robotikas pulciņā;
• mums ir individuāla pieeja katram skolēnam klasē;
• draudzīga saskarsme starp skolotājiem un skolēniem, kā arī
savā starpā;

• sakopta skola un labiekārtoti
mācību kabineti ar mūsdienīgām tehnoloģijām;
• daudzveidīgas izaugsmes iespējas interešu izglītības pulciņos un pasākumos;
• regulāras mācību ekskursijas
un tikšanās ar dažādiem valstī
zināmiem speciālistiem;
• iespējas attīstīt uzņēmējdarbības iemaņas, veidojot skolēnu
mācību uzņēmumus;
• bezmaksas skolēnu transports virzienā no Rembates,
Birzgales,
Tomes,
Ogres,
Lielvārdes un Kaibalas;
• skolēniem droša vide, nodrošinot atrašanos skolā ar skolēna
ID karti vai biometriskajiem
datiem;
• katram skolēnam savs individuālais skapītis;
• brīvpusdienas visu klašu skolēniem;
• naudas balvas olimpiāžu, konkursu un sacensību godalgoto
vietu ieguvējiem;
• īpašas balvas 30 mācībās labākajiem skolēniem.
Un šeit pieminētais nebūt nav
viss! Ieskaties skolas interneta
vietnē www.kegumaskola.lv, nāc
mūsu pulkā un kļūsti par Ķeguma
komercnovirziena
vidusskolas
10. klases skolēnu!
Vladimirs Samohins,
skolas direktors

Baltā galdauta svētki
Ķeguma novadā
4. maijs ir Latvijas neatkarības
atjaunošanas diena, Baltā galdauta svētki, kad aicinām ikvienu svinēt svētkus savā ģimenē,
pulcējoties pie skaisti klāta galKā balta puķe bērns
da, daloties atmiņās un pārruir uzziedējis,
nājot tālākās ieceres.
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
Gaidām visus interesentus arī
No nedienām, no salta dzīves
Ķeguma Tautas namā no plkst.
vēja
11.00 līdz 18.00, lai kopā veidoŠo mazo dvēselīti sargājiet!
tu Latvijas ģerboņa mozaīku, kas
sastāvēs no 61 000 „Lego” eleĶeguma novada Birzgales
mentiem. Šāda mozaīka būs dipagasta dzimtsarakstu nodaļā
vus metrus plata un gandrīz divus
reģistrēts jaundzimušais Lūkass. metrus augsta. Droši varēs apgalvot, ka tas būs Latvijā lielākais
Lai aug vesels un laimīgs!
kopdarbs no „Lego” klucīšiem!
www.kegumanovads.lv

Kopā ar „Lego” profesionāļiem
varēs izmēģināt spēkus radiovadāmo ķēžbagiju veiklības trasē
vai vienkārši ļauties brīvam domu
lidojumam brīvās būvēšanas stūrītī.
Tāpat ikviens aicināts piedalīties Ķeguma novada fotokonkursā – iemūžināt spilgtākos šīs
dienas mirkļus fotoattēlos un nosūtīt tos uz e-pasta adresi kintija.
sparane@kegums.lv. Labāko fotogrāfiju autoram dāvana no Ķeguma novada.
Fotoattēlus gaidīsim līdz 6. maijam.
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Notikusi pensionāru biedrības ikgadējā sapulce
Lai izvērtētu gada laikā paveikto, 26. februārī Ķeguma novada pensionāru biedrības biedri
pulcējās uz ikgadējo sapulci
Ķeguma Tautas namā.
Sapulces dalībniekiem par gada
notikumiem vēstīja Ulda Ābeļa
sagatavotais vizuālais materiāls.
Radošā darbnīca piedāvāja darbu
izstādi, sportisti – aplūkot izcīnītās medaļas un kausus. Ar klusuma brīdi tika pieminēti aizsaulē
aizgājušie biedri
Par 2017.gadā paveikto vēstīja biedrības valdes priekšsēdētājas Ilzes Kantores ziņojums.
Biedrības biedri aktīvi piedalās
sabiedriskajā dzīvē un seko līdzi
pašvaldībā notiekošajam. Aktīvākie seniori piedalījās pašvaldību
vēlēšanās un ir atsaukušies pašvaldības aicinājumam norādīt uz
novadā veicamajiem darbiem, lai
to varētu veidot labāku, skaistāku
un sakoptāku.
Mūsu sportisti izcīnījuši otro
vietu Latvijas 54. veterānu sporta spēlēs. Pateicoties „Ziedot.lv”
atbalstītam projektam, varējām
uzaicināt labu fizioterapeitu, kurš
sniedza izsmeļošas zināšanas par
kustību aparāta un sirds saslimšanu profilaksi. Par šā projekta līdzekļiem iegādāts vingrošanas inventārs, lai veselības vingrošanas

nodarbības būtu daudzveidīgas un
interesantas. Atzīmējot nūjotāju
kopas desmit gadu jubileju, kas
notika Starptautiskajā nūjotāju
dienā maijā, tikāmies ar Ķekavas
senioriem. Kopā nūjojām, iepazīstinājām ar skaistākajām vietām
Ķegumā. Laba sadarbība izveidojusies ar Olaines senioriem. Esam
piedalījušies šo organizāciju rīkotajos pasākumos.
Kā veltījums Latvijas simtgadē
kopā ar Kultūras un sporta pārvaldi organizētas „Garšas pēcpusdienas”, kas bija radošu domu un
pieredzes apmaiņa. Ceram, ka izdosies to visu apkopot un izdot kā
nelielu recepšu krājumu, ko nodot
nākamajām paaudzēm.
Aktīvi darbojas radošā darbnīca
Vijas Vollenbergas vadībā. Realizēts pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projekts dažādu iemaņu
un prasmju veidošanai, organizēta
dalība tirdziņos un izstādēs. Tas ir
veids, kā aktīvās dalībnieces var
priecēt citus ar saviem darbiņiem
un gūt nelielu materiālu atspaidu.
Biedrība realizēja vēl divus projektus – sporta inventāra iegādi un
datorapmācību. Paldies Ķeguma
komercnovirziena vidusskolai par
atsaucību un iespēju izmantot datorapmācībai nepieciešamās telpas un aprīkojumu!

Uzrunu teic ĶNPB valdes priekšsēdētāja
Ilze Kantore.

Ekskursijas mūs vedušas gan
uz tulpju svētkiem Lietuvā, gan
tepat pie Daugmales bišu Jāņa,
gan uz puķu draugu saietu Raunā,
gan rudenī pie suitu sievām un
uz Jūrkalnes stāvkrastu. Tas viss
par senioru pašu līdzekļiem. Pašvaldība nodrošināja transportu uz
Valli – Nacionālā teātra sezonas
atklāšanu – un Tomes baznīcā organizēto koncertu.
Ir daudz labu ieceru, piemēram,
turpināt tikšanos ar laikabiedriem,
kas būtu labs pasākums skolas au-

dzēkņiem, lai tuvāk iepazītu savu
dzimto novadu u.c.
Sapulces darbā piedalījās un
par jaunumiem likumdošanā sociālajā jomā informēja Sociālā
dienesta direktore Gundega Tumpele. Par darba iespējām senioriem informēja „Norvik” bankas
pārstāvji.
Aicinām tos, kuri tikko pensionējušies un beiguši aktīvās darba
gaitas, nākt mūsu pulkā!
Ilze Kantore,
ĶNPB valdes priekšsēdētāja

Aizvadīta Ķeguma novada pensionāru biedrības valdes sēde
5. martā notika kārtējā Ķeguma novada pansionāru biedrības valdes sēde, kurā tika izskatīti biedru sapulcē 26. februārī
izteiktie priekšlikumi, precizēti
valdes locekļu pienākumi un
biedrības darba plāns 2018. gadam. Par darba plānu sapulcē
informāciju sniedza I. Kantore.
Informāciju par Latvijas Pensionāru federācijas domes sēdi
šā gada 26. februārī Rīgā sniedza
H. Jaunzems. Informāciju par izmaiņām pensiju jautājumā sniedza Labklājības ministrijas pārstāvis, par e-veselības sistēmas
ieviešanas gaitu pastāstīja Latvijas Veselības dienesta pārstāve
Daiga Vulfa. Pār abiem nolija
īsts jautājumu lietus. Piemēram,
tika jautāts, kad beidzot tiks izstrādāts pensionāru „patēriņa
grozs”. Atbilde bija izvairīga un
ar pretjautājumu: vai tad tas grozs
palielinās jūsu pensiju? Nē, tieši
nepalielinās, bet kalpos par pama-

tu minimālās pensijas aprēķinam!
D. Vulfa detalizēti pārskaitīja visus ar e-veselības sistēmas ieviešanu saistītos jautājumus, viņai
iedeva kaudzīti rakstisku jautājumu, bet... laika trūkuma dēļ viņa
nepaspēja uz tiem atbildēt, toties
iedeva savu tālruņa numuru. Sazvanīta otrā dienā viņa laipni atbildēja.
Kādi mūsu priekšlikumi?
Uzskatām, ka pensionāru „patēriņa grozs” obligāti ir jāizstrādā.
Uzskatām, ka transporta atlaidēs Rīgā ir jābeidz dalīšana Rīgas
un provinces pensionāros (formāli – pēc deklarētās dzīvesvietas).
Piemēram, lai pensionārs nokļūtu
ārstniecības iestādē Rīgā, uz kurieni nosūta uz dažādām medicīniskām manipulācijām, rīdziniekiem nav jāmaksā ne cents, bet
provinces pensionāram tas izmaksā pat līdz 10% pensijas (ieskaitot
braukšanu līdz Rīgai).

Mūsuprāt, mums efektīva e-veselības sistēma būs tad, kad ārsts
speciālists vai slimnīcas ārsts šajā
sistēmā varēs redzēt visu pacienta
medicīnisko vēsturi, bet to tik drīz
nesola.
Un vēl – par Dziesmu un deju
svētkiem. Lai celtu tautisko kopību, vienotību, lai arī lauku iedzī-

votājs varētu daudzmaz justies kā
tiešs svētku līdzdalībnieks, novadu, pagastu centros vajadzētu uzstādīt aprīkojumu tiešai galveno
pasākumu translācijai un aicināt
iedzīvotājus sanākt kopā, svinēt
šos visā pasaulē unikālos svētkus.
H. Jaunzems,
ĶNPB valdes loceklis

Ķeguma novada pensionāru biedrība
aicina visus seniorus, kurus nav pametis
ceļotprieks, iepazīties ar piedāvājumu:
27. maijs – Zemgale ceriņu laikā;
16. jūnijā – Kurzeme – Saldus – medus pilsēta;
14. jūlijs – 41. Puķu draugu svētki Salaspilī;
5. augusts – Valle – Nacionālā teātra sezonas atklāšana;
21. augusts – Gulbene – Stāmeriena – Alūksne;
19. septembris – Kurzemes jūrmala.
Plašāka informācija – Ķeguma novada pensionāru biedrībā
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00.
Tālruņa numurs saziņai 26708424 (Dagnija Berķe).
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2018. gada 17. janvārī
Nr. KND1-6/18/2
APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2018. gada 17. janvāra lēmumu Nr. KND1-3/18/4
precizēti ar Ķeguma novada domes 14.03.2018. lēmumu Nr. Nr.KND1-3/18/62 (protokols Nr.4, 4.§)

Grozījumi Ķeguma novada domes 2014. gada 19. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību” 13. punktu, 15.2. apakšpunktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43. punktu,Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 311. punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.
Izdarīt šādus grozījumus Ķeguma novada domes 2014. gada 19.
februāra saistošajos noteikumos
Nr. 4/2014 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem”:
1. Svītrot saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauci
uz Ministru kabineta 2010. gada
30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu”.
2. Papildināt saistošo noteikumu
izdošanas tiesisko pamatojumu ar
atsauci uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.
3. Svītrot no saistošo noteikumu
I. sadaļas 1. punkta vārdus „kustamo un nekustamo īpašumu, kuru
ņem vērā, ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu”.
4. Izteikt I. sadaļas 5.3. punktu
šādā redakcijā:
„5.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”.
5. Izslēgt II. sadaļu.
6. Izteikt V. sadaļu šādā redakcijā:
„V. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
16. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā (situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģime-

nes (personas) gribas neatkarīgu
apstākļu dēļ pati saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība)
piešķir līdz 854 eiro apmērā vienai
personai (ģimenei), neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus.
17. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, pieprasītājs
iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iesniegumu, norādot nepieciešamo pabalsta apmēru, un pievieno krīzes situāciju pamatojošus
dokumentus.
18. Sociālais dienests izvērtē iesniegto dokumentu pamatotību un
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ja prasītāja iesniegums
saņemts ne vēlāk kā divu nedēļu
laikā no krīzes situācijas rašanās.”
7. Papildināt saistošos noteikumus
ar sadaļu V.1 šādā redakcijā:
„V.1 Apbedīšanas pabalsts
18.1. Personas nāves gadījumā, ja
mirusī persona bijusi deklarēta Ķeguma novada pašvaldības teritorijā, piešķir mirušā ģimenes loceklim
(apgādniekam) vai personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu:
18.11. pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas
pakalpojumu izmaksas (zārka ie-

gāde, transporta pakalpojumi u.c.)
līdz 450 eiro, gadījumā, ja Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
izmaksātā pabalsta summa nekompensē neatliekamos apbedīšanas
izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem
un Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izmaksāto pabalsta summu;
18.12. gadījumā, ja mirusi persona,
kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā
un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta institūcija
slēdz līgumu ar fizisku (juridisku)
personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu
saistītos izdevumus.”
8. Izteikt VI. sadaļas 21. punktu
šādā redakcijā:
„21. Pabalsta apmērs 20. punktā
minētām personām ir līdz 150 eiro
personai kalendārajā gadā uz medicīnas iestādē izsniegtā rēķina vai
apmaksāto čeku kopiju (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālus) pamata.”
9. Izteikt VII.1 sadaļas 21.3 punktu
šādā redakcijā:
„21.3 Pabalsta apmērs 21.2 punktā

minētām ģimenēm ir līdz 150 eiro
katram bērnam kalendārajā gadā
un tiek piešķirts uz ģimenes ārsta
vai cita medicīnas speciālista izraksta kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu), medicīnas
iestādē izsniegtā rēķina vai apmaksāto čeku kopiju (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu) pamata.”
10. Izteikt VII. sadaļas 24. punktu
šādā redakcijā:
„24. Pabalsta apmērs ir 50 eiro
bērnam, un tas tiek izmaksāts vienu
reizi gadā, uzsākot mācību gadu.”
11. Izteikt XI. sadaļas 37. punktu
šādā redakcijā:
„37. Pabalsta apmēri:
37.1. pabalsts bērna uzturam līdz
7 gadu vecuma sasniegšanai 215
eiro mēnesī,
37.2. pabalsts bērna uzturam no
7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai
258 eiro mēnesī,
37.3. pabalsts apģērba un mīkstā
inventāra iegādei 240 eiro mēnesī.”
12. Izteikt XII.1 sadaļas 39.2 punktu
šādā redakcijā:
„39.2 Pabalstu piešķir katra bērna
apģērba un mīkstā inventāra iegādei 240 eiro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā.”
Domes priekšsēdētājs
Ilmārs Zemnieks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/2
„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. gada 19. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””

Ķeguma novada
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 32.punkts.
Ar 2018. gada 1. janvāri stājās spēkā Ministru kabineta 2017. gada
20. jūnija noteikumi Nr. 356 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.
gada 30. marta noteikumos Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu”.
Ministru kabineta 2006. gada
19. decembra noteikumu Nr. 1036

„Audžuģimenes noteikumi”
43.1. apakšpunkts.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Precizēti termini atbilstoši Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumam.
Precizēti pabalsta saņēmēji, pabalstu veidi, piešķiršanas izvērtēšana.
Palielināti pabalstu apmēri.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu. Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu
grozījumu pieņemšanu palielināsies

(aptuveni) par 500 eiro, t. sk.: apbedīšanas pabalsts – 270 eiro;
pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai – 230 eiro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Līdzšinējā
kārtība netiek mainīta.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām. Nav attiecināma
Domes priekšsēdētājs
Ilmārs Zemnieks

www.kegumanovads.lv

Birzgales VPII „Birztaliņa”
uz noteiktu laiku piedāvā darbu

MEDICĪNAS MĀSAI
četras stundas dienā!
Sīkāka informācija,
zvanot uz tālruņa numuru
26180845.
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Notikusi cīņa par Ķeguma kausu

17. martā Ķeguma komercnovirziena vidusskolā cīņā par
Ķeguma novada pensionāru
biedrības dāvāto kausu sešos
sporta veidos spēkiem mērojās
Aizkraukles, Ķekavas, Skrīveru, Olaines un Ķeguma senioru
komandas.
Sacensības sākās pēc novada pašvaldības priekšsēdētāja
I. Zemnieka apsveikuma, spraigu
cīņu vēlējumiem un skolas Austrumu cīņas interešu izglītības
pulciņa priekšnesuma.
Novusā (galvenais tiesnesis

J. Pūpols) kijas krustojot 20 dalībniekiem, uzvarētāja komandas
kausu izcīnīja Aizkraukles novada komanda, otrajā vietā – ķegumieši (J. Pūpols, R. Rastjogins,
Ā. Irbe, N. Brīve). Šahā (galvenais tiesnesis A. Aizsilnieks)
sacentās tikai trīs komandas, un
ar septiņiem no astoņiem iespējamiem punktiem pārliecinoši savus pretiniekus no Skrīveriem un
Aizkraukles uzveica ķegumiešu
komanda (V. Seņņikovs, J. Jēkabsons, J. Kantoris, R. Auziņa).
Arī galda tenisā (galvenā ties-

nese M. Aizsilniece) citām komandām „cietais rieksts” izrādījās Ķeguma komanda (M. Aizsilniece,
V. Griņevičs, E. Salcevičs, E. Lunis).
Dambretē (galvenais tiesnesis V. Griņevičs) ļoti pārliecinoši
piecu komandu konkurencē atkal
uzvarēja ķegumieši (V. Griņevičs,
J. Pūpols, R. Rastjogins, A. Aizsilnieks, R. Auziņa), otrajā vietā –
Aizkraukle, trešajā vietā – Skrīveri.
Kupls dalībnieku skaits – 36 –
pulcējās uz basketbola soda metieniem (galvenais tiesnesis V. Samohins). Komandu vērtējumā,
saskaitot trīs vīriešu un vienas sievietes labāko sniegumu, uzvarēja
ķekavieši. Mūsējiem (U. Ābelis,
J. Kantoris, V. Brinks, A. Sīka)
dalīta 3.–4. vieta. Individuāli soda
metienos cīnījās 19 sievietes un
17 vīrieši. Par mazo kausu īpašniekiem kļuva ķekavieši E. Gaile, G. Evers un M. Andžāns, aizkrauklieši Z. Dzene, L. Malikena
un V. Vanhanens no Olaines.
Savdabīgu rekordu uzrādīja

šautriņu metēji (galvenais tiesnesis J. Kantoris, U. Ābelis) gan
dalībnieku skaita ziņā – 45, gan
līdz ar to ilguma ziņā. Ar 879
punktiem uzvarētāju godā – ķegumieši (J. Kantoris, U. Ābelis,
V. Samohins, I. Kantore), otrajā
vietā ar 781 punktu Ķekava, trešajā vietā ar 729 punktiem – Skrīveri.
Individuāli no sešiem kausiem
četri palika Ķegumā: pirmajā vietā J. Kantoris un I. Kantore, otrajā vietā U. Ābelis, trešajā vietā
M. Aizsilniece un V. Samohins.
Un tā, pēc vairāk nekā piecas
stundas ilgām cīņām par Ķeguma pensionāru biedrības ceļojošā
kausa īpašniekiem kļuva saliedētā
Ķeguma komanda ar 9,5 punktiem, otrajā vietā ar 18 punktiem
Aizkraukle, trešajā vietā ar 19,5
punktiem Skrīveru pagasta seniori, ceturtajā vietā Ķekava, bet
piektajā vietā – Olaines senioru
komanda.
Ilze Kantore

Tomes pagastā nosvin pavasara saulgriežus
21. marta rītā, jau plkst. 6.00,
Ķeguma novada Tomes pagastā aizvadītas krāšņas pavasara
saulgriežu svinības folkloras
kopas „Graudi” vadībā.
Pasākumu kuplināja gan novada iedzīvotāji, gan pašvaldības
vadības pārstāvji un arī vairāki
ASV Gaisa spēku karavīri. Saullēkts tika sagaidīts, kopīgi dziedot

un veicot dažādus rituālus, tostarp
bradājot pa ledusauksto upīti, metot tai pāri bultas, peroties ar pūpoliem un šūpojoties. Netrūka arī
dziesmu un rotaļu.
„Kūrām ugunskuru. Pārgājām
no ziemas enerģijas uz vasaras
enerģiju. Pavasara saulgrieži ir
lielā diena, kad gaisma uzvar
tumsu. To, ko šajā rītā domā, ko

novēl, tas arī piepildās,” teica folkloras kopas „Graudi” vadītāja
Dace Priedoliņa.
„Jūtos atsvaidzināts un atjaunots. Tā bija fantastiska, brīnišķīga pieredze, ko nekad nevarētu
gūt Amerikas Savienotajās Valstīs. Prieks, ka jaunie ļaudis praktizē senās tradīcijas kopā ar vecā- atzina ASV Gaisa spēku kapteinis
kiem,” pēc saulgriežu svinībām Džons Logans.

2018. gads – XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku gads
Klāt pavasaris, klāt arī tautas
namu amatiermākslas kolektīvu atskaites punkts – skates.
2018. gads ir īpašs gan Latvijas
iedzīvotājiem, gan latviešiem visā
pasaulē – aprit simt gadu kopš
Latvijas Republikas proklamēšanas. Skatēm kolektīvi gatavojas
divas sezonas, jo ir jāapgūst diezgan sarežģīts un grūts svētku repertuārs. Visu šo laiku notiek repertuāru kopmēģinājumi koriem,
pūtēju orķestriem un deju kolektīviem. No mūsu novada Dziesmu
un deju svētkiem gatavojas astoņi
amatiermākslas kolektīvi: Tomes
dāmu vokālais ansamblis, Birzgales Tautas nama vokālais ansamblis
„Tikai tā”, pūtēju orķestris „Birzgale”, deju kolektīvs „Dejotprieks”, sieviešu koris „Pērles”
Ķeguma Tautas nama deju kolektīvi „Ķegums” un „Kadiķis” un
jauktais koris „Lins”.

Pirmā skate – konkursa pirmā
kārta notika 25. februārī Lielvārdē vokālajiem ansambļiem, kur
stingra žūrija izvērtēja un lēma,
kurus kolektīvus virzīt uz nākamo konkursa kārtu, jo konkurss
notiek trīs kārtās, un tikai tad ir
zināms, kuri kolektīvi būs svētku
dalībnieki. No mūsu novada piedalījās četri kolektīvi: Ķeguma
Tautas nama senioru ansamblis
„Kvēlziedi”, Tomes un Rembates
dāmu ansambļi un Birzgales jauktais ansamblis „Tikai tā”. Tomes
dāmu ansamblis ieguva II pakāpes diplomu, ansamblis „Tikai
tā” ieguva I pakāpes diplomu, un
abi tika izvirzīti uz konkursa otro
kārtu. Rembates dāmu ansamblis
un Ķeguma senioru ansamblis
„Kvēlziedi” ieguva III pakāpes
diplomus. Tomes dāmu ansamblis
jau 11. martā Lielvārdē piedalījās

otrajā kārtā un ieguva I pakāpes
diplomu. Otrā skate notika pūtēju
orķestriem Ogrē. Sakarā ar lielo
paaudzes maiņu Birzgales pūtēju
orķestris skatē piedalījās apvienotajā sastāvā kopā ar Salaspils
orķestri, skatē iegūstot 31 punktu.
11. martā Lielvārdē notika deju
kolektīvu skate. Pirmais skatē
piedalījās Ķeguma Tautas nama

www.kegumanovads.lv

senioru deju kolektīvs „Ķegums”,
iegūstot augstākās pakāpes diplomu. Dienas otrajā pusē skatē startēja Ķeguma Tautas nama deju
kolektīvs „Kadiķis” un ieguva II
pakāpes diplomu, savukārt Birzgales Tautas nama deju kolektīvs
„Dejotprieks” ieguva augstākās
pakāpes diplomu. Pēc skatēm nu
jau ir zināms, ka visi trīs 7.lpp X
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Pašvaldībā viesojas Zemessardzes pārstāvji
8. martā Ķeguma novada domē
bija ieradušies Zemessardzes
pārstāvji, lai apspriestu turpmākās sadarbības iespējas. Ar
Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Ilmāru Zemnieku
un priekšsēdētāja vietnieku
Imantu Smirnovu apspriest
aktualitātes bija ieradies Zemessardzes 1. Rīgas brigādes
komandieris pulkvežleitnants
Sandris Gaugers, Zemessardzes
1. Rīgas brigādes štāba operatīvās daļas Civilmilitārās nodaļas speciāliste seržante Gerda

Grantiņa un Zemessardzes
1. Rīgas brigādes 53. kājnieku
bataljona virsseržants Edgars
Brazauckis.
Pēc strukturālajām izmaiņām
Zemessardzē Ķeguma novads
atrodas Zemessardzes 1. Rīgas
brigādes atbildības teritorijā. Pirmās oficiālās vizītes laikā tika
pārrunātas novada iedzīvotāju iespējas dienēt Zemessardzē, kā arī
apspriestas Zemessardzes iespējas atbalstīt pašvaldību dažādos
novadā organizētos pasākumos.

Ķeguma novada dome izsludina
bērnu, jauniešu un komersantu
pieteikšanos nodarbinātības
pasākumā
Nodarbinātības valsts aģentūra
sadarbībā ar darba devējiem
arī šovasar no jūnija sākuma
līdz augusta beigām īstenos aktīvās nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs”, kurā varēs
piedalīties skolēni vecumā no
15 līdz 20 gadiem, kas mācās
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Ķeguma novada dome ir izstrādājusi „Skolēnu nodarbinātības
organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikumu”
(apstiprināts ar Ķeguma novada
domes 2016. gada 16. marta lēmumu Nr. 97). Nolikumā noteikta
gan darba devēju – komersantu,
kuri piedalās pasākumā, – atbalsta
kārtība, gan skolēnu pieteikšanās
kārtība Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansētajām un izveidotajām darba vietām.

Šajā gadā pašvaldība nodarbinātības pasākuma ietvaros plāno
Nodarbinātības valsts aģentūrā
iesniegt pieteikumu 34 darba vietu izveidei, kā arī atbalstīt vismaz
15 komersantu izveidotās darba
vietas ar līdzfinansējumu 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.
Vairāk informācijas par skolēnu iespējām piedalīties pašvaldības izveidotai vai līdzfinansētai
darba vietai un komersantu iespējām pieteikties līdzfinansējumam skolēna darba vietai var
uzzināt interneta vietnē kegumanovads.lv, kā arī Klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša ielā 1,
Ķegums). Sīkāku informāciju
par skolēnu nodarbinātības pasākumu var iegūt Nodarbinātības
valsts aģentūras interneta vietnē
nva.gov.lv, par pašvaldības piedāvātajām iespējām lūgums zvanīt uz tālruņa numuru 65055441
vai rakstīt uz e-pasta adresi
dace.soboleva@kegums.lv.

2018. gads – XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētku gads
6.lpp. X

deju kolektīvi un pūtēju orķestris „Birzgale” būs Dziesmu un
deju svētku dalībnieki, bet Tomes
dāmu ansamblis jau iepriekš tika
uzaicināts svētkos dziedāt vokālo ansambļu laicīgās mūzikas
koncertos M. Čehova Rīgas Krievu teātrī. Vēl priekšā lielā skate

abiem novada koriem, par kuriem
turēsim īkšķus 29. aprīlī.
Paldies visiem pašdarbniekiem
un kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu!
Rita Reinsone,
Dziesmu un deju svētku
koordinatore

100 putnu būrīši Latvijas simtgadē!
28. aprīlī visā Latvijā notiks Lielā talka, kad visi kopā sakopsim
savu valsti, novadu un pagalmu.
Latvijas valsts simtgades svētkos īpaši apzināmies, cik svarīgi
ir rūpēties par apkārtējo vidi un
tajā dzīvojošajiem, tādēļ aicinām Ķeguma novada iedzīvotājus piedalīties Lielajā talkā un
jau iepriekš izveidot putnu būrīšus, ko 28. aprīlī piestiprināsim
pie kokiem visā novadā. Latvijas
simtgadē dāvāsim savam novadam simt putnu būrīšus!
Aicinām putnu būrīšus veidot
jau savlaicīgi un līdz 27. aprīlim
nodot Ķeguma novada tautas namos Birzgalē un Ķegumā, Rembates pārvaldē, lai Lielās talkas dienā
tos varam izvietot.
Savukārt 14. aprīlī plkst. 12.00
Tomes skolas pagalmā palīdzēsim

Pirmie būrīši jau tapuši.

mūsu mazajiem dabas brāļiem –
putniem jauki sagaidīt šo pavasari!
Aktīvi darbosimies darbnīcā, kurā
tiks nodrošināti visi nepieciešamie
materiāli putnu būrīšu izgatavošanai. Būrīšus, ko izgatavosiet, varēsiet izvietot savā dārzā vai izvēlētā
vietā pie skolas, Tomes parkā vai
mežā.

Rembates pagastā atceras
komunistiskā genocīda
represiju upurus
Ar piemiņas brīdi pie Rembates vecās skolas ēkas 26. martā
godināti komunistiskā genocīda
upuri.
„Dzīve kā ar milzu cirvi pārcirsta divās daļās. Sākās cita dzīve –
ar badu, ar salu, ar mīļu cilvēku
un māju zaudēšanu,” uzrunājot
klātesošos, atgādināja Ķeguma
Tautas nama vadītāja Dace Māliņa. „Tie, kas tika izsūtīti, bija
ģimenes cilvēki. Viņiem bija viņu
darbi, viņu uzdevumi, sapņi un
cerības, mīlestība. Tik daudz kas
vēl bija jāpiepilda, tomēr tas viss
pārtrūka šajā nežēlīgajā, briesmīgajā okupācijas varas ritenī, kas

www.kegumanovads.lv

mala cilvēkus un mūžus,” teica
Ķeguma evaņģēliski luteriskās
baznīcas mācītājs Ingus Dāboliņš.
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks uzsvēra, ka par vēstures tumšajām lappusēm jāstāsta turpmākajām paaudzēm, lai netiktu aizmirstas tās
ciešanas, ko piedzīvojusi latviešu
tauta. „Šodien esam stipri, vareni, stiprāki nekā jebkad. Mums
ir sava valsts, sava valoda. Lai
tas viss paliek kā apliecinājums,
ka izsūtīto mokas un pūles nav
bijušas veltīgas,” vēlēja Ķeguma novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Pāvels Kotāns.
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Ķeguma novada dome 2018. gada 14. martā
Nolēma ņemt papildu aizņēmumu
Valsts kasē 458 551 EUR apmērā
Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta
„Rūpnieciski izgatavotu moduļu
ēkas uzstādīšana PII „Gaismiņa””
papildu darba apjoma realizācijai.
Nolēma sniegt galvojumu SIA
„Ķeguma Stars”, kurā visas kapitāla daļas 100% pieder Ķeguma
novada pašvaldībai, aizņēmuma
620 000 EUR apmērā ņemšanai
Valsts kasē vai kredītiestādē, katlumājas, kas atrodas Celtnieku ielā
1A, Ķegumā, Ķeguma novadā,
iegādei no AS „Latvenergo” līdz
20 gadiem ar Valsts kases / kredītiestādes noteikto procentu likmi ar
atlikto maksājumu uz vienu gadu.
Ievēlēja
Gintu
Dudeniču
par Bāriņtiesas locekli uz laiku no 2018. gada 19. marta līdz
2023. gada 18. martam.
Precizēja Ķeguma novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošos noteikumus Nr. KND1-6/18/2
„Grozījumi Ķeguma novada domes
2014. gada 19. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. KND1-6/18/5 „Grozījumi
Ķeguma novada domes 2016. gada
21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2016 „Ķeguma novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem””.
Izveidoja Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju
un apstiprināja Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komi-

Līdzjūtība

Tuvs cilvēks neaiziet,
viņš tikai pārstāj līdzās būt.
(R. Skujiņa)
Ināra, esam kopā ar tevi, no
dzīvesbiedra Alfrēda Vītola
atvadoties.
Starptautiskais soroptimistu klubs
„Ogre–Ķegums”
Ja nākas kaut ko ļoti tuvu zaudēt,
Tad nākas gluži cilvēcīgi skumt.
(O. Vācietis)
Skumju brīdī esam kopā ar
Ināru Vītolu, vīru mūžībā
aizvadot.
VPII „Gaismiņa” kolektīvs

sijas sastāvu. Pilnvaroja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Egilu Helmani pēc atbilstošu
Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes
novada pašvaldību domju lēmumu
pieņemšanas organizēt komisijas
pirmo sēdi.
Piešķīra Atzinības rakstu un
naudas balvu Gunāram Jākobsonam par ilggadēju ieguldījumu senioru vokālā ansambļa „Kvēlziedi”
darbībā un sakarā ar senioru vokālā
ansambļa „Kvēlziedi” 15 gadu jubileju.
Pārņēma Ķeguma novada pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu
Nr. 2, kas atrodas Ķeguma ielā 6,
Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
9. apakšpunktā paredzētās autonomās funkcijas – sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā – vajadzībām.
Nolēma: pārtraukt Ķeguma novada domes 2015. gada 3. jūnija lēmuma Nr. 251 „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 11,
4.) darbību;
slēgt vienošanos ar SIA „Reģionālie projekti” par līguma
Nr. KNP/2.2.-9/15/80 par detālplānojuma izstrādi izbeigšanu;
pārskaitīt SIA „Reģionālie projekti” atlikušo maksājumu par faktiski
paveiktajiem darbiem 1414,48 EUR
plus PVN apmērā;
novirzīt atlikušā finansējuma
daļu 3768,40 EUR deviņu pašvaldības ēku enerģijas patēriņa novērtējumam pirms un pēc ēku renovācijas, kas ietver ēku apsekojumus,
izstrādāto energoauditu ekspertīzi,
tehnisko projektu salīdzināšanu ar

energoauditos iekļautajiem energoefektivitātes pasākumiem, enerģijas patēriņa datu analīzi, ar mērķi
izvērtēt enerģijas patēriņa rādītājus
un iesniegt atzinumu energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai.
Izbeidza 2016. gada 6.jūnija
patapinājuma līgumu Nr. KNP/2.22/16/3, kas noslēgts ar biedrību
„JADARA”, ar 2018. gada 31. martu.
Noslēdza patapinājuma līgumu
ar biedrību „Latvijas Sarkanais
Krusts” par šādu telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām aktivitāšu ietvaros uz laiku no
2018. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada
31. martam:
telpa 9,6 m2 platībā Ķeguma
prospektā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā;
telpa 10,4 m2 platībā Ķeguma
ielā 6, dz. 3, Rembatē, Rembates
pagastā, Ķeguma novadā;
telpa 26,4 m2 platībā Nākotnes
ielā 1, Birzgalē, Birzgales pagastā,
Ķeguma novadā;
telpas 12,5 m2 un 15,4 m2 platībā
„Pamatskolā”, Tomē, Tomes pagastā, Ķeguma novadā.
Izsludināja pieteikšanos dalībai
Nodarbinātības valsts aģentūras
organizētajā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā Ķeguma novadā deklarētiem
bērniem pašvaldības izveidotajās
darba vietās.
Izsludināja komersantu pieteikšanos dalībai Nodarbinātības valsts

Sēru vēstis

aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” pašvaldības līdzfinansētajām darba vietām.
Noteica, ka pieteikumus var iesniegt laikā no 2018. gada 9. aprīļa līdz 2018. gada 8. maija plkst.
17.00, iesniedzot tos Ķeguma novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
Izsludināja 2018. gada Ķeguma
novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu.
Noteica, ka projektu pieteikumus
var iesniegt no 2018. gada 6. aprīļa līdz 2018. gada 7. maija plkst.
13.00, iesniedzot tos Ķeguma novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
Noteica, ka projekti jāīsteno laika posmā no 2018. gada 1.jūnija
līdz 2018. gada 1. decembrim.
Nolēma: piedalīties projektu
konkursā „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana”, iesniedzot projekta
iesniegumu sadarbībā ar Lielvārdes
novada pašvaldību;
nodrošināt projekta īstenošanai
Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 10% apmērā
no projekta attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 2664 EUR;
nolēma, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu,
iesniegšanu vadošajam partnerim
un projekta administratīvo vadību
ir Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Dace Soboļeva.

2018. gada 14. februārī
Nr. KND1-6/18/3
APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2018. gada 14. februāra lēmumu Nr. KND1-3/18/25

ĶEGUMĀ

Cik nežēlīgs mirklis
Starp būt un nebūt,
Starp tuvumā palikt
un projām iet…
(J.Brežģis)
Pieminēsim Ķeguma novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Alfrēdu Vītolu (1946)

Grozījumi Ķeguma novada domes
2016. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2016
„Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas
un iemaksas kārtību izglītības apguvei Ķeguma novada
Birzgales mūzikas skolā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
13. punktu, Izglītības likuma 12. panta 2.1daļu

Romualdu Poplavski (1954)
Ēriku Grunduli (1949)

Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
(Z. Vijupe)
Ķeguma novada
VPII „Gaismiņa” kolektīvs izsaka
pašvaldība
līdzjūtību Inārai Skujai, tēvu
mūžības ceļos pavadot.

Izdarīt šādus grozījumus Ķeguma novada domes 2016. gada
20. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 6/2016 „Par audzēkņu vecāku
līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības apguvei
Ķeguma novada Birzgales mūzikas
skolā”:
1. Izteikt 8.3. punktu šādā redakcijā:
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„8.3. 100% apmērā – par vienu izglītojamo, kas nav 1. klases skolēns,
ar Skolas pedagoģiskās padomes
sēdes lēmumu, ja skolā no vienas
ģimenes mācās divi un vairāk bērnu”.
2. Izslēgt 11. punktu.
Domes priekšsēdētājs
Ilmārs Zemnieks

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2018. gada 6. aprīlis
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/3
„Grozījumi Ķeguma novada domes 2016. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma
noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības apguvei Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu pašvaldības autonomā
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību (iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla

palīdzība ārpusskolas mācību un
audzināšanas iestādēm un izglītības
atbalsta iestādēm u.c.).
Izglītības likuma 12. panta 21. daļa
nosaka, ka pašvaldība saistošajos
noteikumos var paredzēt daļēju
maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi precizē līdzfi-

nansējuma atvieglojumus, ja skolā
mācās divi un vairāk bērnu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Lēmumam ir ietekme uz
pašvaldības budžetu – līdzfinansējums samazina pašvaldības budžeta
izdevumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā. Sais-

tošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi Ķeguma novada
pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Neietekmēs.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām. Birzgales mūzikas skolas priekšlikums.
Domes priekšsēdētājs
Ilmārs Zemnieks

2018. gada 14. februārī
Nr. KND1-6/18/4
APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes
2018. gada 14. februāra lēmumu Nr. KND1-3/18/26

ĶEGUMĀ

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
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālo pakalpojumu saņemšanas nosacījumus, pakalpojuma samaksas kārtību Ķeguma novada pašvaldībā, kā
arī lēmuma par sociālo pakalpojumu
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
sociālo pakalpojumu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas
mērķis ir uzlabot personas, ģimenes,
personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot
personu spējas sociāli funkcionēt un
iekļauties sabiedrībā.
3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus
vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas vai sociālās
rehabilitācijas institūcijās.
4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir
personai, kura reģistrējusi savu pamata dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Ja persona nav reģistrējusi savu
pamata dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tajā dzīvo, Ķeguma novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā Dienests) var
saņemt nepieciešamo informāciju un
konsultācijas par pakalpojumiem.
6. Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības gadījumos Dienests organizē iespēju
minētajai personai saņemt naktspatversmes vai patversmes pakalpojumus, sniedz šai personai attiecīgu
informāciju un konsultācijas par iespējām un kārtību, kādā var saņemt
tai nepieciešamos pakalpojumus.
7. Dienests krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm) sniedz
psihosociālu un/vai materiālu palī-

dzību, lai sekmētu krīzes situācijas
pārvarēšanu un veicinātu personas
iekļaušanos sabiedrībā.
8. Ķeguma novada administratīvajā
teritorijā var saņemt šādus sociālās
aprūpes pakalpojumus:
8.1. aprūpe mājās;
8.2. ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums Ķeguma novada sociālās aprūpes centrā
„Senliepas” (turpmāk tekstā –
SAC);
8.3. īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums (atelpas brīža pakalpojums) SAC;
8.4. servisa dzīvokļa pakalpojums.
9. Ja pašvaldības administratīvajā
teritorijā nav attiecīgo institūciju
nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, Ķeguma novada dome slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem
citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta, tad pakalpojuma cena, kopējā
līguma summa, norādot pašvaldības
daļu un klienta daļu, tiek noteikta
līgumā.
10. Ja persona vēlas saņemt pakalpojumus nakts patversmē vai krīzes
centrā, tā vēršas tieši pie šo pakalpojumu sniedzēja.
II. Aprūpe mājās
11. Lai saņemtu aprūpi mājās, personai vai tās apgādniekam Dienestā
jāiesniedz šādi dokumenti:
11.1. iesniegums, ko var iesniegt
rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos (noformē rakstveidā
un izsniedz tā kopiju iesniedzējam),
norādot problēmu un tās risināšanai
vēlamo sociālo pakalpojumu;

11.2. ja personai ir noteikta invaliditāte – invalīda apliecības vai cita
invaliditāti apliecinoša dokumenta
kopija;
11.3. ģimenes ārsta izsniegta izziņa
par personas veselības stāvokli un
kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze
aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas
slimības, seksuāli transmisīvās slimības u.c.) neesamību;
11.4. cits dokuments, kas tieši attiecas uz personas aprūpi.
12. Dienesta darbinieki apmeklē dzīvesvietā un novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi
saistīto darbību funkcionālo traucējumu pakāpi un nosaka aprūpes mājās pakalpojuma līmeni.
13. Ja personai, kura pieprasa aprūpi
mājās, ir likumīgie apgādnieki vai
arī vienā mājoklī ar aprūpējamo dzīvo citas personas, Dienesta darbinieki vispirms izvērtē šo personu iespēju nodrošināt nepieciešamo aprūpi.
14. No iesniegtajiem dokumentiem
tiek noformēta aprūpējamās personas lieta, kura atrodas Dienestā.
15. Lēmumu par aprūpes mājās piešķiršanu personai un pakalpojuma
apjomu 10 darbdienu laikā pēc visu
dokumentu saņemšanas pieņem Dienests.
16. Aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamība tiek pārskatīta ne retāk
kā reizi gadā.
17. Aprūpes mājās pakalpojuma
sniegšanas un samaksas kārtība:
17.1. aprūpi mājās organizē un nodrošina Dienests vai deleģē šo uzdevumu likumā noteiktajā kārtībā;
17.2. aprūpes mājās pakalpojumu
sniedz un apmaksā personas tuvinieki vai Dienests saskaņā ar sniegtā
pakalpojuma līmeni;

www.kegumanovads.lv

17.3. sniegtā pakalpojuma līmeni
nosaka atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību;
17.4. aprūpes mājās pakalpojums
atbilstoši sociālā darbinieka izvērtējumam var ietvert:
17.4.1. palīdzību mājas darbu veikšanā un sadzīvē:
17.4.1.1. pārtikas produktu, medikamentu un citu ikdienas preču pirkšanu un piegādi klienta dzīvesvietā;
17.4.1.2. palīdzību medikamentu
lietošanā;
17.4.1.3. ūdens piegādi telpās, izlietotā ūdens iznešanu, atkritumu
iznešanu;
17.4.1.4. kurināmā piegādi telpās,
krāsns kurināšanu;
17.4.1.5. veļas apmaiņu un mazgāšanu (automātiskajā veļasmašīnā
2 reizes mēnesī vai nodošanu mazgātavā 1 reizi mēnesī), sīkās veļas
mazgāšanu;
17.4.1.6. palīdzību gultas klāšanā;
17.4.1.7. klienta dzīvojamo telpu
uzkopšanu 1 reizi nedēļā (putekļu
slaucīšana, paklāja tīrīšana, grīdas
mazgāšana);
17.4.1.8. dzīvojamo telpu logu mazgāšanu 2 reizes gadā;
17.4.1.9. dzīvokļa īres un citu komunālo maksājumu kārtošanu pēc
vajadzības;
17.4.1.10. starpnieka pakalpojumu
(palīdzība dokumentu kārtošanā,
ārsta izsaukšanu u.tml.);
17.4.2. palīdzību personiskajā aprūpē:
17.4.2.1. palīdzību mazgāšanās reizēs;
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17.4.2.2. zobu tīrīšanu, protēžu apkopšanu, bārdas skūšanu, nagu griešanu, matu sakārtošanu;
17.4.2.3. tualetes apmeklēšanu, lietošanu un pamperu maiņu;
17.4.2.4. mazgāšanās procedūru nodrošināšanu pēc nepieciešamības;
17.4.3. palīdzību ēdināšanā:
17.4.3.1. palīdzību ēdiena gatavošanā;
17.4.3.2. ēdiena gatavošanu, pasniegšanu un barošanu ēdienreizēs;
17.4.3.3. trauku mazgāšanu;
17.4.4. palīdzību ģērbšanā – apģērba
sagatavošanu, ģērbšanos, apavu uzvilkšanu/novilkšanu;
17.4.5. palīdzību pārvietošanās nodrošināšanā – izkļūšanu no gultas un
iekļūšanu gultā, pārvietošanos mājoklī, pa kāpnēm, pavadoņa pakalpojumu ārpus mājokļa pēc vajadzības,
ne biežāk kā 2 reizes mēnesī;
17.4.6. sarunas par klientu interesējošiem jautājumiem ne vairāk kā
1 stundu nedēļā;
17.4.7. „Drošības pogas” pakalpojumu – nepārtrauktas saziņas iespējas,
informatīvu atbalstu un palīdzību
24 stundas diennaktī;
17.4.8. mobilā aprūpes kompleksa
pakalpojumu – paplašinātu aprūpes
mājās pakalpojumu ar specializētu
un aprīkotu transportu, piegādājot
klientam vajadzīgos resursus (siltais
ūdens, duša, veļas mazgājamā mašīna u.c.) – ne retāk kā reizi mēnesī;
17.4.9. citus darbus, ja pēc sociālā
darba speciālista izvērtējuma klientam tie nepieciešami aprūpes mājās
ietvaros;
17.5. aprūpes mājās saturu atbilstoši
17.4. punktam un sniegtā pakalpojuma līmenim nosaka sociālā darba
speciālists, aizpildot pilngadīgas
personas vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem novērtēšanas karti;
17.6. maksa par aprūpes mājās pakalpojumu noteikta atbilstoši aprūpes mājās pakalpojumu cenrādim
(1. pielikums);
17.7. no maksas par pakalpojumu
tiek atbrīvoti aprūpējamie, kuri atbilst visiem šādiem nosacījumiem:
17.7.1. kuriem nav apgādnieku vai
ir apgādnieki, kas dzīvo atsevišķi un
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem, vai ir citi
objektīvi iemesli tam, kāpēc paši nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi;
17.7.2. persona slimības laikā vai atveseļošanās periodā vecuma, fiziska
rakstura traucējumu dēļ nevar veikt
saistošo noteikumu 17.4. punktā minētos darbus;
17.7.3. kuriem ienākumi nepārsniedz Ķeguma novada pašvaldībā
noteikto maznodrošināto ģimeņu
(personu) ienākumu līmeni;
17.8. ja klienta ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir augstāki par
pašvaldībā noteikto maznodrošināto
ģimeņu (personu) ienākumu līmeni, bet klients nevar samaksāt pilnu
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pakalpojuma maksu, klients maksā
daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un
pašvaldībā noteikto maznodrošināto
ģimeņu (personu) ienākumu līmeni.
Pārējo pakalpojuma samaksas daļu
sedz apgādnieks vai pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām, kas jāievēro, veicot
samaksu par pakalpojumu;
17.9. ja tiek pieņemts lēmums, ka
izdevumus par aprūpes mājās pakalpojumu sedz pats aprūpējamais vai
viņa apgādnieki, tad viņu pienākums
ir samaksāt par saņemto aprūpes mājās pakalpojumu noteiktajā apmērā
Ķeguma novada domes kasē vai ieskaitīt pašvaldības norēķinu kontā;
17.10. lēmumu par atteikumu piešķirt aprūpes mājās pakalpojumu
pieņem Dienests, ja:
17.10.1. aprūpējamais slimo ar tuberkulozi aktīvā formā, bīstamām
infekcijas slimībām, alkoholismu
vai ar citu apreibinošu vielu atkarību;
17.10.2. ir nepieciešama diennakts
aprūpe;
17.10.3. ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības periodā);
17.10.4. novērtējot personas pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka persona var nodrošināt pašaprūpi pati
saviem spēkiem, vai ja ar šo personu
kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai
citas personas, ar kurām tai ir kopēji
izdevumi par uzturu un mitekli, var
nodrošināt personai nepieciešamo
aprūpi;
17.10.5. aprūpes mājās pakalpojumu apjoms saskaņā ar 17.3. punktu
pārsniedz personai nepieciešamo sociālo aprūpi;
17.11. lēmumu par aprūpes mājās
pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu pieņem Dienests, ja:
17.11.1. personas, kura saņem aprūpes mājās pakalpojumu, vainas dēļ
rodas vai netiek novērsti apstākļi,
kas ir bīstami aprūpētāja drošībai un/
vai veselībai;
17.11.2. persona lūdz pārtraukt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu.
III. Ilgstošas sociālās aprūpes
pakalpojums SAC
18. Lai saņemtu ilgstošas sociālās
aprūpes pakalpojumu, personai
vai tās apgādniekam Dienestā jāiesniedz:
18.1. iesniegums, ko var iesniegt
rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos (noformē rakstveidā
un izsniedz tā kopiju iesniedzējam),
norādot problēmu un tās risināšanai
vēlamo sociālo pakalpojumu;
18.2. ja personai ir noteikta invaliditāte, invaliditātes apliecības vai cita
invaliditāti apliecinoša dokumenta
kopija;
18.3. ģimenes ārsta izsniegta izziņa
par personas veselības stāvokli un
kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze

aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas
slimības, seksuāli transmisīvās slimības u.c.) neesamību;
18.4. psihiatra atzinums par veselības stāvokli;
18.5. cits informatīvs dokuments, ja
tas tieši attiecas uz personas aprūpi.
19. Sociālais darbinieks novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar
mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu pakāpi atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.
20. Pēc klienta uzņemšanas SAC,
klienta funkcionālo traucējumu pakāpi novērtē atkārtoti SAC sociālā
darba speciālists, ja vismaz pēdējo
triju mēnešu laikā konstatētas klienta funkcionālo spēju izmaiņas.
21. Nosakot samaksu par sociālo
pakalpojumu, tiek vērtēti personas
ienākumi un apgādnieku iesniegtie
dokumenti, kuri apliecina viņu materiālo un mantisko stāvokli.
22. Par SAC sniegtajiem pakalpojumiem samaksu veic klients, klienta
apgādnieks un/vai pašvaldība saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā, Ministru
kabineta noteikumos un šajos saistošajos noteikumos noteikto kārtību.
23. Klienta apgādnieks, kurš reģistrējis savu pamata dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā,
no samaksas par pakalpojumu pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētam klientam tiek atbrīvots,
ja:
23.1. Dienests atzinis apgādnieku
(apgādnieka ģimeni) par trūcīgu (uz
laiku, līdz mainās apgādnieka (apgādnieka ģimenes) sociālais statuss
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem);
23.2. apgādnieka vienīgie ienākumi
ir pensija, kura nepārsniedz Ķeguma
novada pašvaldībā noteikto maznodrošināto ģimeņu (personu) ienākumu līmeni.
24. No Dienesta iesniegtajiem dokumentiem SAC noformē aprūpējamās
personas lietu.
25. Dienests lēmumu par aprūpes
pakalpojuma piešķiršanu pieņem
10 darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.
26. Starp aprūpes pakalpojuma saņēmēju un/vai viņa apgādnieku un
SAC tiek noslēgts līgums par pakalpojuma piešķiršanu, samaksas
apmēru un kārtību.
27. Maksa par ilgstošas sociālās
aprūpes pakalpojumu noteikta atbilstoši pakalpojumu cenrādim
(2. pielikums).
28. Par sniegtiem ilgstošas sociālās
aprūpes pakalpojumiem pašvaldībā
reģistrētajām personām tiek noteikti
šādi maksas atvieglojumi:
28.1. klientam, kuram nav likumisko apgādnieku vai apgādniekiem ir
noteikts trūcīgas ģimenes (personas)
statuss, mēneša samaksa par SAC
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sniegtajiem pakalpojumiem līdz
75% no klienta mēneša ienākumiem;
28.2. klientam, kuram ir noteikts
trūcīgas personas statuss un nav
likumisko apgādnieku, mēneša samaksa par SAC sniegtajiem pakalpojumiem ir 75% no visiem klienta
mēneša ienākumiem;
28.3. klientam bez ienākumiem,
kuram nav likumisko apgādnieku,
izdevumus par saņemtajiem pakalpojumiem sedz no pašvaldības budžeta.
29. Samaksā par SAC sniegto pakalpojumu tiek ievēroti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29. panta otrajā daļā noteiktie
nosacījumi.
30. Lēmumu par atteikumu piešķirt
pakalpojumu vai tā pārtraukšanu
pieņem Dienests vai arī SAC vadītājs, ja aprūpējamā persona:
30.1. slimo ar tuberkulozi aktīvā
formā vai ar bīstamām infekcijas
slimībām, ar alkoholismu vai ar citu
apreibinošu vielu atkarību;
30.2. ir psihiska rakstura traucējumu
iespaidā (akūtā slimības periodā).
IV. Īslaicīgas sociālās aprūpes
(atelpas brīža) pakalpojums SAC
31. Īslaicīga sociālā aprūpe (atelpas
brīdis) SAC ir pasākumu kopums
pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir nepieciešama
pastāvīga aprūpe un kuri to ikdienā
saņem no savu ģimenes locekļu puses. Pakalpojums vērsts uz iespēju
sniegt šiem ģimenes locekļiem atelpas brīdi personiskajām vajadzībām
un garīgās labklājības stabilizēšanai.
32. Pakalpojumu sniedz līdz
30 diennaktīm gadā, nodrošinot aprūpējamajai personai diennakts aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
33. Lai saņemtu īslaicīgas sociālās
aprūpes pakalpojumu, aprūpējamai
personai vai viņa apgādniekam Dienestā vai SAC vadītājam jāiesniedz
18. punktā minētie dokumenti.
34. Sociālās aprūpes apjoms tiek
noteikts savstarpējā līgumā, kas noslēgts starp klientu/apgādnieku un
pakalpojuma sniedzēju vai atbilstoši
sociālā dienesta izstrādātajam sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānam, ja pakalpojums tiek
nodrošināts saskaņā ar Dienesta lēmumu par atelpas brīža pakalpojuma
piešķiršanu.
35. Par SAC sniegtajiem pakalpojumiem samaksu veic klients un/vai
klienta apgādnieki, un/vai pašvaldība saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumā, Ministru kabineta noteikumos un šajos saistošajos noteikumos noteikto
kārtību.
36. Dienests lēmumu par aprūpes
pakalpojuma piešķiršanu pieņem
10 darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.
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37. Maksa par īslaicīgās sociālās
aprūpes pakalpojumu noteikta atbilstoši pakalpojumu izmaksām
(2. pielikums).
38. Lēmumu par atteikumu piešķirt
pakalpojumu pieņem Dienests vai
arī SAC vadītājs, ja aprūpējamā persona:
38.1. slimo ar tuberkulozi aktīvā
formā vai ar bīstamām infekcijas
slimībām, ar alkoholismu vai ar citu
apreibinošu vielu atkarību;
38.2. ir psihiska rakstura traucējumu
iespaidā (akūtā slimības periodā).
V. Servisa dzīvokļa pakalpojums
39. Servisa dzīvokļa pakalpojumu sniedz saskaņā ar Ķeguma
novada domes 2015. gada 4. februāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 3/2015 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Ķeguma novada pašvaldības servisa dzīvoklī”.

VI. Pašvaldības pirktie
sociālie pakalpojumi
40. Ja Ķeguma novadā netiek nodrošināti kādi no klientam nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem,
šie pakalpojumi tiek pirkti no citām
pašvaldībām.
41. Ķeguma novada teritorijā reģistrētajām personām, ja tām ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas)
statuss, nakts patversmes vai krīžu
centru pakalpojumus pašvaldība
sedz pilnā apmērā. Pārējām personām izdevumi par šiem sniegtajiem
pakalpojumiem ir jāsedz no saviem
līdzekļiem.
42. Tiek nodrošināts viens sociālās
rehabilitācijas pakalpojums gadā
Latvijas valsts teritorijā bērnam
invalīdam, kuram ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā. Pakalpojumi
tiek apmaksāti līdz 712 eiro gadā no
pašvaldības budžeta, ja bērna apgādnieku ienākumi pēc samaksas par

1. pielikums Ķeguma novada domes
2018. gada 14. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/4
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.
Aprūpe mājās gadījumos, kad klientam
nodrošināmais aprūpes apjoms būtiski mazāks vai
būtiski pārsniedz vidējo – stundu likme.

Izmaksas
24 eiro par
aprūpējamo mēnesī.

Vienas aprūpes
stundas cena –
6 eiro.
Domes priekšsēdētājs
Ilmārs Zemnieks

2. pielikums Ķeguma novada domes
2018. gada 14. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/4
Sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksas
Ķeguma novada SAC „Senliepas” (eiro mēnesī)
Ilgstošā aprūpe 1.–2. aprūpes
līmenis
Vienvietīga
540
istaba
Divvietīga
480
istaba
Trīsvietīga
450
istaba
Īslaicīgā
aprūpe
Vienvietīga
istaba
Divvietīga
istaba

3. aprūpes
līmenis
570

4. aprūpes
līmenis
600

540

570

510

540

570

600

540

570
Domes priekšsēdētājs
Ilmārs Zemnieks

rehabilitācijas pakalpojumu nepārsniedz minimālo algu valstī mēnesī
uz vienu ģimenes locekli.
43. Ja pašvaldībā reģistrētās personas uzturas cita novada ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā, tad tiek
noteikta šāda samaksas kārtība:
43.1. personām, kuras vecuma, garīgu vai fiziska rakstura traucējumu
dēļ nevar veikt saistošo noteikumu
17.4. punktā minētos darbus, dzīvo
vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi (persona) vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt
minētajām personām nepieciešamo
aprūpi mājās, pašvaldība pilnībā vai
daļēji sedz izdevumus par sniegtajiem pakalpojumiem;
43.2. samaksa par sociālās aprūpes
pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā tiek segta saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem par
sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
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litācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta.
VII. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
44. Dienesta pieņemtos lēmumus
var apstrīdēt Ķeguma novada domē.
45. Ķeguma novada domes lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
VIII. Noslēguma jautājums
36. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Ķeguma
novada domes 2014. gada 6. augusta saistošie noteikumi Nr. 12/2014
„Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtība”.
Domes priekšsēdētājs
Ilmārs Zemnieks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/4
„Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtība”
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. 2017. gada
nogalē tika veikti aprēķini par faktiskajām SAC „Senliepas” diennakts izmaksām uz vienu klientu par
sniegtajiem aprūpes pakalpojumiem
un uzturēšanos SAC. Kopējās izmaksas veido 24,31 EUR diennaktī.
Ķeguma novada domes Sociālo un
veselības jautājumu komiteja 2018.
gada 10. janvārī sniegusi atzinumu
paaugstināt diennakts uzturēšanās
maksu SAC „Senliepas”.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (10.01.2018.
vēstule Nr. 1-18/242) izteikusi iebildumus precizētajos Ķeguma novada domes 2017. gada 18. oktobra
saistošajos noteikumos 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”.
Tā kā minētie saistošie noteikumi ir
stājušies spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā,
nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
Līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu, spēku zaudēs Ķeguma novada
domes 2014. gada 6. augusta saistošie noteikumi Nr. 12/2014 „Ķeguma
novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

2. Īss projekta satura izklāts. Saistošie noteikumi tiek pieņemti jaunā
redakcijā.
Saistošajos noteikumos noteikti Ķeguma novada pašvaldībā sniegtie
sociālie pakalpojumi, noteikti to saņemšanas nosacījumi, pakalpojumu
samaksas kārtība, kā arī lēmuma par
sociālo pakalpojumu piešķiršanas
vai atteikuma piešķirt sociālo pakalpojumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Sakarā ar pakalpojuma „Aprūpe
mājās” pilnveidošanu, pašvaldības
budžeta izdevumi palielināsies par
aptuveni 1000 EUR/mēnesī.
Pašvaldības budžeta ieņēmumi līdz
ar ilgstošās sociālās aprūpes un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma
maksas palielināšanu palielināsies
aptuveni par 40 000 EUR gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Noteikumu
izpildi nodrošinās Dienests un SAC
„Senliepas”.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām. Nav notikušas,
bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda
pieredze un prakse.
Domes priekšsēdētājs
Ilmārs Zemnieks

Piesakies konkursam „Rembates Cielaviņa 2018”! Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa mājaslapā.
Lūgums sekot līdzi informācijai mājaslapā un „Facebook”. Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 27884206.
www.kegumanovads.lv
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gušajiem – 25 eiro, bērniem līdz
15 gadu vecumam un senioriem
14. aprīlī plkst.11.00 Ķeguma no 70 gadu vecuma – 22 eiro. SīTautas namā notiks ikgadējā labda- kāka informācija, zvanot uz tālrurības izsole. Šogad aicinām savāk- ņa numuru 29424612.
tos līdzekļus novirzīt kā Ķeguma
novada iedzīvotāju dāvinājumu 7. aprīlī plkst. 11.00 Birzgales
Latvijas simtgadē – tas varētu būt, Tautas namā biedrība „JADARA”
piemēram, vides objekts. Lūdzam organizē sievišķīgu tikšanos ar jojau savlaicīgi padomāt par iespē- gas pasniedzēju Karīnu Kliestu
jamajām idejām, kuras varētu rea- nodarbībās „Hormonu jogas telizēt par saziedotajiem līdzekļiem. rapija”.
Savas idejas varat sūtīt uz e-pasta Sarunu tēmas:
adresi soroptimistes@ gmail.com. * Uzturs vitalitātei un hormonālās
sistēmas atbalstam (elementi no
14. aprīlī plkst. 16.00 Ķeguma hormonu un Kundalini jogas).
Prakse:
Tautas namā
* Jogas vingrojumi sievišķajam
Filma „Turpinājums”
līdzsvaram.
Biļetes cena – 2 eiro
* Pretstresa tehnikas prāta mie20. aprīlī plkst. 19.00 Ķeguma ram un nervu sistēmas stabilitātei.
* Apzināta elpošana.
Tautas namā
* Meditāciju prakse.
Pavasara danču vakars.
* Relaksācijas māksla.
Ieejas maksa – ziedojums.
Līdzi jāņem vingrošanas paklā28. aprīlī plkst. 18.00 Ķeguma jiņš un ērts apģērbs.
Dalības maksa nodarbībās –
Tautas namā
Komēdija „Kriminālās ekselen- 3 eiro.
Vēlama iepriekšēja pieteikšaces fonds”!
nās, zvanot uz tālruņa numuru
Biļetes cena - 3 eiro
29424612.

Ķegumā

26. maijā Ķeguma novada svētki
„Mums sava Saule un savi sapņi” 21. aprīlī plkst. 16.00 Birzgales
Tautas namā uz koncertu aicina
latgaliešu postfolkloras grupas
„Rikši” jaunieši. Biļetes iepriekšBirzgales Tautas nams sadarbī- pārdošanā – 5 eiro, koncerta dienā
bā ar tūrisma firmu „Remirotra- 7 eiro.
vel” organizē braucienu uz Tul- Sēdvietas numurētas.
pju svētkiem Burbišķos Lietuvā Tālruņa numurs sīkākai informā5. maijā (sestdiena). Cena: pieau- cijai 29424612.

Birzgalē

2018. gada 6. aprīlis

14. aprīlī plkst. 18.00 Birzgales Tautas namā dāmu deju kopa
„Visma” aicina uz 10 gadu jubilejas koncertu „Šis zilais vizbuļu
laiks”. Koncertā piedalīsies draugi no tuvākiem un tālākiem novadiem. Aicināti visi, kam tuva un
mīļa deja!
Birzgales Tautas nams sadarbībā
ar tūrisma firmu „Remirotravel”
organizē ekskursiju „Ziemeļpolijas valdzinājums ar kašubiem!”
no 14. līdz 17. jūlijam. Cena:
pieaugušajiem – 225 eiro (akcijas
cena līdz 15. maijam 200 eiro),
bērniem līdz 16 gadu vecumam –
190 eiro. Tālruņa numurs sīkākai
informācijai 29424612 (Birzgales
Tautas nams)

Tomē
Tomes Tauta namā
13. maijā plkst. 13.00
Tomes Tautas nama
amatierteātra „Poga” pirmizrādes
Aivas Birbeles komēdija „Sapņu
pludmale”
Režisors O. Ancveriņš
Lomās: Vija Spēkaine – Ilze
Rumpe
Judīte Broša – Veronika Jankovska
Edgars – Oskars Ancveriņš
Aivas Birbeles luga „Bērni”
Režisors O. Ancveriņš
Lomās: Ieva – Laura Tūtāne
Ausma – Elita Lapsa
Māra – Zanda Kurina
Astra – Agita Ziediņa
Valentīna – Kristīne Mālniece

Lauma – Rūta Kuriņa
Ieejas maksa – 1eiro ziedojums
kolektīva darbībai
19. maijā plkst. 12.00 Atmiņu
diena Tomē
Esi mīļi aicināts uz tomēniešu salidojumu !
Latvijas simtgadē vēlamies sapulcināt visus Tomes iedzīvotājus
un interesanti pavadīt laiku kopā,
daloties gaišās, siltās un sirsnīgās
atmiņās, jo Tome mums visiem ir
vieta, kur spērām pirmos soļus,
teicām pirmos vārdus, sadzirdējām pirmo lakstīgalas dziesmu,
satikām pirmos draugus un simpātijas, veicām pirmos darbus.
Kaut uz mirkli atgriezties pie savām saknēm!
Visi kopā no jauna iepazīsim
Tomi, padziedāsim un padejosim,
interesanti, jautri un sirsnīgi pavadīsim kopā šo atmiņu dienu.
Līdzi ņemiet mīļas atmiņas (fotogrāfijas, vēstules, atmiņu klades
u.c.) un našķu groziņu.
Lūgums svinībām pieteikties līdz
15. maijam, rakstot uz e-pasta adresi sarmite.pugaca@kegums.lv
vai zvanot uz tālruņa numuru
27843230
Uz Tomi kursēs transports:
plkst. 11.30 un 14.30 no Ķeguma
novada domes garāžām,
plkst. 11.45 un 14.45 no Bekuciema uz Tomi.
Ja ir kādi ierosinājumi, lūgums zvanīt uz tālruņa numuru
27843230.

Ķeguma novada dome izsludina 2018. gada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursu
Konkursa mērķis ir Ķeguma
novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras,
sporta un izglītības norisēs vai
publiskās telpas labiekārtošanā.
Konkursa mērķa sasniegšanai
ir noteiktas šādas prioritātes:
1) sporta un kultūras tradīciju
saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana;
2) pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un
programmu realizēšana tuvāk
iedzīvotāju dzīves vietai;

3) dzīves fiziskās un sociālās
kvalitātes uzlabošana (piemēram,
sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi,
sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.)
Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam
projektam, ir 750 eiro. Līdzekļus
projektu realizācijai piešķir konkursa kārtībā. Atbalsta intensitāte
ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas,
bet ne vairāk kā 750 eiro vienam
projektam.
Projektu iesniegumus var iesniegt no šā gada 6. aprīļa līdz

7. maija plkst. 13.00 Ķeguma
novada pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Ķegumā,
Lāčplēša ielā 1.
Projekti jāīsteno laika posmā
no šā gada 1. jūnija līdz šā gada
1. decembrim.
Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma novadā un kuru rezultāts ir
sabiedrisks ieguvums Ķeguma
novadam vai projekta rezultātā
ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji.
Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas
deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar ne vairāk

kā trim projektiem, ja tie atbilst
konkursa mērķim.
Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās iestāde. Projektu
konkursa komisija nepieņem
un neizskata pieteikumus no
pretendentiem:
1) kuriem ir nodokļu parādi;
2) kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt
Ķeguma novada pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā (tālruņa numurs 65038883; e-pasta
adrese dome@kegums.lv), kā
arī pašvaldības interneta vietnē
www.kegumanovads.lv.
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