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Pieņemts Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada budžets

Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju

Pavasaris ir
atnācis!

16.aprīlī Ķeguma novada do- Pašvaldības budžets
tos 2019.gadā plānots iekasēt
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Papildu finansējums VPII „Gaismiņa”

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē

www.kegumanovads.lv
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot
sev aktuālus jautājumus un diskutēt
ar speciālistiem.

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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NOVADĀ

Ķeguma Novada Ziņas

2019.gada 8.maijs

Pieņemts Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada budžets
t 1.lpp un galvojumi par kopējo summu 1 902 856 EUR. Kopējais 2019.gada saistību apjoms
(%) attiecībā pret gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem
ir 10%.
2019.gadā kredītu pamatsummas
atmaksa plānota 553 752 EUR
apmērā un kredītprocentu maksājumi 16 000 EUR apmērā.
- Atpūta, kultūra un sports
2019.gadā kultūras, atpūtas
un sporta pasākumiem plānots

izlietot 702 114 EUR, jeb 10%
no plānoto izdevumu daļas.
Šajā summā ietilpst arī dažādu
projektu realizācija un pasākumu organizēšana. Nozīmīgākie
2019.gada pasākumi plānoti:
baltā galdauta svētki, Ķeguma
novada svētki, ģimeņu svētki,
sporta spēles, Birzgales pagasta
svētki, Birzgales pamatskolas
170 gadu jubilejas salidojums,
Lāčplēša dienas pasākumi, Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienas pasākumi, VPDK

„Kadiķis” 30 gadu jubilejas koncerts un Ziemassvētku pasākumi.
Pārvalde
No 2019.gada budžeta 16%
paredzēts izlietot pārvaldei. No
novada izdevumu daļas pārvaldes funkciju nodrošināšanai,
valsts kases aizdevumu procentu
maksājumiem, transfertiem un
izdevumiem, kas tiek paredzēti
budžetā neparedzētiem gadījumiem, kopā plānoti 1 050 862
EUR.

- Attīstība
2019.gadā un divos turpmākajos gados novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir
plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, kā
arī nosakot budžetā finansējumu
mērķmaksājumiem un noteiktu
objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem. No 2019.gada
pamatbudžeta līdzekļiem plānots
īstenot vairākus darbus:

· Ogres ielas rekonstrukciju
Ķegumā;
· Grants ceļu pārbūvi Birzgales,
Tomes un Rembates pagastos;
· Birzgalē, Nākotnes ielā 5 plānoti skursteņa remontdarbi;
· Ūdensvada nomaiņa Birzgalē;
· Lindes ielā 1 paredzēta kanalizācijas ierīkošana;
· VPII „Birztaliņa” un Birzgales mūzikas skolas – ēku energoefektivitātes uzlabošana.

25.maijā notiks Eiropas Izsludina bērnu, jauniešu un komersantu
Parlamenta vēlēšanas pieteikšanos nodarbinātības pasākumā
25.maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Ķeguma novada vēlēšanu komisija informē, ka novadā darbosies 3 vēlēšanu iecirkņi:
Iec.nr. Iecirknis

Adrese

Tālrunis

689

Ķeguma

Ķeguma novada bibliotēka
Skolas iela 6, Ķegums, LV-5020

65038421

690

Rembates pagasta pārvalde
Lielvārdes iela 3, Rembate, RemRembates
bates pag.,
Ķeguma nov. LV-5016

65055880

694

Birzgales

Birzgales tautas nams
Skolas iela 2, Birzgale Birzgales
pag., Ķeguma nov. LV-5033

65034155

Visi trīs vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 20.maija un tiem būs vienāds
darba laiks:
20.05
17.00-20.00
23.05
09.00-12.00

21.05
09.00-12.00
24.05
10.00-16.00

Laikā no 2019. gada 22. maija līdz 24. maijam iecirkņos notiks iepriekšējā balsošana.
No 20.maija vēlēšanu iecirkņos varēs saņemt informāciju
par vēlēšanu kārtību, iepazīties ar
kandidātu sarakstiem, ziņām par
kandidātiem un priekšvēlēšanu
programmām. Tāpat no 20.maija
vēlētāji, kuri dažādu iemeslu dēļ
nevar ierasties vēlēt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties vēlēt savā
dzīves vietā. Šādā gadījumā ir
jāuzraksta iesniegums vēlēšanu
komisijai un jānogādā tas tajā
vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs
ir iekļauts. Iesniegumā jānorāda:
1. vārds, uzvārds;
2. personas kods;
3. adresi, uz kurieni jādodas vēlēšanu komisijai (vēlams arī ārdurvju kods, ja tāds ir);
4. tālruņa numurs saziņai.
Iesniegumu šī cilvēka vārdā var
rakstīt un nogādāt vēlēšanu iecirknī arī cita persona.
Svarīgi ir atcerēties, ka noteikti tiks apmierināti tie iesniegumi, kas būs iesniegti vēlēšanu
iecirknī līdz 25.maija pl.12.00.
Pēc šī laika saņemtie iesniegumi
tiks apmierināti tādā gadījumā, ja
paspēs iekļauties laikā.
Eiropas Parlamenta vēlēšanās
vēlētāju uzskaitei lieto vēlētāju reģistru, un balsošana notiek,
izmantojot vēlētāju sarakstus.
Katrs vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī

22.05
17.00-20.00
25.05
07.00-20.00

atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam
uz deklarēto dzīvesvietas adresi
Latvijā pa pastu ir izsūtījusi paziņojumu par to, kura iecirkņa
sarakstā vēlētājs iekļauts.
Ja paziņojums kādu iemeslu dēļ nav saņemts, noskaidrot,
kurā vēlēšanu iecirknī jābalso,
iespējams tiešsaistē, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā vai pa tālruni 67049999.
Balsošanas dokuments
Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir pase vai personas apliecība jeb identifikācijas karte.
Bez attiecīgā dokumenta vēlētāji
vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā
ielaisti netiks.
Ja ir kādi jautājumi par vēlēšanām, ko nevar atrisināt vēlēšanu iecirkņos, tad var zvanīt
uz Ķeguma novada vēlēšanu komisiju 22848804 vai arī uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu
tālruni 67049999 katru dienu no
8.00-20.00 vai izmantot internetu - Centrālās vēlēšanu komisijas
mājas lapu www.cvk.lv.
Pašvaldības autobusu kursēšanas laiki un maršruti Eiropas
Parlamenta vēlēšanu dienā - skatīt Ķeguma novada svētku transporta grafikā šīs avīzes 7.lappusē.
Ķeguma novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja
Dana Vietniece

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) 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”
(turpmāk - Pasākums), kurā varēs piedalīties skolēni vecumā
no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Lai palielinātu skolēnu iespējas iesaistei Pasākumā, kurā
skolēni iegūst praktisku pieredzi
par darba tirgus vidi, uzzina, kas
ir darba intervija, darba līguma
noslēgšana, darba pienākumi un
darba tiesiskās attiecības, un veicinātu komersantu interesi par
dalību Pasākumā, 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

(protokols Nr. 9, 9.§)). 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 Pasākuma ietvaros NVA ir iesniegusi
pieteikumu 30 darba vietu izveidei, kā arī plāno atbalstīt vismaz
15 komersantu izveidotās darba
vietas ar līdzfinansējumu 25%
apmērā no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.
KAS JĀDARA SKOLĒNAM, lai pieteiktos pašvaldības izveidotajai vai līdzfinansētajai darba vietai?
Skolēns, skolēna vecāks vai
aizbildnis no 2019.gada 7.līdz
17.maijam plkst.13:00 iesniedz
pašvaldībā Lāčplēša ielā 1,
Klientu apkalpošanas centrā noteiktas formas iesniegumu (Nolikuma 1.pielikums atrodams pašvaldības mājas lapā: http://www.
kegumanovads.lv/files/2017/citi/
nolikums_skolenu_darbs.pdf),

ārsta izziņu (forma 027/U), kurā
norādīts, ka skolēna veselības
stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, un izziņu
no mācību iestādes, kurā ietverta
šāda informācija: apliecinājums,
ka skolēns mācās konkrētajā mācību iestādē, un skolēna mācību
darba novērtējums: I semestra
liecība.
KAS JĀDARA KOMERSANTAM, lai pieteiktos līdzfinansējumam skolēna darba
vietai?
Komersants no 2019.gada
7.līdz 17.maijam plkst. 13:00 iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā
1, Klientu apkalpošanas centrā
noteiktas formas pieteikumu
(Nolikuma 2.pielikums, atrodams pašvaldības mājas lapā:
http://www.kegumanovads.lv/
files/2017/citi/nolikums_skolenu_darbs.pdf)
Sīkāku informāciju par Pasākumu var iegūt NVA mājas lapā,
par pašvaldības piedāvātajām iespējām: tālr. 25427473; e-pasts:
dace.soboleva@kegums.lv

Pārrunā sadarbību ar Zemessardzes pārstāvjiem

No kreisās: L.Lazdiņa, K.Sparāne, K.Rūde, A.Rauza un M.Žikars.
23.aprīlī Ķeguma novada
domē bija ieradušies Zemessardzes pārstāvji.
Tikšanās laikā Zemesardzes sadarbību ar pašvaldību un citas
aktualitātes pārrunāja Zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona pulkvežleitnants Ainārs
www.kegumanovads.lv

Rauza un virsseržants Māris
Žikars, Ķeguma novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Kristaps
Rūde, Ķeguma Tautas nama vadītāja Liene Lazdiņa un sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija
Sparāne.
K.Rūde uzsvēra pašvaldības

vēlmi stiprināt sadarbības saites.
Tikšanās dalībnieki vienojās veidot sadarbības plānu. Pārrunāti
arī plānotie Zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona pasākumi un zemessargu atbalsts Ķeguma novada svētkos.
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2019.gada 8.maijs

Rata kalnā noticis pasaules kausa
posms kamanu suņu sportā

Ķeguma Novada Ziņas
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Novadnieki iesaistās Lielajā Talkā

Kamanu suņu sporta sacensību dalībnieki un viņu atbalstītāji.

27.un 28.aprīlī ar Ķeguma novada pašvaldības atbalstu Rata
kalnā (Tomes pagastā) aizvadītas kamanu suņu sporta sacensības “Ripo Rati Ķegumā
2019.”, kas bija arī IFSS (International Federation of Sleddog
Sports) Pasaules kausa posms,
kuru rīkoja biedrība “Zemu lidojoši suņi” un Latvijas Kamanu suņu sporta federācija.
Šis bija jau trešais gads, kad šīs
sacensības norisinājās Ķeguma
novadā un otro gadu pēc kārtas
tās tika iekļautas IFSS Pasaules
kausa kalendārā. Šajās sacensībās savu dalību bija pieteikuši
vairāk kā 80 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas
un Somijas.
Sacensību dalībnieki, kā ierasts kamanu suņu sportā bez
sniega apstākļos, sacentās četrās
kategorijās: kanikross (suns velk
skrējēju), baikdžorings (suns tandēmā ar velobraucēju), skūteri
(viena un divu suņu) un velo kamanas (četru suņu).
No Latvijas sportistiem sīvā
dalībnieku konkurencē laurus
plūca Dace Almane (Dog Sport
Carnikava) un Uldis Kuklis
(Zemgales kinoloģiskais klubs)
kanikrosā, Evija Ziediņa (Kama-

nu suņu sporta klubs) sieviešu
baikdžoringā, Alens Zvilna (Dog
Sport Carnikava) viena suņa skūteru klasē un Mārtiņš Kristons
(Kamanu suņu sporta klubs) 4
suņu velo kamanu klasē. Pa uzvarai guva gan Lietuvas, gan
Igaunijas, gan Somijas pārstāvji.
Šajās sacensībās piedalījās
divas ķegumietes: 4 suņu velokamanu klasē startēja Liene Alde
un 2 suņu skūteru klasē Laine
Ļeonova. Abas dalībnieces pārstāv Kamanu suņu sporta klubu. Gan Lienei, gan Lainei divu
braucienu summā izdevās ierindoties 3.vietā.
Šī gada Ripo Rati Ķegumā ir
tikko kā aizripojuši, bet sacensību organizatori biedrība “Zemu
lidojoši suņi” nesnauž un ir spara
pilni ķerties klāt pie nākošā gada
sacensību plānošanas, kas plānotas arī kā Baltijas kauss 2020.
posms un iekļausies Ripo Rati
kamanu suņu sporta sacensību
seriālā.
Biedrības vārdā vēlos pateikt
lielu paldies Ķeguma novada
pašvaldībai par sniegto atbalstu.
Mums bija patiess prieks sadarboties. Ar lepnumu varu paziņot,
ka šis sacensību seriāls ir dzimis
tieši Ķeguma novadā un šis novads Ripo Rati sacensībām vienmēr būs mājas, neskatoties uz
kurieni rati tās aizvedīs!
Uz tikšanos nākamajos Ripo
Ratos Ķegumā!
Ģirts Eldmanis
biedrība “Zemu lidojoši
suņi” valdes loceklis

Augustā Ķegumā atkal
“Stipro Skrējiens” 2019
Turpinās reģistrācija iemīļotajam tautas sporta pasākumam
“Stipro skrējiens 2019”, kas
šogad norisināsies 3.augustā
atpūtas un sporta bāzē “Zelta
Zirgs”, Ķegumā.
Arvien vairāk cilvēku Latvijā
pievēršas sportiskām aktivitātēm, tāpēc “Stipro skrējiens
2019” maina savu ierasto konceptu un norises laiku, padarot
to pieejamāku arī tiem sportot
gribētājiem, kurus iepriekš biedējuši pavasara nenosakāmie
laikapstākļi un stindzinošās peļķes - šogad ielēkt ūdens šķērslī
vai izlīst cauri dubļu vannai būs
veldzējoši un pat patīkami.
Šogad pasākumā paredzētas

sekojošas distances: “Izlūku”
skrējiens (~5km), kurā piedalīties varēs ikviens, kurš sasniedzis
13 gadu vecumu, individuālie
skrējieni sievietēm un vīriešiem
(~10km), kā arī komandu skrējiens (~10km), kurā jāpiedalās
gan sieviešu, gan vīriešu dzimuma pārstāvjiem. Jaunākajiem dalībniekiem būs iespēja piedalīties
“Mazais Stipro skrējiens”, kur
sarežģītākā trase sasniegs gandrīz 2km atzīmi.
Skrējienā, tāpat kā iepriekšējos gados, priekšplānā tiks virzīti
fiziskie pārbaudījumi trasē, taču
šoreiz “Stipro skrējiens” kalpos
arī kā satikšanās vieta draugiem,
radiem, ģimenei un kolēģiem.
5.lpp u

Ķegumā talkoja vairāk kā 30 talkotāju no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
Lielā Talka Ķeguma novadā
sākās jau 25.aprīļa pēcpusdienā ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolas čaklo skolēnu darbiem.
Talkā piedalījās visi! 1. – 3.klases skolēni sakopa skeitparkam
pieguļošo teritoriju, 4.klases
audzēkņi talkoja gan aiz skolas
stadiona, gan stadionā, 5.klases
skolēni tīrīja plākšņu starpas pie
skolas ieejas, 6.klases skolēni
talkoja hokeja laukumā, savukārt
lielākie puiši darbojās ar novecojušās apmales nojaukšanu.
7. – 9.klases skolnieki devās uz
Celtnieku ielu Ķegumā, kur visi
kopā tīrīja grāvjus. 10.klases
jaunieši kopā ar pedagogiem palīdzēja sakopt skolas pagrabu un
izšķiroja dekorāciju noliktavu.
11.klase šogad devās uz Ķeguma
novada muzeju Tomē, kur kopā
ar muzeja vadītāju Ligitu Ādamsoni sakopa apkārtni, piedalījās
muzeja konkursiņā, mielojās ar
zupu, ieguva jaunas zināšanas
par Regīnu Ezeru un apciemoja
rakstnieces atdusas vietu. Savukārt 12.klases skolēni kopā ar
6.A klases pārstāvjiem stādīja
atraitnītes. Daļu no ziediem bija
iegādājusies skola un daļu skaisto ziediņu Ķeguma komercnovirziena vidusskolai dāvāja audzēkņa mamma.
26.aprīlī vairāk kā 30 talkotāju no Nacionālo bruņoto spēku
Nodrošinājuma
pavēlniecības
2.reģionālā nodrošinājuma centra talkoja Ķegumā, Daugavas
krastmalā gar Daugavgrīvas ielu

un Dzintaru ielā. Trīs stundu garumā vīri un dāmas cītīgi strādāja, lai sakoptu Daugavas krastu.
Tika izzāģēti krūmi, savākti visdažādākā veida atkritumi – metāla žogi, stieples, pudeles un papīri. Aicinām iedzīvotājus rūpēties
par vidi un sadzīves atkritumus
likt to novietošanai paredzētajās
vietās! „To jau var uzskatīt par
tradīciju, ka mēs atbrīvojam tieši šo Daugavas krasta posmu no
krūmājiem un vācam atkritumus.
Ceram arī turpmāk tikpat veiksmīgi sadarboties ar Ķeguma
novada pašvaldību,” atklāj NBS
Aviācijas bāzes Nodrošinājuma
pavēlniecības 2.Reģionālo nodrošinājuma centra Štāba priekšnieks majors Alans Andrulis.
Nacionālo bruņoto spēku talkotāji devās arī uz Dzintaru ielu
Ķegumā, kur tika iestādītas 24
kļavas, lai atjaunotu aleju. Koku
stādīšanas laikā tika grābtas lapas un sakopta teritorija gar stādīšanas vietām.
26.aprīlī talkoja arī Birzgalē.
Pamatskolas skolēni un skolotāji talkoja Birzgales centrā. Tika
iztīrītas grāvju malas un sakopta
apkārtne. Bērni kopā savāca vairākus maisus un piedalījās Lielās
Talkas koordinatoru iniciatīvā –
šķirot atkritumus. Zilajos maisos
tika savākti visa veida plastmasas atkritumi, kuri vēlāk nonāks
otrreizējā pārstrādē, savukārt
baltajos maisos tika vākti visi
pārējie atkritumi.
Savukārt Lielās Talkas dienas rītā – 27.aprīlī – Tomē vai-

Talcinieki pēc labi padarīta darba Ķeguma pludmalē.
www.kegumanovads.lv

rāki brīvprātīgie, kopā ar pagasta
pārvaldes vadītāju Ilonu Ofmani
un Tomes Tautas nama vadītāju
Sarmīti Pugaču, veica vairākus
nozīmīgus darbus. Kopā tika iestādīti 10 bērzi, atjaunojot bērzu aleju uz dienas centru. Tāpat
tika arī līdzināta zeme pie Tomes piemiņas akmens. Melnzemi
tomēniešiem dāvināja zemnieku saimniecība „Stilbji”, kuras
saimnieks ir Mārtiņš Čivčs.
Arī Ķegumā tika veikti stādīšanas darbi, jo kopā ar Ķeguma
novada domes priekšsēdētāju
Raivi Ūzulu un priekšsēdētāja
vietnieku Kristapu Rūdi, teritorijā starp Ķeguma parku un pludmali, tika iestādītas 30 ābelītes.
Kociņi ir dažādu šķirņu, lai visus priecētu to skaistā ziedēšana sarkanā, rozā, baltā un citās
krāsās. Koku stādīšanā piedalījās
gan pašvaldības darbinieki, gan
ģimenes ar bērniem un talkas
noslēgumā tika iestādīti arī trīs
ozoli teritorijā pie Ķeguma evaņģēliski luteriskās baznīcas.
27.aprīļa rīts darbīgs bija arī
Rembates pagastā. Pie sociālā
aprūpes centra „Senliepas” talkoja Rembates kultūras pasākumu organizatore Liene Lazdiņa,
Starptautiskā soroptimistu kluba
„Ogre-Ķegums” dāmas (Ināra,
Laima un viņu atbalstītāja Laura), kā arī palīdzīgu roku lielajos
darbos sniedza saimnieks Juris,
sētnieks Jānis un mednieku/makšķernieku biedrība „Breneks”.
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Ķegumā viesojas
Nora Ikstena

2019.gada 8.maijs

“Lins” un draugi tiekas koncertā “Tu kā, es kā”

Draugu kopbilde pēc koncerta.
30.martā Ķeguma Tautas namā
notika kora “Lins” sadraudzības koncerts “TU KĀ, ES KĀ”.
Nora Ikstena stāsta par savu bērnību.
Aprīļa nogalē Ķeguma komercnovirziena vidusskolā viesojās
rakstniece Nora Ikstena.
Rakstniece skolas bērniem
stāstīja par savu pieredzi rakstniecībā, dažādajiem ceļojumiem
un bērnībā darītajiem nedarbiem.
Visvairāk skolēnus sajūsmināja stāsts par Noras Ikstenas suni
Pērkonu, kuram vēl ir divas mā-

sas – Saule un Daugava.
Pēc interesantā stāstījuma
bērni uzdeva daudz un dažādus
jautājumus, laiks paskrēja nemanot un visi kopā skolēni teica
rakstniecei „paldies” un dāvāja
ziedus. Rīts skolā bija iesācies ar
prieku un smaidiem, ko bērnos
varēja redzēt vēl visas dienas garumā.

Ķeguma Tautas namu pieskandināja vairāki desmiti skaistu balsu,
jo jauktais koris „Lins” (diriģente
Maira Līduma, koncertmeistare
Ginta Eisaka, vokālā pedagoģe
Zane Tāluma) viesos bija ielūdzis

Rīgas Ekonomikas augstskolas
jaukto kori (diriģenti Lauris Goss
un Lāsma Gorska).
Kā stāsta kora „Lins” diriģente Maira Līduma: „Koris „Lins”
jau vairākus gadus draudzējas
ar rīdziniekiem, un šodien mēs
mēģinājām padarīt pavasari vēl
krāsaināku. Tās bija fantastiskas

sajūtas, kas radās dziesmā.”
Kori gatavošanos koncertam
sāka jau no rīta un kopā ar pedagogu, kas pārzina skatuves uzstāšanās mākslu, apguva jaunas zināšanas par uzstāšanos, saliedējās
un ieguva pozitīvisma devu visai
dienai.

Dāmu deju kopas „Rasa” sadraudzības koncerts

Birzgalieši XIII Jēkaba Graubiņa
JAUNO PIANISTU KONKURSĀ

Deju solī dvēsele izskan vislabāk.
22.aprīlī aizvadīts dāmu deju
kopas „Rasa” sadraudzības
koncerts „Priecājies Lieldienās,
šūpojies Lieldienās”.
Otro Lieldienu pēcpusdienā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas aktu zālē notika jau par
tradīciju kļuvušais koncerts, kurā
„Rasas” dejotājas aicina atzīmēt

svētkus kopā ar draugu kolektīviem.
Koncertu atklāja kolektīvs
„Dzintare” ar deju „Pie Dieviņa
gari galdi”. Pēc svinīgā sākuma,
pasākuma vadītājas, Liene un
Loreta Lazdiņas, iepazīstināja ar
draugu kolektīviem – „Dzinatri”
no Matīšiem, „Anemoni” no

Vilzēniem un „Vīziju” no Jaunjelgavas. Visi dāmu kolektīvi skatītājus izveda cauri pavasarim, ar
brīnišķīgām dejām, kas spēja aizkustināt klātesošos.
Koncertā, par godu atnākušajiem viesiem, uzstājās arī īpaša
māksliniece – dzejniece, komponiste un mūziķe Anita Ozola. Satikt mākslinieci bija īpašs prieks
tieši Ķeguma dejotājām, jo Anitas Ozolas dziesmu pavadījumā
dāmu deju kopa „Rasa” ir veidojusi savas dejas. Simboliski koncertu noslēdza deja „Uzsmaidi
saulei” ar Ozolas kundzes mūziku
un vārdiem.
Dāmu dejas kopas „Rasa” vadītāja Mirdza Dzerkale pateicās
visiem draugu kolektīviem, cilvēkiem, kuri palīdzēja koncerta
sagatavošanas darbos un viesiem
par ierašanos.

Ķeguma novadā aizvadītas krāšņas un jautras Lieldienas

13.aprīlī, saulainā pavasara
dienā, Birzgales Mūzikas skolas jaunie pianisti mēroja ceļu
uz Līvānu Mūzikas un mākslas
skolu, kur notika XIII Jēk.
Graubiņa jauno pianistu konkurss.
Tajā piedalījās Latvijas Mūzikas skolu klavierspēles 2.-5.
klašu audzēkņi no tuvākiem un
tālākiem Latvijas novadiem un
pilsētām – pat no Liepājas un
Saldus. Konkursa dalībniekiem
kā obligātais skaņdarbs bija jāatskaņo Latviešu tautas dziesma
Jēk.Graubiņa apdarē no krājuma
“Spēlmanītis”, kas dažkārt ir kā
neliela miniatūra, bet sarežģītās
faktūras un balsvedības dēļ jaunajiem izpildītājiem tas ir īsts
“cietais rieksts”.
No Birzgales Mūzikas skolas piedalījās skolotājas Sandras Siliņas audzēkņi - 3.klases

skolniece Laine Lazdiņa-Vilčuka, kas ieguva Atzinību savā
grupā, atskaņojot latviešu tautas
dziesmu Jēk. Graubiņa apdarē
“Tautiešam roku devu” un Ilzes
Arnes “Rudens Druskininkos”,
kā arī 4.klases skolnieks Kārlis Ruda, kas saņēma pateicību
un ieguva jaunu uzstāšanās pieredzi, atskaņojot latviešu tautas
dziesmu Jēk.Graubiņa apdarē
‘”Pieci gadi kalpiņš biju” un Alvila Altmaņa “Arietu”.
Paldies ģimenēm, kas saprot,
ka bez regulāra mājas darba un
pacietības nav rezultāta nevienā
jomā, ka tās spēj atbalstīt un likt
regulāri jaunam mūziķim vingrināties un kaldināt savas prasmes.
Vēlu veiksmi ikdienas muzicēšanā un turpmākos konkursos!
Sandra Siliņa
klavieru skolotāja

21.aprīļa pēcpusdienā Lieldienu svinības iesākās Birzgales
pagastā ar Hermaņa Paukšta
lugu „Vilks, kurš rija grāmatas”.
Pēc aizraujošās izrādes ģimenes
varēja piedalīties „Zaķu brīvajā
mikrofonā” un noskaidrot Birzgales skanīgāko zaķi. Neiztika arī
bez olu skaistumkonkursa, radošajām darbnīcām un atrakcijām
– „Noķer zaķi”, „Trāpi bundžā”,
stiprākās olas noteikšanas un,
protams, olu ripināšanas.
Lieldienu rītā bērni pulcējās
arī Rembatē, lai kopā ar ornitologu Dmitriju Boiko iepazītu dažādās putnu sugas un iegūtu jaunas
zināšanas par putniem. Kopā ar
Lieldienu zaķi bērni varēja darboties radošajās darbnīcās, iet
rotaļās, šūpoties un jautri pavadīt
laiku. Visvairāk Rembates pagasta bērnus aizrāva olu ripināšana,
kurā varēja sacensties un iegūt
gardas balviņas.
Otro Lieldienu rītā bērni pulcējās Tomē, kur kopā ar „Jogitas
pasākumiem” un zaķeni Lolu notika dažādi brīnumi. Visi devās
www.kegumanovads.lv

Bērnus ielīksmo Lieldienu zaķene un viņas draugi.
svētku piedzīvojumā – meklēja
oliņas, dejoja, dziedāja, gāja jautrās rotaļās, piedalījās atrakcijās
un arī sacentās olu ripināšanā.
Kopā ar zaķeni un viņas draugiem
bija iespēja arī piedalīties skaistākās svētku oliņas konkursā.
22.aprīļa rītā arī Ķegumu piepildīja bērnu smiekli, jo uz Lieldienu pasākumiem bija ieradušās
vairākas ģimenes. Rīts iesākās ar

orientēšanās sacensībām trenera Naura Neimaņa vadībā, kurās
piedalījās 11 komandas. Godalgotās vietas – 1.vieta ieguva
Kaļvu ģimenei, 2.vietu izcīnīja
Seržantu ģimene, savukārt 3.vietā
ierindojās Ozoliņu ģimene. Kopā
ar Lieldienu zaķi, ģimenes ar bērniem varēja iet rotaļās, ripināt
olas, dejot un piedalīties dažādās
aktivitātēs.

SABIEDRĪBA

2019.gada 8.maijs

Pavasaris mazajā
Tomes baznīcā

Tomes dievnamā, sākot ar jūniju, katru pirmo svētdienu
plkst. 15:00 tiks noturēts pilns
dievkalpojums ar Svētā Vakarēdiena Sakramentu.
Dievs nāk pie katra no mums, arī
pie tiem, kas no Viņa kautrējas,
vai cita iemesla dēļ nepieņem.
Mums var atņemt daudz ko – var
atņemt sociālās garantijas, stāvokli sabiedrībā, mantu un visu,
ko mēs savā cilvēciskajā spēkā
un rosībā esam ieguvuši. Tas viss
ir pārejošs! Bet ir lieta, ko mums
nevar atņemt, un šī lieta ir Dieva
dotā mīlestība – mīlestība, kādu
Dievs ir dāvājis un licis sajust
tikai cilvēkam. Tā nav atkarīga
no bagātības vai stāvokļa sabiedrībā, tā ir dota ikvienam, kurš ir
grib to pieņemt.
Mūsu ikdienā cilvēka primārā doma un cerība ir sakārtot
savas sadzīves lietas – reti kurš
uz baznīcu atnāk pēc mīlestības.
Nākam izlūgties svētību, vai labumu, mierinājumu un Gara spēku, nākam izsūdzēt savus grēkus
un saņemt piedošanu. Reti mēs
aizdomājamies, ka šeit patiesībā
galvenais ir mīlestība! Protams,

ka Baznīca savā gadu tūkstošu
ilgajā vēsturē ir darījusi kļūdas.
Arī Baznīcā pēc savas administratīvās struktūras ir tikai cilvēki. Mūsu baznīcās piedevām ir
auksti un dievkalpojumi, liekas,
tik gari... Jā, dievkalpojumi varētu būt īsāki, ja vien mums pietiktu ar šiem dažiem vārdiem, kas
izsaka Dieva būtību un to, pēc kā
mēs katrs patiesībā ilgojamies:
„Par visām lietām lai jums
būtu sirsnīga mīlestība citam pret
citu, jo mīlestība apklāj grēku
daudzumu.” (1Pēt 4:8) Un: „Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība
ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir
no Dieva dzimis un atzīst Dievu.
Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo
Dievs ir mīlestība.”(1Jņ 4:7-8)
Šie daži panti varētu būt ikvienas svētdienas sprediķis – tikai šie daži vārdi. Mēs pie daudz
kā šodien esam jau pieraduši –
mēs nebaidāmies no vētrām un
zibens spērieniem – mēs zinām
tam visam skaidrojumu. Debesīs
mēs redzam lidojam lielas lidmašīnas, kuras no zemes izskatās tik mazas. Kalnrūpniecībā ir
automašīnas trīs stāvu augstumā.
Mēs ceļam mājas – pus kilometra
augstumā! To visu mēs mākam...
Bet vai mēs mākam mīlēt?
Tiekamies Tomes baznīcā
dievkalpojumā 2. jūnijā 15:00,
un turpmāk katrā mēneša pirmajā svētdienā.
Juris Morics
Tomes, Baldones,
Birzgales un Budbergas
draudžu mācītājs
juris.morics@inbox.lv
tālr. 29220810

Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas 4.klase “SierŠtellē”
Spirgtais pavasaris priecē ne
tikai ar spožajiem saules stariem,
plaukstošiem krokusiem un krāsaino tauriņu spārnu vēdām, bet
arī ar izzinošiem, radošiem un
gardiem pārsteigumiem. 15.aprīlī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 4.klases viesojās siera
ražotnē “SierŠtelle”.
Ogres centrā, iepretim stacijai, mūs sagaidīja atraktīvā un
laipnā saimniece Ligita, kura
skolēnus iepazīstināja ar “Policijas Akadēmijas” ēkas vēsturi
un mūsdienu pielietojumu. Turpinājumā kopīgi devāmies uz
mājīgo “SierŠtelles namiņu”,
kur neskaitāmās fotogrāfijās aplūkojām siera ražošanas procesa
gaitu. Līdztekus prezentācijai,
saimniece iepazīstināja ar dažādu profesiju pārstāvju darba
pienākumiem uzņēmumā, kā arī
darbiniekiem nepieciešamajām
prasmēm. Un tad sāka tik patīkami smaržot! Nobaudījām dažāda
veida gardumus – gan sāļus, gan
saldus. Cepām, vārījām un iesaiņojām paši savus sierus. Atbildējām uz jautājumiem, diskutējām,
smējāmies un baudījām radošo
pēcpusdienu!

Augustā Ķegumā atkal
“Stipro Skrējiens” 2019
tais darbs nes gandarījumu un
lepnumu par padarīto.
Organizatori aicina rūpīgi
izvērtēt savas spējas, izvēloties
distanci, kā arī atgādina padomāt
par ērtu un laikapstākļiem atbilstošu apģērbu.
Sīkāka informācija par pasākumu un reģistrācija skrējienam
pieejama
https://www.stiproskrejiens.com/.
Biedrība
“Notikumu Aģentūra”
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Radošie un aktīvie “Karjeras pasākumi”
novada skolās aprīlī

Ķeguma komercnovirziena
1.-3. klases priecē
“Stikla brīnumi”

t 3.lpp Pasākuma teritorijā
darbosies uzņēmumi, kas piedāvās ēdināšanas pakalpojumus un
citas atrakcijas, kā arī dalībnieki paši varēs atrast sev tīkamu
vietu, lai nodotos grila sezonas
nodarbēm, sarunām un atmiņām
par paveikto trasē.
“Stipro skrējiens” ir lielisks
spēku un izturības pārbaudījums,
kas no ikviena prasa nedaudz
piepūles, nedaudz neatlaidības
un vēl nedaudz cīņasspara, bet
sasniedzot finišu, trasē ieguldī-

Ķeguma Novada Ziņas

Cik brīnumains ir stikls! Kādas formas tas spēj ieņemt, cik
spīdīgs, krāsains, ciets, bet tomēr
trausls tas ir! 17.aprīlī Ķeguma
komercnovirziena vidusskolas
1.-3.klašu skolēni uzklausīja reti
sastopamās stikla pūtēja profesijas pārstāvjus un izzināja viņu
profesijas īpatnības, tās pirmssākumus un aktualitāti mūsdienās.
Meistari iepazīstināja skolēnus
ar stikla ražošanas izejvielām,
www.kegumanovads.lv

ražošanas procesa gaitu, stikla
īpašībām un daudzveidīgajām
pielietošanas iespējām. Vairākiem skolēniem tika dota iespēja
izmēģināt trauslo stikla pūšanas
mākslu pašiem. Pasākuma laikā
izbaudījām interesantus paraugdemonstrējumus, āķīgus jautājumus un ieguvām krāsainas
balvas!
Nodarbību cikls
“Esi līderis karjerā un dzīvē”
Ķeguma skolas 10.-12. klašu
izglītojamajiem

lifikācijas. Piedāvājuma klāsts
Ogres Valsts tehnikumā ir plašs –
iespējas iegūt profesionālās kvalifikācijas 22 dažādās profesijās.
Īpašu interesi skolēni izrādīja par
tādām studiju programmām kā
mežsaimniecība un tās tehnika,
ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumi, vides, reklāmas, interjera
un multimediju dizains, kā arī
būvdarbi.
Savukārt 23.aprīlī trīspadsmit
Birzgales pamatskolas 9.klases
skolēni kopīgi devās iepazīties ar
Rīgas Valsts tehnikumu – profesionālās izglītības kompetences
centru, kas skolēniem, dažādu
programmu ietvaros, piedāvā apgūt vairāk nekā 30 dažāda veida
profesijas. Šoreiz Informācijas
diena norisinājās PMC Dārzciema ielā 70.
“Pavasara brīnumu tirdziņš”
Birzgalē

17.aprīlī, Ķeguma vidusskolas 10.-12.klašu skolēnus uzrunāja, centās motivēt un iedrošināt profesionāla eksperte mērķu
sasniegšanā, koučs – individuālās izaugsmes trenere un uzņēmēja Daina Kriviņa.
Divu aktīvu un radošu nodarbību laikā, skolēniem tika sniegta iespēja apgūt zināšanas un
iemaņas, kā būt par savas dzīves
līderi un kā savas spējas izmantot līderības prasmju attīstībai.
Tika analizēti Latvijas un pasaules veiksmīgu cilvēku līderības
pamatprincipi un bija iespēja izprast un mācīties, kā individuālās
spējas var palīdzēt mērķtiecīgi
plānot un veidot nākotnes karjeru. Trenere Daina Kriviņa piedāvāja skolēniem uzdevumus, ar
mērķi veicināt viņu iekšējo motivāciju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un
saprast, kā izmantot katram doto
laiku savā labā.
Birzgales pamatskolas 9.klases
skolēni “Atvērto durvju dienās”
17.aprīlī savas durvis visiem
interesentiem vēra Ogres Valsts
tehnikums. Vairāki skolēni no
Birzgales pamatskolas 9.klases
izmantoja iespēju un devās iepazīt sev interesējošās studiju
programmas un iegūstamās kva-

Lieldienu brīvdienas Birzgales pamatskolas 1.- 9.klašu
skolēni aizsāka ar pašu izgatavotu, smaržīgu, gardu, krāsainu,
radošu un saimniecībā noderīgu
preču un produktu tirgošanu novada un pagasta iedzīvotājiem
“Pavasara brīnumu tirdziņā”.
Laika apstākļi mūs lutināja, kā
rezultātā gan pārdevēju, gan arī
pircēju skaits bija ievērojami
liels. 37 skolēni uz tirdziņu bija
sacepuši gardus pīrādziņus, kūciņas, lasījuši un audzējuši krāšņus
ziedus, tamborējuši, adījuši, zīmējuši un līmējuši. Protams, kā
jau pirms Lieldienām, neiztikām
arī bez svaigām lauku olām un
dažādiem ar svētkiem saistītiem
dekoriem.
Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
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Ķeguma Novada Ziņas
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“Reljefa” 3.kārtā startē vairāk kā Ķeguma novada
dome aprīlī
100 dalībnieku
17.aprīlī Ķegumā tika aizvadīta 3. kārta orientēšanās sacensību seriālam “Reljefs”. Jaukajos laika apstākļos mežā devās
vairāk nekā 100 dalībnieku,
starp kuriem ap 20 ķegumiešu.
Savās vecuma grupās uzvarēja
Viktors Lablaiks (V8) un Renārs Grasis (V14)!
Orientēšanās sacensības “Reljefs” norisinās ik trešdienu 16
kārtās Ogres, Ķeguma un Ikšķiles novados! Plašāka informācija
www.okogre.lv. Līdz šim ne vienu kārtu nav izlaiduši vairāki Ķeguma jaunie orientieristi - Renāte
Grase, Undīne Bajale, Arturs
Jānis Krastiņš, Lūkass Siliņš, Renārs Grasis, Markuss Kaļva!
13.-14. aprīlī 14 Ķeguma
orientieristi sacentās Garkalnes
novadā - Latvijas Kausa sacensībās “Rīgas Kauss”. Liels prieks
par pirmo medaļu Elīnai Bulei S8
vecuma grupā divu dienu kopvērtējumā! Sudrabs! Arī Renāram Grasim sudrabs, piekāpjoties
tikai konkurentam no Somijas
V12 grupā!

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/19/4
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ir veikti grozījumi Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumos
Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.
gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, kas paredz
no 2019. gada 1. janvāra noteikt izmaiņas personu lokā, kurām
ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām atbalstu, palielinot mēneša ienākumu līmeni uz vienu
personu, kā arī mainīt nosacījumus pamata materiālās palīdzības
saņemšanai. Lai pašvaldības iedzīvotāji varētu saņemt iepriekš
minēto atbalstu, nepieciešami grozījumi šajos Saistošajos
noteikumos, jo pēc pašreiz spēkā esošajiem daļai personu
atbalsts tiek liegts.

2. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr.
727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.
gada plānošanas periodā” noteikumu 4.1.3.3. punktam,
pašvaldība var noteikt maznodrošinātām personām labvēlīgākus
nosacījumus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
atbalsta saņemšanai. Tiek noteikts maznodrošinātās personas
statusam atbilstošs ienākumu līmenis tikai Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai tām ģimenēm
(personām), kuru ienākumi nepārsniedz 242,00 EUR. Ģimenes
(personas) materiālā situācija tiek izvērtēta atbilstoši visiem
pārējiem normatīvajos aktos noteiktajiem maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanas kritērijiem.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu
grozījumu pieņemšanu nepalielināsies

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

Nav attiecināma

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Tiek saglabāta līdzšinējā kārtība

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav attiecināma

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls

Nolēma:
● piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības
„Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas 2015-2020 devītajā
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un
kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā”
rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem,” Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ar projekta
iesniegumu „Estrāde Ķegumā”;
● atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 600,00 apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „ Pieaugušo interešu
izglītības programma IT jomā nodrošināšana Tomes iedzīvotājiem”
realizācijai PPPB „Zied zeme”
izsludinātajā Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas 20152020 devītajā projektu iesniegumu
pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide
un nodrošinātas iespējas radošai
un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020.gadam apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”,
ietvaros biedrībai „ Tomes sieviešu klubs „Ābele””;
● garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 3526,45 apmērā
no Ķeguma novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem projekta „Bērnība Daugavas lokos” realizācijai
PPPB „Zied zeme” izsludinātajā

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 devītajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā;
● garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 999 apmērā no
Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „Pludmales “Rūķīši” labiekārtošana”
realizācijai PPPB „Zied zeme”
izsludinātajā Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas 20152020 devītajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā.
Nolēma atsavināt, pārdodot par
brīvu cenu pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Ziedi”.
Apstiprināja Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk
- VPII) „Gaismiņa” un „Birztaliņa” darba režīmu 2019.gada vasaras mēnešiem.
Precizēja Ķeguma novada domes 2014.gada 16.aprīļa saistošos noteikumus Nr. 7/2014 “Par
zemes nomas maksas noteikšanu
sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma
pilsētā”.
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.
Pārcēla Ķeguma novada Vēlēšanu komisijas atrašanās vietu
uz telpām – Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķeguma
novadā.
Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības amatu vietas
un atalgojumu 2019.gadam un
pieņēma saistošos noteikumus
Nr.KND1-6/19/5„ Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada budžets”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā

2019.gada 13.martā Nr. KND1-6/19/4
APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes
2019.gada 13.marta
lēmumu Nr. KND1-3/19/83 (protokols Nr.5,8.§)
Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra
saistošajos noteikumos Nr.3/2014
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Ķeguma novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sesto daļu
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra
saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”:
Papildināt saistošos noteikumus ar 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.3. Ģimene (persona), ja tās vidējie ienākumi uz vienu ģimenes
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 242,00 euro mēnesī
ir tiesīga saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
nodrošināto atbalstu.”

13.03.2019.
www.kegumanovads.lv

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 

13.03.2019.

NOTIKUMI

2019.gada 8.maijs

ĶEGUMĀ
Katru pirmdienu plkst.19.00
Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas stadionā
“Ķeguma veselības apļi 2019”
18.maijā plkst.15.00
Ķeguma Tautas namā
Ģimenes dienai veltīts Ķeguma
ģitārstudijas bērnu un jauniešu
ansambļu sezonas noslēguma
koncerts. Ieeja bezmaksas. Info
22010300 (Liene)

“Sienāži”, PII “Gaismiņa” tautisko deju dejotāji un “Dzirkstelīte”
dziedātāji. Ieeja – bezmaksas.
Info 27884206 (Liene)

BIRZGALĒ
18.maijā plkst. 9:00
Birzgales tirgus laukumā
„Pavasara gadatirgus”
Plkst. 11:30 – gardās pavasara
zupas baudīšana.
Biedrības „JADARA” organizētā akcija „Uzziedi Birzgale”.
Būs iespēja iegādāties un uzdāvināt ziedu stādus, kādai pagasta dobei. Laipni aicināti pirkt un
pārdot gribētāji. Īpaši gaidīsim
amatniekus un stādu tirgotājus.
Tālrunis informācijai: 29424612

TOMĒ

9.04-31.05
Tomes Tautas namā
Fotoizstāde “Pretī pavasarim!”. Autori: Ēriks Rācenis,
Tatjana Stumbre, Ludmila
Millere, Žanna Kalve.

1.jūnijā plkst.11:00
VPII „Gaismiņa” teritorijā
Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Starptautiskais
soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”
rīko
tradicionālos
bērnu svētkus. Šie svētki būs
īpaši – iepriekšējais Latvijai
bija 100gades gads un šinī gadā
dzimušos mazuļus arī sveikt vēlamies īpaši! Mīļi gaidīti 2018.
gadā Ķeguma novadā dzimušie
mazuļi kopā ar ģimenēm!
Aktivitāte tiek īstenota ar Ķeguma novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

REMBATĒ
No 1.maija plkst. 19.00
katru trešdienu
pie Rembates pagasta pārvaldes
atsāksim Rembates Veselības
apļus 2019. Info 27884206 Liene
9.maijā plkst.18.00
Rembates tradīciju zālē
Tradicionālais koncerts - konkurss
“Rembates cielaviņa – 2019”.
Plašāka informācija, zvanot 27884206 (Liene).
17.maijā plkst.18.00
Rembates tradīciju zālē
Ģimenes dienas koncerts. Koncertā piedalās: Rembates dejotāji “Ķipari”, Ķeguma popgrupa

14.maijā plkst. 19.00
Tomes Tautas namā
Režisores Alises Zariņas debijas pilnmetrāžas filma “Blakus”
Biļetes cena 3 eiro
2.jūnijā plkst. 13.00
pie Tomes Tautas nama
Tomes pagasta Ģimenes svētki
Programmā:
- Atraktīvi un radoši uzdevumi
ģimenēm
- 18 Lielās koka spēles
- Fotografēšanās ģimenēm ar
ratiņiem
- Zīmējums uz asfalta “Mana
ģimene”
- Cienasts un apbalvošana
Organizē: Tomes tautas nams
Atbalsta: SIA Aldi
18. jūnijā
Tomes tautas nams organizē
braucienu uz Dailes teātri
Projekta “Latvijas Gredzens”
Kurzemes gredzena lielkoncertu “Pūt vējiņi”
Biļetes cena 15 un 10 eiro. Palikušas 7 biļetes. Pieteikties un
samaksāt līdz 10.maijam Koncerta sākums 20.00. Izbraukšana
18.30 no Ķeguma garāžām. Ceļa
izmaksas 5.00 eiro
Visi pasākumi var tikt fotografēti un ﬁlmēti, lai materiālus
izmantotu publicitātes vajadzībām.

Gan saules dienas, gan grūti brīži –
It viss tiek klusi zemē tīts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdīesam kopā
ar mūsu kolēģi Ivetu Kolužu, tēvu aizsaulē pavadot.
Ķeguma novada pašvaldība
Ir apklusuši soļi
Vien paliek mīlestības gaišais stars
Izsakām dziļu līdzjūtību Veltas Germanes tuviniekiem,
viņu mūžībā pavadot.
Ķeguma novada pensionāru biedrība

Ķeguma Novada Ziņas
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VPII „Gaismiņa” audzēkņus
priecē silto smilšu iekārta
Šo mācību gadu VPII “Gaismiņa” uzsāka ne tikai ar jaunu piebūvi, bet arī jaunumu – Dabas
vides estētikas studiju un silto
smilšu iekārtu (Warm sand box).
Ar dabas vides estētikas nodarbībām “Gaismiņas” vecāko un sagatavošanas grupu bērni iepazinās jau
pagājušajā mācību gadā, kad reizi
nedēļā bērniem bija iespēja radoši
darboties gan ar krāsainajām smiltīm, gan graudiem, gan izbaudīt
dabas smaržas. Tāpat visiem interesentiem 3 mēnešu garumā, reizi
mēnesī tika piedāvātas Eiropas projekta nodarbības “Ceļojums krāsaino smilšu pasaulē”, “Krāsaino
graudu spēles” un “Mana Ziemassvētku smarža”.
Šogad bērniem ir radusies iespēja iepazīt arī silto smilšu nodarbības. Silto smilšu kaste ir Latvijā
radīta un izveidota iekārta, kuras
idejas autore ir pedagoģe Diāna
Timofejeva. Iekārta ir patentēts izgudrojums, kas Latvijā un Eiropā
pazīstams ar reģistrētu preču zīmi
“Warmsandbox” un iekārtas drošību nosaka ES Atbilstības sertifikāts. Idejas pirmsākumi meklējami
vairāk kā pirms 20 gadiem. Šo gadu
laikā veikti pētījumi, izstrādāta metodika un izveidota pamatota teorētiskā un metodiskā bāze. Līdz ar to
pilnvērtīgu silto smilšu nodarbības
procesu spēj nodrošināt un drīkst
vadīt tikai speciālists ar atbilstošu
sertifikātu.
Pašlaik silto smilšu nodarbības
tiek nodrošinātas VPII “Gaismiņa”
bērniem.
Silto smilšu nodarbība tikai
ārēji līdzinās rotaļai. Patiesībā tas
ir speciālista plānots, sagatavots,
vadīts un izvērtēts process, kurš
notiek atbilstoši katra bērna individuālajām, vajadzībām. Metodisku

VPII “Gaismiņa” audzēkņiem nu pieejama Dabas vides estētikas studija un Silto smilšu iekārta.
nosacījumu, telpas, robežu, speciālista vadības ietekmē, rotaļu procesam tiek piešķirta apzināta virzība.
Ļoti svarīga ir arī smilšu kvalitāte,
kura tiek regulāri pārbaudīta un
atjaunota. Pateicoties visiem šiem
aspektiem, bērns silto smilšu iekārtā sakārto savu iekšējo un ārējo
pasauli. Bērni, kuri nonākuši jaunā,
nepazīstamā vidē, ir noslēgušies
sevī un nedroši, nonākot saskarsmē
ar siltajām smiltīm un pateicoties
īpaši izstrādātiem vingrinājumiem,
kļūst atvērtāki, drošāki, pārliecinātāki par savām spējām. Bērni, kuri,
savukārt, ir ļoti aktīvi un hiperaktīvi vai pat agresīvi, pamazām iemācās savu aktivitāti regulēt un kļūst
mierīgāki. Toties bērniem ar runas
traucējumiem, sadarbojoties ar logopēdi, vieglāk raisās valodiņa.
(2.attēls) Ir arī bērni, kuriem silto
smilšu nodarbības palīdz tikt galā
ar dažādām veselības problēmām,
piemēram, nakts enurēzi.(3.attēls)

Silto smilšu nodarbības pamata līmenī ir ieteicamas visiem bērniem, bet jo īpaši rekomendējamas
bērniem ar runas, miega, emocionāliem, mācīšanās, uzvedības traucējumiem, komunikācijas, adaptācijas un integrācijas problēmām.
Taču jāņem vērā, ka tikai nodarbības siltajās smiltīs nemaina
bērnu, te nepieciešams arī komandas darbs, sadarbība ar vecākiem,
speciālistiem un skolotājiem.
Šogad silto smilšu iekārtā strādā divi speciālisti, taču pie mums
pieredzē jau bijuši kolēģi no Lietuvas, kur arī ir uzstādīta pirmā iekārta.(4.attēls)
Esam pārliecinātas, ka šī metode palīdz un palīdzēs daudziem
bērniem!
Ineta Gunne
dabas vides estētikas skolotāja
Ināra Skuja
skolotāja logopēde, dabas vides
estētikas skolotāja

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie

Leonora un Haralds
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

24. un 25.maijā būs iespēja izmantot pašvaldības transportu
24.maijā
18.00 Rembate – 18.20 Glāzšķūnis – 18.40 Ķegums
18.00 Berkava – 18.15 Bekuciems
– 18.25 Tome – 18.40 Ķegums
16.20 Birzgale – 17.00 Ķegums
Autobusi maršrutus atpakaļceļā
veiks plkst.22.00.
25.maijā
7.50 Rembate – 8.10 Glāzšķūnis –
8.30 Ķegums

7.50 Berkava – 8.05 Bekuciems –
8.15 Tome – 8.30 Ķegums
8.30 Birzgale – 9.10 Ķegums
12.00 Ķegums – 12.20 Glāzšķūnis
– 12.40 Rembate – 12.55 Ķegums
11.50 Ķegums – 12.05 Tome –
12.15 Bekuciems – 12.30 Berkava – 12.50 Ķegums
12.00 Ķegums – 12.40 Birzgale
16.40 Ķegums – 16.55 Glāzšķūnis

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
Virginijas Bleideles (1935)
Veltas Germanes (1931)
Zentas Čačkas (1939)
Vitālija Bleideļa (1936)
aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība
www.kegumanovads.lv

– 17.15 Rembate – 17.30 Ķegums
16.30 Ķegums – 16.45 Tome –
16.55 Bekuciems – 17.10 Berkava – 17.30 Ķegums
16.45 Birzgale – 17.25 Ķegums
00.00 Ķegums – Glāzšķūnis –
Rembate
00.00 Ķegums – Tome – Bekuciems – Berkava
03.00 Ķegums – Birzgale

NOVADA SVĒTKI

Svētkus svinēsim Ķeguma parkā

24.maijs
„Zvaigznēm nosēts ceļš”
19.00 Ķeguma novada amatiermākslas kolektīvu koncerts un
diskotēka (Skatuve)
Aicinām uz Ķeguma novada svētku pirmās dienas koncertu, kurā
uzstāsies bērnu un senioru kolektīvi. Pēc koncerta apmeklētājiem
būs iespēja atpūsties kopā ar DJNils.
21.00
Nakts
orientēšanās
(Pie Tautas nama)
Svētku orientēšanās bez mehanizētiem transportlīdzekļiem, kuras
laikā jāatrod noteiktie punkti.
Starts pie Ķeguma Tautas nama.
Lūdzam pirms dalības sacensībās iepazīties ar nolikumu. Sacensības ir bezmaksas, pieteikties
varēs 24.maijā plkst.20.30.

25.maijs
„Tāls ir zvaigznes ceļš”
08.00 Svētku gadatirgus (Liepu
aleja)
Aicinām amatniekus, mājražotājus un tirgoties gribētājus pieteikties tirgum līdz 20.maijam,
zvanot uz tālruni – 22010300
(Liene). Tirgoties un iepirkties
būs iespēja līdz plkst.13.00.
09.00 Svētku dievkalpojums,
piedalās sieviešu koris „Pērles”
(Ķeguma evaņģēliski luteriskā
baznīca)
Ķeguma evaņģēliski luteriskajā
baznīcā notiks svētku dievkalpojums. Kalpos mācītājs Ingus
Dāboliņš. Uzstāsies Birzgales
Tautas nama sieviešu koris „Pērles”.
09.30 Aktīvais funkcionālais
SUP dēļu treniņš (Pludmale)
Kopā ar Jevgēniju Gavrilovu
sāksim rītu aktīvi, vienā no populārākajiem Ķeguma novada
ūdens atpūtas sporta veidiem –
aktīvo SUP dēļu treniņu.
11.00 Piepūšamās atrakcijas
(Ķeguma parks)
Visus mazākos svētku apmeklētājus gaidīsim patruļas suņu piepūšamajā atrakcijā līdz plkst.17.00.

11.00 PIF PAF
(Ķeguma Tautas nama parks)
Viens no Latvijas vadošajiem
peintbola parkiem „PIF PAF”
piedāvās lāzertagu un citas ar
peintbolu saistītās aktivitātes.
11.30 Terapijas suņi
(Dienas centra teritorija)
Sadarbībā ar servisa suņu biedrību „Teodors” aicinām iepazīties
ar canis terapiju, kas ir metode,
kas pastiprina cilvēka rehabilitācijas efektivitāti, izmantojot speciāli selekcionētu un apmācītu
suni. Canis terapija spēj darīt
brīnumus un palīdzēt atveseļoties
gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Glāsts, skatiens vai pat vienkārši
klātbūtne var būt dziedējošāka
par tablešu kalniem – tas jau
sen vairs nav tikai tautas dziednieku padoms, bet arī zinātniska
atziņa. Pagājušā gadsimta vidū
sākās pirmie pētniecības darbi,
skaidrojot, kādu iespaidu uz dažādām slimībām atstāj dzīvnieku
klātbūtne.
12.00 Lielās koka galda spēles
(Ķeguma parks)
Galda spēles ir lielisks veids, kā
ģimenei vai kompānijai kopā atraktīvi pavadīt brīvo laiku. Tas
ir brīnišķīgs veids kā radīt jautrību, izklaidēties ar bērniem vai
vienaudžiem un attīstīt loģisko
domāšanu.
10.00 Bērnu futbols (Stadions)
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā notiks futbola
sacensības bērniem (13 gadi un
jaunāki). Laukumā 5 spēlētāji un
vārtsargs. Dalība sacensībās ir
bezmaksas. Pieteikšanās 25.maijā līdz plkst.9.45 pie sacensību
tiesneša Jāņa Cīruļa. Apbalvošana – pēc sacensību noslēguma.
11.00 Pludmales volejbols
(Ķeguma pludmale)
Ķeguma pludmalē volejbola sacensības 2 pret 2. Komandā var
būt arī dāmas. Dalības maksa no
komandas – 5 EUR. Pieteikšanās
līdz plkst.10.45 pie sacensību
tiesneša Edgara Siliņa. Apbalvošana – svētku koncertā uz lielās
skatuves.

14.00 Sporta veterānu sacensības (Stadions)
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā vieglatlētika
- mešanas disciplīnas veterāniem
(kungi veterānu sporta disciplīnās var piedalīties no 35 gadu
vecuma, savukārt dāmas – no 30
gadu vecuma). Dalība sacensībās ir bezmaksas. Uzvarētāji tiks
noteikti pēc WMA koeficienta.
Pieteikšanās no plkst.13.20 līdz
plkst.13.45 sacensību vietā. Apbalvošana – svētku koncertā uz
lielās skatuves.
16.00 Ielu basketbols
(Stadions)
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā notiks ielu
basketbola sacensības 3 pret 3.
Komandā var būt arī dāmas.
Dalības maksa no komandas – 5
EUR. Pieteikties sacensībām var
no plkst.15.20 – 15.45 pie tiesneša Edgara Siliņa. Apbalvošana
– svētku koncertā uz lielās skatuves.
12.00 Mākslas studijas
meistarklase „Laiks mākslai”
(Pie tautas nama)
Būs iespēja iegādāties jauno
mākslinieku veidotos oriģināldarbus. Kopā veidosim jaunu
mākslas ceļu, apgleznojot apavus
un piešķirot tiem otro dzīvi.
12.30 Astrologs Andris Račs
(Dienas centra teritorija)
Viens no Latvijas atpazīstamākajiem astrologiem vairāk kā
stundas garumā iepazīstinās ar
visiem horoskopiem, to raksturīgākajām īpašībām un stiprajām
pusēm.
13.00 Radošās darbnīcas
(Pie tautas nama)
Kopā ar radošajām Ķeguma
dāmām aicinām veidot dažādas
dekorācijas, radoši izpausties un
jautri kopā pavadīt laiku.
13.00 Sejiņu apgleznošana
un hennas tetovējumi
(Pie tautas nama)
Kā katru gadu aicinām visus bērnus uz sejiņu apgleznošanu, kā
arī vecākus, jauniešus – izmantot

Dzimšanas diena..................................................................

iespēju un iegūt skaistu hennas
tetovējumu, kas nomazgāsies jau 18.30 Ķeguma novada amatiermākslas kolektīvu koncerts
pēc nedēļas.
BEZMAKSAS
(Skatuve)
14.30 Dūmu – burbuļu šovs
Aicinām uz Ķeguma novada svēt(Skatuve)
ku lielkoncertu. Koncerta laikā
Aicinām bērnus uz maģisko burapbalvosim godalgotos sportisbuļu šovu, kurā ziepju burbulīši
tus un izlozēsim vērtīgas balvas.
ir pildīti ar dūmiem. Pie lielās
Loterijas kuponu varat atrast
skatuves varēs gan padejot DJ
lappuses augšā, svētku dienā to
mūzikas pavadījumā, gan noķert
varēsiet novietot urnā pie Ķekādu no dūmu burbuļiem.
guma Tautas nama. Atgādinām,
ka balvas saņems tie svētku ap15.00 Uģis Kuģis ar lekciju
meklētāji, kuri atradīsies svētku
„Priecāties par dzīvi”
koncertā.
(Dienas centra teritorija)
Vēdiskais skolotājs Uģis Kuģis
20.30 Uguns šovs
vadīs lekciju, kurā stāstīs kā ik(Pie tautas nama)
dienas rutīnā, steigā sajust dzīves
Pie Ķeguma Tautas nama aiciprieku un baudīt skaistos mirkļus.
nām uz Uguns šovu, kurā dejas
pavadījumā tiks izpildīti dažādi
15.30 Zemessardzes tehnikas
kaskadieru triki, kas liks elpai
demonstrējumi (Ķeguma
aizrauties.
parks)
LR Zemessardzes 2. Vidzemes
21.30 Intars Busulis
brigades ZS 54. Inženiertehniskā
(Lielā skatuve)
bataljona tehnikas demonstrējuPirmo reizi uz Ķeguma pilsētas
mi, varēs aplūkot arī zemessarga
lielās skatuves uzstāsies latviešu
ekipējumu un izbaudīt dienesta
mūziķis, trombonists un dziedākareivja aprīkojuma smagumu.
tājs Intars Busulis, kopā ar abonementa orķestri. Kā saka pats
16.00 Svētku zupa
Intars Busulis: “Mans lielais
(Ķeguma parks)
Pēc dienas aktivitātēm visus mērķis dzīvē, - lai paliek noslēsvētku apmeklētājus cienāsim pums, jo daudz interesantāks ir
ar zupu. Domājot par veģetārie- pats ceļš…”
šiem, piedāvāsim arī svētku zupu
23.00 Strūklaku šovs
bez gaļas produktiem.
(Ķeguma parks)
16.00 Ogres motokluba „Rēgi” Vērienīgākais Baltijas strūklaku
šovs, kas priecē skatītājus ar aizparāde (No tautas nama)
Kopā ar Ogres motokluba “Rēgi” raujošu, neredzētu un pasakainu
biedriem varēs vērot un atbalstīt šovu uz ūdens.
motociklu parādi zvaigžņu ceļā
23.30 Svētku salūts
gar Ķeguma komercnovirziena
(Ķeguma parks)
vidusskolu, kā arī pēc tam būs
Ķeguma novada svētku salūts,
iespēja aplūkot spēkratus, uzdot
kurā ieraudzīsim zvaigznes, brīinteresējošos jautājumus un nonumus un spilgto krāsu burvību
fotografēties.
atspīdam Ķeguma debesīs.
18.00 Svētku gājiens
23.45 Zaļumballe ar grupu
(No tautas nama)
„Bruģis” un DJ „Alvis”
Atsāksim tradīciju – doties svēt(Skatuve)
ku gājienā. Aicinām gan atbalstīt
Aicinām svētkus noslēgt zaļummūsu kolektīvus, gan pašiem doballē kopā ar lielisko grupu
ties gājienā, līdzi ņemot svētku
“Bruģis” un DJ Alvi, dejojot līdz
pušķus. Gājienu sāksim no Ķepat rīta gaismai.
guma Tautas nama un to turpināsim, izejot zvaigžņu ceļu gar Pasākuma laikā tiks fotografēts
Ķeguma komercnovirziena vi- un filmēts. Materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.
dusskolu.
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