
No 12.līdz 15.septembrim Na-
cionālo bruņoto spēku militāro 
mācību cikla “Namejs 2019” 
ietvaros Vidzemē notiks Ze-
messardzes 2. Vidzemes brigā-
des militārās mācības “Zobens 
2019”, kuru laikā tiks vērtētas 
vietējo bataljonu vienību spējas 
reaģēt uz hibrīdapdraudējumu, 
sniedzot atbalstu valsts un paš-
valdību institūcijām.  

Mācību ietvaros, 14.septembrī ir 
plānots, ka Zemessardzes 54.in-
ženiertehniskais bataljons sadar-
bībā ar AS “Latvenergo”, Valsts 
policiju un pašvaldības policiju 
veiks pastiprinātu Ķeguma HES 
apsardzi, patrulējot un ierīkojot 
kontrolposteņus.

Mācību laikā nosacītā preti-
nieka spēlētāji būs Latvijas un 
Igaunijas bruņoto spēku karavīri, 
kuri darbosies civilajā apģērbā ar 
mācību laikā noteiktu atšķirības 
zīmi. Mācību scenārija izpildes 
laikā tiks lietota mācību munīcija 
un kaujas imitācijas līdzekļi, kas 
rada troksni, bet neapdraud cilvē-
ku veselību un dzīvību. Uzdevu-
mu izpildes laikā nav paredzēta 
satiksmes un gājēju pārvietošanās 
ierobežošana.

Aicinām iedzīvotājus neuz-
traukties, redzot karavīru un ze-

messargu pārvietošanos pa pilsē-
tas ielām un apkārtējiem ceļiem. 
Lūdzam ar sapratni izturēties pret 
iespējamajiem satiksmes kustības 
īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas 
var rasties sakarā ar militārās teh-
nikas pārvietošanos vai īslaicīgu 
kontrolpunktu un pārvietojamo 
šķēršļu izvietošanu. Šie šķēršļi 
nepiesārņo vidi un nebojā infra-
struktūru. Teritorijas pēc mācībām 
tiks sakoptas.

Zemessardzes 2. Vidzemes bri-
gāde izsaka pateicību tiem darba 
devējiem, kuri atbalsta savu dar-
binieku iesaistīšanos mācībās, 
tādējādi sekmējot Zemessardzes 
kaujas spēju paaugstināšanu un 
katra vietējā zemessarga profesio-
nalitāti.

Ieva Karlsberga 
Zemessardzes 2.Vidzemes

brigādes 
Informācijas daļas virsniece 

Sāk lapas lēnām dzeltēt, 
debesīs kāpj pīlādžogu sārts,
bagātīgi greznots rudens veltēm,
pirmais septembris ir klāt.
Šogad jaunais mācību gads sā-
kās 2.septembrī, kad no rīta pie 
izglītības iestādēm bija redzami 
saposušies bērni un jaunieši, 
skanēja čalas un smiekli. Līdzās 
pašiem mazākajiem satraukti 
un smaidīgi skolēnu vecāki, bet 
skolotāju rokās uzziedēja skolē-
nu dāvātie rudens ziedi.  Prieks 
un satraukums virmoja gaisā. 
Jaunais mācību gads ir sācies.

2019.gada 1.septembrī Ķeguma 
novada pašvaldības izglītība ies-
tādēs jauno mācību gadu uzsāka 
699 izglītojamie, tas ir par 27 iz-
glītojamajiem vairāk nekā pērn. 
Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolā mācās 324 skolēni, tajā 
skaitā 44 pirmklasnieki, Birzgales 
pamatskolā – 88 skolēni, tajā skai-
tā 9 pirmklasnieki, pirmsskolas 
iestādi “Gaismiņa” apmeklē 219 
audzēkņi, bet pirmsskolas iestādi 
“Birztaliņa” 68 audzēkņi. 

Pēcpusdienā pirmā skolas 
diena bija arī visiem tiem au-
dzēkņiem, kuri mācās Birzgales 
Mūzikas skolā un sevi pilnveido 
profesionālās ievirzes program-
mās. 

Īpašs šis mācību gads ir 
pirmskolas pedagogiem un au-
dzēkņiem, jo izglītošanās būs 
kompetencēs balstīta. Mainīsies 
pedagoga loma un uzdevumi mā-
cību procesā. Bērni tiks virzīti un 
iesaistīti mācību procesā, kas būs 
vērsts uz caurviju prasmju attīstī-
šanu. 

Īpašs šis mācību gads ir Birz-
gales pamatskolai, kura 14.sep-
tembrī aicina visus absolventus uz 
skolas salidojumu un skolas 170 
jubileju.

Īpašs šis mācību gads arī Ķegu-
ma komercnovirziena vidusskolai, 
kura gatavojas skolas akreditāci-
jai. 

Lai jaunajā mācību gadā izdo-
das saglabāt ticību – nevis to virs-
pusējo, kura izpaužas tikai kaut 
kādos simboliskos žestos, bet to 
dziļāko, tā iespējams saglabāt 
milzīgu pārliecības spēku, labvē-
līgās attieksmes spēku, kas mums 
ļoti palīdz ikdienā. 
Lai visiem skolēniem ir vēlme 

gūt zinības, lai skolotājiem, 

izglītības iestāžu darbiniekiem 
pacietība, spēks un veselība.
Lai mums visiem kopā ražīgs 

2019./2020. mācību gads,
lai darās darbi 

un nezūd ticība sev!

Sandra Čivča
pašvaldības speciāliste 

izglītības jautājumos

www.kegumanovads.lv

BEZMAKSASĶEGUMS  REMBATE  BIRZGALE  TOME

Tomē viesojas 
Lidija Lasmane-

Doroņina 
 2.lpp.

Notikusi cīņa 
par Ķeguma 

kausu
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Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju
„Tas ir vēsturisks lēmums!” – ar 
šādiem vārdiem Ķeguma nova-
da domes priekšsēdētājs Ilmārs 
Zemnieks noslēdza Ķeguma no-
vada domes izskatīto jautājumu 
par galvojuma sniegšanu paš-
valdības SIA „Ķeguma Stars” 
katlumājas iegādei no VAS 
„Latvenergo”. Cena – 620 tūk-
stoši eiro. Vai tas ir daudz?

„Ja mēs celtu savu katlumāju, 
mēs saskartos ar ļoti sarežģītiem 
jautājumiem – zeme, projekts, 
laiks, kurā tiktu uzcelta katlumāja 
(apmēram divi gadi), un nepare-
dzams tarifs gala rezultātā. Paš-
reiz pieņemtajā risinājumā varam 
jau tagad rēķināt domei apstipri-
nāšanai iesniedzamo tarifu 2018.–
2019. gada apkures sezonai. Tas 
būs vismaz par 10% zemāks,” 
skaidro Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Imants 
Smirnovs. „Būsim saimnieki savā 
katlumājā un nemaksāsim liekus 
naudas līdzekļus VAS „Latvener-
go”. Tas ļaus gan iedzīvotājiem, 

gan pašvaldībai ieekonomēt nau-
das līdzekļus ļoti daudzu citu jau-
tājumu risināšanai.”

Pirms domes lēmuma pieņem-
šanas Ķeguma novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Edvīns Bart-
kevičs informēja, ka VAS „Latv-
energo” valde ir nosūtījusi SIA 
„Ķeguma Stars” priekšlikumu ie-
gādāties katlumāju Ķegumā.

„Šis jautājums tika risināts jau 
vairākus gadus un beidzot tiks 
atrisināts. Tas būs liels ieguvums 
mums visiem. Pašvaldībai kopā 
ar SIA „Ķeguma Stars” priekšā 
jauni izaicinājumi šīs katlumājas 
darbības nodrošināšanai un jau-
no tarifu un maksāšanas kārtības 
izstrādei!” piebilda Imants Smir-
novs. „Lai mums veicas!”

Kintija Sparāne

Ķeguma novada domes 
14. marta sēdē deputātu vairā-
kums atbalstīja ieceri ņemt aiz-
ņēmu Valsts kasē 458 551 eiro 
apmērā, lai veiktu papildu 
darbus vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādes (VPII) „Gais-
miņa” piebūves būvniecībai. 

Iepirkuma procedūras rezultātā, 
kas paredzēja VPII „Gaismiņa” 
piebūves būvprojekta izstrādi un 
būvniecību, tika izvēlēts preten-
dents SIA „Būvalts R”.

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

ka nepieciešams veikt papildu 
darbus, kas neplānoti palielināja 
būvapjomu un līgumcenu, kā arī 
nepieciešams nodrošināt būvnie-
cības projektēšanas un celtnie-
cības procesa atbilstību Latvijas 
Republikā spēkā esošo būvnor-
matīvu prasībām šādām būvēm, 
kā arī jāizpilda atbildīgo institūci-
ju, to skaitā Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta un Veselī-
bas inspekcijas, norādījumi, kuru 
neizpilde liegtu VPII izmantošanu 
no jaunā mācību perioda sākuma. 

Papildus iegūtais  nansējums 
ļaus VPII „Gaismiņa” atvērt čet-
ras jaunas grupiņas (iepriekš tika 
plānots izveidot divas), kā arī atse-
višķu sporta zāli, tiks labiekārtoti 
celiņi, izbūvēts teritorijas apgais-
mojums, sakārtota lietus ūdens 
noteksistēma un izveidota silto 
smilšu terapijas telpa un Monteso-
ri kabinets, tiks atdalīta saimniecī-
bas zona, izveidots atbilstošs zo-
nējums pa vecuma grupām, kā arī 
izbūvētas septiņas nojumes, kurās 
bērniem aktīvi pavadīt laiku.

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
 6.lpp.

Papildu fi nansējums VPII „Gaismiņa”

ILMĀRS 
ZEMNIEKS,
Ķeguma 
novada 
domes 
priekšsēdētājs

Pavasaris ir 
atnācis!

Ziemassvētki, Liela diena –
Tie Dievam lieli svētki.
Ziemassvētkos Dievs piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.
Meteņu laiks februārī ievada pa-
vasari. Cilvēkiem daba dod sig-
nālu, ka marts nāks ar pavasari. 
Ziemai ir dots vēl pēdējais mēne-
sis, lai izpaustos savā skarbumā 
un aukstumā, ko mēs šogad arī 
sajutām. Meteņi bija piemērots 
laiks, lai apzināti noteiktu savus 
nākotnes plānus. Lielākie saim-
nieciskā gada plāni un projekti 
ir izrunāti, sarakstīti, nolemti un 
sākti jau īstenot. 

Astronomiskos pavasara saul-
griežus jeb Lielo dienu (20. vai 
21. martā) un Lieldienas kristīgajā
kalendārā (šogad 1. aprīlī) varam 
svinēt ar labi padarīta darba sajūtu. 
Ziema ir beigusies, diena par nakti 
kļūst garāka. Marts ir kļavu un bēr-
zu sulu, pirmo putnu dziesmu, zaļo 
zāles asnu un jauno lapu pumpuru 
laiks. Gadalaiki sāk mīties, laiks pa-
vasarim iekustināt dzīvības spēkus, 
ko dinamiski parāda iešūpošanās 
simboliskā jēga Lielajā dienā. Pa-
vasaris ir Dieva gaismas atdzimša-
nas laiks. Saulīte atkal kāpj kalnā, 
dodot mums vairāk gaismas un 
enerģijas šā gada uzdevumu veikša-
nai, bet bez pārsteidzības, jo pava-
saris vēl tikai sākas. 

Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz.
Pamazām es grozīju
Lielus, mazus kumeliņus!

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

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

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
iepazīstas ar katlumāju.
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Sācies jaunais mācību gads

Noslēgušies
Rembates

veselības apļi
 2.lpp. u

Ķegumā un Tomē
notikušas

sporta spēles
4.lpp. u

Rembatē
atzīmē

Tēvu dienu
5.lpp. u

Militāro mācību laikā zemessargi 
apsargās Ķeguma HES

Ķegumā viesojas ZM Lauku
attīstības departamenta pārstāvji
22.augustā Ķegumā viesojās 
Latvijas Republikas Zemkopī-
bas ministrijas Lauku attīstības 
departamenta un PPP biedrības 
“Zied zeme” pārstāvji.

Viesi tika iepazīstināti ar novadā 
izstenotajiem LEADER projek-
tiem. Ķegumā LEADER projekti 

realizēti, uzlabojot pilsētvidi un 
radot jaunas, sakoptas sabiedris-
kās vietas, atpūtas, apskates un 
kvalitatīva laika pavadīšanas ie-
spējas visiem novada iedzīvotā-
jiem. Viesi no ministrijas viesojās 
arī mūsu novada uzņēmumā SIA 
“CADE”, kas pateicoties LEA-

DER atbalstam, ir kļuvis par lie-
lāko dabīgo ēterisko eļļu ražotāju 
Latvijā.

Zempkopības ministrijas un 
“Zied Zeme” pārstāvji apmeklēja 
arī Lielvārdes un Ikšķiles nova-
dus, iepazīstoties ar tur īstenota-
jiem LEADER projektiem.

Mācību gadu Birzgales pamatskolā sāk 88 audzēkņi, tajā skaitā 
9 pirmklasnieki.

Zemkopības ministrijas, PPP biedrības “Zied zeme” un
pašvaldības pārstāvji.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolotāju kolektīvs.

Ķegumā skolas gaitas sāk 44 pirmklasnieki.

Sveicu zinību svētkos!

Zināšanas ir vērtība, kas maina pasauli!
Cilvēks mācās visu mūžu. Sveicu visus novadniekus, kas 

šomēnes uzsāk vai turpina mācības, izvirza jaunus mērķus 
un atbalsta tos, kuri uzsākuši mācību gaitas! Lai šajā mācību 
gadā zināšanas paplašina mūsu dzīves iespējas un atklāj ko 
pārsteidzošu un jaunu!

Ķeguma novada pašvaldības vārdā,
domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls
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Birzgales pensionāru biedrības “Viršu 
laiks” biedri realizējuši projektu “Iedzī-
votāji veido vidi”. 

Projekta mērķis bija apkārtējās vides apza-
ļumošana, jaunu apstādījumu ierīkošana. 
Viss sākās ar dizaina skices izveidi, kuru 
palīdzēja veidot Birzgales pagasta pārvaldes 
dārzniece. Tad notika tirgus izpēte un stādā-
mā materiāla iegāde. Šis projekts rosināja 

iedzīvotāju saliedēšanu kopīgā darbā, estē-
tiskas vides radīšanā. Pretī Birzgales tautas 
namam tika ierīkota jauna zaļā rota videi. Tā 
dos sakoptas vides baudījumu ilgus gadus. 
Apzaļumotā teritorija priecēs Birzgales, Ķe-
guma novada iedzīvotājus un mūsu pagasta 
ciemiņus ilgus gadus.

A.Grašiņa
Projekta vadītāja

Noslēdzies skrējiens “Rembates vese-
lības apļi 2019”. Šogad no 1.maija līdz 
28.augustam notika 18 skrējiena pos-
mi ar ko veiksmīgi tika galā A.Žva- 
gins – 246 apļi, L.Viļumsone – 225 
apļi, J.Avens – 222 apļi, V.Griņevičs – 
180 apļi, J.Pivors – 143 apļi.

Šogad vismaz vienu posmu skrējuši 65 
dalībnieki, no tiem aktīvākie bijuši 18 
vīriešu kārtas skrējēji un 20 sieviešu 
kārtas skrējējas.
Šī gada uzvarētāji: 
vīriešiem – J.Avens, V.Griņevičs, 
A.Skangals,
janiešiem – A.Žvagins, I.Sakne, 
K.Skangals,
sievietēm – A.Kaļva, L.Vīcupe, 
S.Žvagina,
jaunietēm – L.Viļumsone, Linda Avena, 
Laura Avena.

Pēc kopvērtējuma rezultātiem dāva-
nu kartes saņēma – A.Žvagins, J.Avens, 

V.Griņevičs, L.Viļumsone, A.Kaļva, 
L.Vīcupe. Veicināšanas balvas saņēma 
– J.Pivors un A.Beļakova.

Pārsteiguma balvas saņēma jaunā-
kie dalībnieki – K.Dumpe, M.Dumpis, 
A.Čačka, A.Vītoliņa (piedalījusies 17 
posmos) kā arī D.Griņeviča, kā arī mūsu 
nenogurstošais seniors U.Ābelis.

Priecē, ka šogad piedalījās nu jau 
piecas ģimenes – Dumpju, Skangaļu, 
Avenu, Žvaginu–Beļakovu un Griņevi-
ču ģimene. Tajās skrien mammas, tēti, 
bērni, mazbērni, vectētiņi, kas liecina 
par to, ka Rembatē sportam ir nākotne.

Pie skaistiem diplomiem šogad tika 
visi atnākušie dalībnieki. Par titulbildi 
liels paldies Kristapam Selgam.

Paldies novada domei par atbal-
stu, organizatoriem par sarūpētām bal-
vām un svētku kliņģeri, M.Aizsilniecei 
par precīzo apļu skaitīšanu, aptiekai 
Apotheka par vērtīgiem vitamīniem! 
Tiekamies nākamgad!

NOVADĀ

Noslēgušies Rembates 
veselības apļi 2019                           

Birzgales pensionāri ierīko
jaunus apstādījumus

“Ķeguma saulespuķes” viesojas 
pie Zemgales saimniecēm 

Sieviešu kluba “Ķeguma saulespuķes” 
biedres, piesaistot ģimenes locekļus un 
citus interesentus, sadarbībā ar interešu 
klubu “Vēriens”, 10.augustā devās pie-
redzes apmaiņas braucienā pie Zemgales 
darbīgajām saimniecēm, kā arī apmeklē-
ja Tērvetes zemgaļu pils svētkus.

Rīta pusē brauciena dalībnieki viesojās pie 
Zemgales saimnieces Antras Zeiliņas Ozol-
nieku novadā, Uzvaras Līdumā, ķiploku mā-
jās “Annas”. Viesus sagaidīja stalta zemgaļu 
saimniece tautas tērpā. Viņa iepazīstināja 
ar savu saimniecību, kurā strādā divatā ar 
vīru – audzē un pārstrādā ķiplokus. Šogad 
šo veselīgo produktu izaudzējuši 2 tonnas. 
Izaudzētā produkcija tiek pārstrādāta dažā-
dos produktos. Katru gadu tiek izdomāta 
kāda jauna recepte. Skaisti iekārtotā telpā 
klāts galds ar dažādi sagatavotiem produk-
tiem. Ikviens atbilstoši katra gaumei varēja 
baudīt ķiploku biezzupu, nogaršot maigākas 
un asākas mērcītes, kas gatavotas no ķiploka 
ar dažādām piedevām, ķiploku tēju, mari-
nētus ķiploku ziedus un dažnedažādus citus 
gardumus. Viss saražotais ir audzēts un pār-
strādāts pašu spēkiem un ar īpašu mīlestību.
Ķiplokiem tiek pievienota  vērtība no pašu 
audzētām avenēm, tomātiem, čilli un citiem 
dārzeņiem. Vislielāko  pārsteigumu radīja 
neparastie ievārījumi – smilšērkšķu un ave-
ņu ievārījumi ar ķiploku piedevu. Tiešām – 
neticami garšīgi.

Tālāk ceļš veda uz  bioloģisko saimnie-
cību Auces novada Īles pagastā pie Marikas 
Grīslītes. Šī saimniece nodarbojas ar ga-
ļas aitu audzēšanu. Viesi varēja baudīt uz 

ugunskura ārā lielā čuguna katlā gatavotu 
jēra gaļas un dārzeņu sautējumu. Klāt varēja 
piekost pašas saimnieces gardi ceptu maizīti.

Un tad jau ceļā uz Tērveti. Tur norisinā-
jās Tērvetes zemgaļu koka pils svētki. Bija 
iespēja izstaigāt dabas parku, apmeklēt ievē-
rības cienīgu 12.gadsimta zemgaļu koka pili, 
iepazīt seno zemgaļu cīņas mākslu, amatnie-
ku darbnīcas, kā arī iegādāties amatnieku 
darinājumus.

Dienas otrajā pusē devāmies uz Bruna-
vas pagastu – gandrīz pie pašas Lietuvas 
robežas. Tur savā saimniecībā darbīgā saim-
niece Iluta Staģe audzē piena aitas. Daudzi 
no klātesošajiem tādas brangas skaistules re-
dzēja pirmo reizi. Uzņēmīgā saimniece ap-
rūpē ap 50 aitu. Tās ganās pļavās un dod ļoti 
gardu pienu. Atšķirībā no kazas piena, aitas 
pienam nav nekādas piegaršas. Tas ir trek-
nāks un atgādina saldo krējumu. No aitas 
piena tiek gatavoti dažādi sieri, jogurti, kā 
arī ļoti garšīgs, veselīgs, krēmīgs aitas piena 
saldējums. Visus šos gardumus ikviens va-
rēja nobaudīt. Čaklajai saimniecei ģimenē ir 
pieci bērni. Viena no meitām talantīga dzie-
dātāja. Viesu sirdis aizkustināja viņas skanī-
gās dziesmas.

Kopā dienas garumā ikviens smēlās lielu 
enerģiju un pozitīvas emocijas no šiem sa-
tiktajiem lauku cilvēkiem, kuri savu ikdie-
nas smago darbu veic ar ļoti lielu mīlestību, 
spējot iepriecināt un iedvesmot arī citus.

Anita Ivdra
Sieviešu kluba

“Ķeguma saulespuķes” biedre 

Rembatē noticis Zinību 
dienas pasākums
Jau gaisā skan rudens dzidrums, ko-
kos sāk sārtoties lapas un skolas sols 
sauc skolniekus uz skolu, lai iegūtu 
zināšanas. 

Rembates tradīciju zālē saulainā svēt-
dienas dienā aicinājām mazos remba-

tiešus radoši darboties un izpausties, 
lai jau otrā dienā dotos uz skolu ar pašu 
izkrāsotu sporta somu, krāšņi izveidotu 
atslēgu piekariņu vai rokassprādzi. Iz-
pildot dažādus uzdevumus neviens ne-
palika bez garda našķīša. Paldies Rutai 
par atbalstu radošajās darbnīcās!
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SABIEDRĪBA

Lai bērniem drošs ceļš 
jaunajā mācību gadā!

Sākoties jaunajam mācību ga-
dam Ķeguma novada pašvaldī-
bas policija organizēs informa-
tīvu kampaņu par bērna drošu 
pārvadāšanu automašīnā.

Ikdienas reidos mūsu novada 
administratīvajā teritorijā esam 
vairakkārt veikuši pārrunas ar 
autovadītājiem, kuri neievēro 
Ceļu satiksmes noteikumu 185.
punktu, kurš nosaka, ka auto-
mobilī, kura sēdvietas aprīkotas 
ar drošības jostām, pārvadājot 
bērnu, kura augums nepārsniedz 
150 cm, bērnam jāatrodas viņa 
vecumam un svaram piemērotā 
bērnu sēdeklītī vai uz paliktņa, 
kas uzstādīts atbilstoši tā izga-
tavotāja norādījumiem, un jābūt 
piesprādzētam ar drošības jostu. 

Saskaņā ar ASV Slimību 
kontroles un novēršanas centra 
(Centers for Disease Control and 
Prevention) sniegto informāciju, 
bērna augumam, vecumam un 

svaram atbilstoša automašīnas 
sēdeklīša lietošana nelaimes ga-
dījumā var samazināt nopietnu 
traumu un nāvējošu ievainojumu 
gūšanas iespējamību vairāk kā 
par 50%.

Sākot ar septembri mēs pie-
vērsīsim īpašu uzmanību bērnu 
drošai pārvadāšanai, tāpēc tiks 
veikti regulāri reidi pie mūsu no-
vada izglītības iestādēm ar mērķi 
uzraudzīt šo noteikumu ievēro-
šanu.

Aicinām jūs pārliecināties, ka 
Jums ir bērna svaram vai vecu-
mam atbilstošs auto sēdeklītis, 
un tas ir uzstādīts atbilstoši ra-
žotāja norādēm. Šī informācija 
ir pieejama auto sēdeklīša mar-
ķējumā.

Lai mūsu novada bērniem 
drošs ceļš jaunajā mācību gadā!

A.Mundurs
Ķeguma novada pašvaldības 

policijas inspektors 

Ķeguma novada pensionāru 
biedrības pasākumi
5.oktobrī plkst. 13.00 Ķeguma 
Tautas namā Starptautiskās se-
nioru dienas pasākums. Program-
mā tikšanās ar draugu pensionā-
ru biedrībām un G.Meijera kon-
certs. Pieteikšanās obligāti līdz 
20.septembrim Ķeguma novada 
pensionāru biedrībā pirmdienās 
no 10.00 – 13.00 vai pa telefonu 
26708424 vai 27172611.

20.septembrī plkst.13.00 Ķegu- 
ma Dienas centrā apmācības kur-
si papīra dizaina, skrapbukingu 
un veidošanu ar polimērmālu. 
Apmācības organizē Ķeguma 
pašvaldības iedzīvotāju inicia-
tīvas veicināšanas projekta ie-
tvaros (līgums Nr.12/19/29). 
Pieteikties Dienas centrā vai pa 
telefonu 26708424.

Pensionāri ceļo ar prieku
Latvijas Nacionālais teātris 
katra gada 5. augustā  Vallē 
organizē sezonas atklāšanas 
pasākumu. Ķeguma novada 
pensionāru biedrība ir šī pasā-
kuma apmeklētājs jau vairāku 
gadu garumā. Šogad tas bija 
īpašs ar to, ka Marija Bērziņa 
un Jānis Skanis saņēma A.Ant-
maņa–Briedīša balvas, kas tiek 
nominēta ik pa diviem gadiem. 
Tas priecēja arī pensionārus, 
jo šie mākslinieki ir mūsu pa-
audzei tuvi.

 Nāk rudens un tuvojas noslē-
gumam arī ekskursiju laiks. Vēl 
vienu braucienu uz Kurzemes 
jūrmalu baudīja pensionāri. Pir-
mā pieturvieta bija neliela ap-
dzīvota vieta Ziemupe. Tās gal-

venā vērtība – klusums, miers 
un neskarta daba. Apskatījām 
jaunatvērtajā muzejā izvietoto 
zobenzivs maketu un vēsturiskus 
zvejas darbarīkus. Var patiesi 
priecāties kā vietējie iedzīvotāji 
rūpējas par savas dzīves vietas 
sakopšanu un pilnveidošanu. Te, 
vietā, kur mīt tikai 134 iedzīvo-
tāji, viss ir sakopts un pārdomāts. 
Jaunieši organizē liela mēroga 
pasākumus kā Miķeldienu, Ma-
daras svētkus, pavasara sagaidī-
šanu un citus.

Vērgalē apskatījām muižas 
kompleksu, kurā atrodas Vērga-
les pamatskola. Te daudz kas sa-
glabāts un restaurēts, lai būtu ko 
nodot nākošajām paaudzēm.

Un tad lielākais pārdzīvo-
jums Pāvilostas Novadpētnie-

cības muzejā… Varējām skatīt 
trīsdimensiju variantā zvejnieku 
sūro darbu. Tas bija ļoti intere-
santi.

Protams, arī vēsturiskais man- 
tojums no 18.gadsimta intere-
sants un daudzpusīgs, sākot ar 
Sakas novada tautas tērpu un 
beidzot ar L.P.Aula radīto pia-
nīno, kas ir viens no senākajiem 
zināmajiem meistara darināju-
miem.

Paldies par atbalstu un sa-
pratni  pašvaldībai!

Tā nu noslēgusies ceļojumu 
sezona mūsu pensionāriem. Krā-
sim spēkus un līdzekļus nākama-
jiem ceļojumiem!

Ilze Kantore
Ķeguma novada 

pensionāru biedrība 

Aicina uz lekciju kursu “Rūpes par sievietes veselību”
Starptautiskais Soroptimistu 
klubs “Ogre - Ķegums” sadar-
bībā ar Ķeguma novada domi, 
Iedzīvotāju iniciatīvas projek-
tu konkursa ietvaros, rīko iz-
glītojošu lekciju kursu - “Rū-
pes par sievietes veselību”. 

Lekciju mērķis ir sieviešu iegur-
ņa veselības uzlabošana, veici-
not sieviešu izpratni par iegurņa 
lomu sievietes intīmajā un kopē-
jā veselībā, tā nozīmi, funkcijām, 
problēmām un to risinājumiem. 
Pirmā ir 4 stundu teorētiskā no-
darbība, bet otrā – 4 stundu prak-
tiskā nodarbība. 

Lekcijas vadīs iegurņa kon-
sultante, sertificēta pēcdzemdību 
iegurņa speciāliste, iegurņa pa-
matnes muskulatūras attīstības 
trenere - Zane Vorma. Lekcijas 
notiks 15.un 20.oktobrī, Ķegu-
ma Dienas centrā. Nodarbību 
laiki tiks precizēti, reģistrējoties 
lekcijām. Pieteikšanās lekcijām 
rakstot uz e-pastu: antra.kumi-
na@gmail.com.

1.nodarbība - IEPAZĪSTI

Sava ķermeņa un iegurņa 
iepazīšanas nodarbība. Nodar-
bība paredzēta sievietes iegurņa 
skaidrojumam un izpratnei. Sie-
vietes saņem pilnīgu informāciju 
par iegurņa pamatnes muskula-
tūras milzīgo lomu sievietes ķer-
menī, par vēdera muskulatūras 
saistību ar sievietes reproduktī-
vajiem orgāniem un delikātajām 

sieviešu veselības problēmām. 
Nodarbības laikā tiek apskatī-
tas visbiežākās ginekoloģiskās 
problēmas un to novēršanas ie-
spējas. Nodarbībā tiek apskatītas 
sekojošas tēmas:
● iegurņa pamatnes muskulatū-

ra – anatomija un tās nozīme 
ķermenī,

● iegurņa pamatnes muskulatū-
ra -  ietekme uz veselību, at-
tiecībām, emocionālo pasauli 
un seksuālo dzīvi,

● maksts muskulatūra - ana-
tomija, attīstīšanas iespējas, 
funkcijas,

● sieviešu delikātākās veselības 
problēmas Latvijā un pasaulē 
– urīna nesaturēšana, hemoro-
īdi, libido trūkums, menstru- 
āciju problēmas, dzemdes un 
maksts sieniņu noslīdējumi, 
diastāze u.c.,

● intīmā muskulatūra un tās 
nozīme dzimumattiecībās,

● sievietei draudzīgākais fit-
ness – viss par vēdera iekšējo 
spiedienu un pareizu vēdera 
muskulatūras attīstīšanu,

● intīmo trenažieru patiesā 
loma un nozīme intīmās mus-
kulatūras attīstībā,

● iegurņa pamatnes muskulatū-
ras attīstīšanas iespējas Lat-
vijā un pasaulē. 

2.nodarbība - SAJŪTI 

Kustību nodarbība iegurņa 
pamatnes un visa ķermeņa ko-

dola muskulatūras sajušanai un 
attīstībai. Šī nodarbība, pirmkārt, 
ir izpratne sievietei par sievie-
tes ķermenim pareizām musku-
ļu attīstības  treniņu metodēm. 
Tā ir treniņa nodarbība iegurņa 
pamatnes muskulatūras sajuša-
nai, aktivizēšanai un trenēšanai, 
elpošanas nozīmes izpratnei un 
vēdera dziļās muskulatūras pa-
reizai attīstībai. Tajā tiek apgūtas 
tehnikas un vingrojumi, lai sa-
justu un pareizi trenētu sievietes 
ķermenī vissvarīgāko muskula-
tūru - iegurņa pamatnes musku-
latūru, diafragmu, vēdera dziļo 
muskulatūru un muguras dziļo 
muskulatūru. 

Tēmas:
● pareiza elpošana, tās nozīme 

ķermenī un iegurnī. Pareizas 
elpošanas tehnikas, kas attīs-
ta iegurņa pamatnes musku-
latūru,

● vingrojumi iegurņa pamatnes 
muskulatūras sajušanai, apzi-
nāšanai, trenēšanai un parei-
zai aktivizēšanai,

● intīmās muskulatūras attīstī-
šana,

● vēdera iekšējais spiediens, tā 
ietekme uz iegurni un sama-
zināšanas tehnikas,

● vēdera korsetes muskulatūras 
attīstība,

● diastāze un vēders pēc dzem-
dību periodā. Diastāzes no-
vēršana,

● iegurņa masāžas loma gine-
koloģijā.

Ķeguma novada amatiermākslas
kolektīvi aicina jaunus dalībniekus

Ķeguma Tautas nama kolektīvi aicina uz pirmo tikšanos: 
Ķeguma ģitārstudija – 6.septembrī plkst.14.00 Ķeguma dienas centrā,
Pop grupa “Sienāži” – 9.septemrbī plkst.16.30 Ķeguma Tautas namā,
SDK “Ķegums” – 9.septembrī plkst.19.00 Ķeguma Tautas namā,
Deju grupa “Triumfs” – 10.septembrī plkst.14.30 Ķeguma Tautas namā,
Vokālais ansamblis “Kvēlziedi” – 10.septembrī plkst.17.00 Ķeguma 
Tautas namā,
Jauktais koris “Lins” – 10.septembrī plkst.19.00 Ķeguma dienas centrā,
VPDK “Kadiķis” – 3.septembrī plkst.20.00 Ķeguma Tautas namā,
Dāmu deju kopa “Rasa” – 13.septembrī plkst.17.00 Ķeguma Tautas 
namā.

Rembates Tautas nama kolektīvi:
Rembates dāmu ansamblis “Vīgriezes” – pirmdienās un ceturtdienās,
Bērnu radošo nodarbību pulciņš   – pirmdienās un ceturtdienās,
Bērnu mūsdienu deju grupa “Ķipari” – otrdienās un ceturtdienās,
Galda tenisa pulciņš – trešdienās un piektdienās,
Dambretes pulciņš pēc pieprasījuma (tālr. 29739674, Vaclavs)
Par pirmo nodarbību dienu un laikiem, zvanīt pa tālr. 27884206.

Tomes Tautas nama kolektīvi
Amatierteātris “Poga”,
Dāmu vokālais ansamblis,
Folkloras kopa “Graudi”,
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 27843230.

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
18.septembrī ĶEGUMĀ,  Liepu alejā 1 B  (pie dienas centra) no plkst. 10.00-17.00

Mamogrāfija:
•  Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
•  Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2.85 eiro
•  Bez nosūtījuma – 25.00 eiro
Rentgens:
•  1 projekcija – 9,00 eiro
Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – 20.00 eiro

NEPIECIEŠAMS PIERAKSTS UZ KONKRĒTU LAIKU 
Pierakstīties iespējams pa tālruni 25 431 313 (Darba dienās plkst. 08.00-18.00)

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD Veselības grupa

ESI VESELS!
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Jau tradicionāli brīvdienās pirms jaunā 
mācību gada sākuma, 31.augustā nori-
sinājās Tomes sporta spēles.

REZULTĀTI
Futbols (3 komandas) 
1.vieta – komanda “Ir starpība” (Ai-

vis Jonikāns, Sandijs Beķeris, Ņikita Ja-
kubāns, Renārs Jefimovs, Igors Kamans, 
Matīss Henke, Ralfs Jonikāns),

2.vieta – komanda “Tome” (Edgars 
Romaņenkovs, Andris Sproģis, Jurģis 
Birznieks, Jānis Strazdiņš, Lauris Zda-
novskis, Lauris Kuriņš, Raimonds Elstiņš, 
Dāvis Bogdanovs),

3.vieta – komanda “Iznāc Meža Mali-
ņā!” (Raimonds Zemzāle, Rihards Alek-
sejevs, Mārtiņš Vilks, Jānis Čačka, Māris 
Grants, Armīns Braunšteins, Diāna Zem-
zāle).

Volejbols (10 komandas)
1.vieta – komanda “Man patīk mam-

mas” (Inta Agriņa, Kristaps Skudra, Dag-
nis Sakne),

2.vieta – komanda “Tikai ne Lēdmane” 
(Liene Linde-Kuka, Raitis Kuks, Mikus 
Laganovskis),

3.vieta – komanda “Latvieši” (Dita 
Agriņa, Mārtiņš Bite, Māris Grants). 

Petanka (26 dalībnieki)
1.vieta – Raimonds Elstiņš, 2.vieta 

– Lauris Zdanovskis, 3.vieta Agita Zda-
novska.

Krokets (24 dalībnieki)
1.vieta – Mārtiņš Bite, 2.vieta – Igors 

Kamans, 3.vieta – Ervīns Torsters. 
Frisbijgolfs (18 dalībnieki)
1.vieta – Lauris Zdanovskis, 2.vieta – 

Raimonds Zemzāle, 3.vieta – Mārtiņš Bite.
Spēka vingrinājums: 
Sievietēm (7 dalībnieces) 1.vieta – Gita 

Vītola, 2.vieta – Diāna Zemzāle, 3.vieta – 
Elīna Rudusāne,

Vīriešiem (6 dalībnieki) 1.vieta – Mi-
kus Laganovskis, 2.vieta – Dagnis Sakne, 
3.vieta – Mārtiņš Bite.

No aprīļa sākuma līdz augusta beigām 
norisinājās ikgadējais skriešanas seriāls 
Ķeguma „Veselības apļi”.

Katru pirmdienu vairāku mēnešu garumā 
aktīvākie ķegumieši pulcējās Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolas stadionā, lai 
katras jaunas nedēļas vakarus pavadītu ak-
tīvā un jautrā gaisotnē, kopā skrienot, nū-
jojot, ejot un kustoties.

Pēc piecu mēnešu ilgās sportošanas, 
noslēdzošajā posmā – 26.augustā – tika no-

skaidroti aktīvākie skrējēji, kuri kopsum-
mā mēroši vairākus simtus veselības apļu.

Godalgotās vietas dāmu konkurencē:
1.vieta – Agita Kaļva, 
2.vieta – Loreta Viļumsone,
3.vieta – Dana Vietniece.
Savukārt vīriešu grupā labākie bija:
1.vieta – Kaspars Borozinskis,
2.vieta – Andris Andrejs Žvagins,
3.vieta – Jānis Avens.

SPORTS

Ķeguma veselības apļi 2019

17.augustā Ķeguma Komercnovirziena 
vidusskolas stadionā aizvadītas tradi-
cionālās Ķeguma pilsētas sporta spēles.

Saulainajā sestdienā vairāki desmiti spor-
tistu sacentās gan dažādos individuālajos 
sporta veidos, gan komandu sacensībās.

Šogad par titulu “Universālā koman-
da” cīnījās 28 dalībnieki, sacenšoties pie-
cos sporta veidos - strītbolā, volejbolā, 
4x100 metru stafetē, tāllēkšanā un lodes 
grūšanā. Godalgotās vietas ieguva:

1.vieta – komanda “LuLu” (Jānis 
Strazdiņš, Aigars Liepiņš, Dainis Eižver-
tiņš, Anita Bērsone),

2.vieta – komanda “Kapara Naglas” 
(Aigars Delvers, Ervīns Torsters, Kristaps 
Rūde, Sintija Bite), 

3.vieta – komanda “Kustība Avotos” 
(Tomass Sparāns, Artūrs Pokšāns, Agris 
Pikšens, Agnese Jermacāne).

Pirmo reizi sporta spēļu ietvaros no-
tika arī meiteņu futbola turnīrs, kurā 
sacentās piecas komandas. No tām godal-
gotās vietas ieguva:

1.vieta – “Olaine”,
2.vieta – “Supernova”,
3.vieta – “Jelgava”.
Liela dalībnieku interese bija par indi-

viduālajiem sporta veidiem, kas notika vi-
sas dienas garumā. Spēka vingrinājumos 
piedalījās 10 dalībnieki. Šoreiz drosmīgā-
kas bija dāmas, jo tieši no sieviešu vidus 
bija vislielākā interese. 

Spēka vingrinājumos godalgas izcī-
nīja:

sieviešu konkurencē:
1.vieta – Bella Frivalde, 
2.vieta – Mirdza Aizsilniece,
3.vieta – Agnese Jermacāne, 
vīriešu konkurencē:
1.vieta – Māris Grants, 
2.vieta – Jānis Čačka.
Petankas sacensībās piedalījās 18 

dalībnieki, no kuriem godalgotās vietas 
izcīnīja:

1.vieta – Ervīns Torsters,
2.vieta – Lotārs Freivalds,
3.vieta – Uldis Ābelis.
Kroketā sacentās 16 dalībnieki, no 

kuriem apbalvojumus saņēma:
1.vieta – Agnis Siliņš,
2.vieta – Jānis Čačka,
3.vieta – Lotārs Freivalds.
Tenisā par uzvarētājiem kļuva:
1.vieta – Aleksandrs Ničipurovs, 
2.vieta – Jēkabs Šmits,
3.vieta – Pēteris Preiss.
Dienas vidū sacensību dalībniekiem 

bija iespēja atjaunot spēkus ēdot zupu, 
savukārt mazākie līdzjutēji un sportotāji 
varēja izklaidēties piepūšamās atrakcijās, 
ko nodrošināja SIA “RJR studio” uzņē-
mējs Jānis Skrīveris.

Ķeguma sporta spēlesnoslēdzās Ķe-
guma parkā ar balli, kurā spēlēja grupa 
“Kalna ielas muzikanti”.

Ķeguma sporta spēles – 2019 Notikušas Tomes sporta spēles

Noslēdzies Ķeguma novada atklātais
čempionāts strītbolā 
No 8.augusta četru nedēļu garumā no-
risinājās “Ķeguma novada atklātais 
čempionāts strītbolā”. Visa augusta ga-
rumā piecas strītbola komandas sacen-
tās, lai iegūtu titulu “Ķeguma strītbola 
čempions”.

Par uzvarētājiem kļuva komanda “Avotu 
Reprezent” (Tomass Sparāns, Artūrs Pok-
šāns, Oskars Kūma, Madars Ozoliņš) no 
Lielvārdes. Sacensību laikā ielvārdieši iz-
cīnīja trīs pirmās un vienu otro vietu.

Par strītbola vicečempioniem kļu-
va komanda “Kapara naglas” (Kristaps 
Rūde, Aigars Delvers, Ervins Torsters, Ai-

gars Liepiņš), kuri čempionātā bija izcīnī-
juši vienu pirmo vietu un trīs otrās vietas.

Savukārt godalgoto 3.vietu ieguva 
komanda “Rembates Plostotājs” (Dainis 
Eižvertiņš, Kaspars Mudelis, Toms Vaišļa, 
Niks Šauva), kuri līdz šim bija izcīnījuši 
trīs trešās vietas.

Uzvarētāju komandas ieguva kausus, 
speciāli čempionātam izveidotus kreklus, 
strītbola bumbas un dāvanu kartes.

Visas spēles notika Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas stadionā, kurā 
šogad tika uzstādīti divi jauni basketbola 
grozi.
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SABIEDRĪBA

Kad pērn, decembrī Birzga-
les Tautas nama sieviešu koris 
“Pērles” svinēja 10.jubileju, 
atcerējāmies pirmos braucie-
nus un dziedāšanu Daugavpilī, 
Dundagā, Rīgā, Ogrē, Cēsīs, 
Vidrižos, viesošanos pie drau-
giem Mērdzenē. 

Jutām, ka laiks ar tuvākajiem at-
balstītājiem – savām ģimenēm, 
uzticīgākajiem klausītājiem iz-
braukt ārpus Latvijas. Nolēmām 
doties augšup pa Daugavu – uz 
Baltkrieviju.

6.augusta rītā, kad koncert-
kleitas savietotas autobusa ba-
gāžas nodalījumā, braucēji, vēl 
mazliet samiegojušies, iekārto-
jušies  ērtos sēdekļos, dodamies 
ceļā. Pusdienlaikā jau robeža. 
Jā, pa radio pareiza informāci-
ja - arī Pāternieku robežpunkts 
tiek paplašināts, bet tas ceļojumu 
neaizkavēja. Polockā, kas vēs-
turiski bijusi senākās  kņazistes 
galvaspilsēta tagadējās Baltkrie-
vijas teritorijā, tiekamies ar gidi, 
smaidīgo Kristīni. Vārds  meite-
nei starptautisks, bet stāstījums 
krievu valodā, tāpēc kora jaunā-
kajām dalībniecēm brauciena lai-
kā lieti derēja tuvinieku “sinhro-
nais tulkojums”. Nakšņojam jau 
Rietumdvinas (mūsu Daugavas) 
krastā,  pasaulslavenā gleznotāja 
Marka Šagāla dzimtajā Vitebskā. 
Katrā pilsētā mūsu gide prata in-
teresanti pastāstīt un parādīt vēs-
turē, un mūsdienās būtiskāko.

Gar šosejas malām plešas 
jau nopļauti labības lauki, re-
dzamas fermas un lieli meln-
raibo govju ganāmpulki. Jūtot 
Kristīnes atsaucību, “apbērām” 
viņu ar jautājumiem. Lūk, dažas 
atbildes. Ja augstskolā studēts 
budžeta grupā, tad divi gada jā-
nostrādā, kur nozīmējusi sada-
les komisija. Tāpēc jaunieši jau 
praksēs cenšas atrast sev darba 
vietas. 75 procenti Baltkrievi-
jas iedzīvotāju mīt pilsētās. Lai 

ieinteresētu strādāt laukos, lielo 
valsts saimniecību agrociematos 
piešķir bezmaksas dzīvesvietu. 
Tāpēc lauksaimniecības un ve-
terinārijas augstskolās studentu 
netrūkst. Individuālo lauku sētu 
veidošanos valstī atbalsta ar ļoti 
zemiem nodokļiem, bet jāievēro 

būtisks nosacījums – saimniecī-
bā jāstrādā vienas ģimenes lo-
cekļiem.

Pusceļā uz Minsku piestājam 
Berezinas biosfēras rezervātā, 
kas savulaik izveidots, lai glābtu 
bebru populāciju. Tagad UNES-
CO sarakstā iekļautajā teritorijā 
savvaļā mitinās Eiropas 5 lie-
lākie zīdītāji, no kuriem vairāki 
mums atrādījās plašajos voljēros.

Pēc brokastīm Minskas vies-
nīcā “Orbīta”, brauciena trešā 
diena izvērtās gara un saistoša. 
Senā augšpilsēta, rātslaukums, 
ieskats dievnamu un klosteru 
likteņos. Par dimantu nodēvētā 
Baltkrievijas Nacionālā biblio-
tēka, kuru nesen apciemoja arī 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
direktors Andris Vilks, priecē 
ar interesantu arhitektūru. Ne-
iegaumēju, cik  grāmatu un citu 
informācijas nesēju spēj uzņemt  
modernā celtne, bet patīkami, 
ka visiem tās apmeklētājiem 
ir iespēja novietot mašīnas un 

autobusus plašā stāvlaukumā. 
Atpakaļ vēsturē – no 15.–19. 
gadsimtam, nokļūstam Ņesvi-
žā – pilī, kas piederējusi kņazu 
Radzivilu dzimtai. Pēdējos  ga-
dos pils atdzimusi. Interesanti, 
ka savu bērnības zemi  regulāri 
apciemot brauc Ņesvižas pēdējā 

īpašnieka mazmeita, nu jau 102 
gadus veca kundze, ar saviem 
staltajiem dēliem, mazbērniem, 
allaž dāvinot dzimtas fotogrā-
fijas un vērtīgus priekšmetus.  
Sekojot lietus mākoņiem, kas 
no laukiem aizdzina kombai-
nus un salmu preses, iebraucām 
lauku sētā. Saimnieks, ikdienā 
aprūpējot 115 bišu saimes, mūs 
izsmīdināja un pārsteidza ar stās-
tu par seno biškopju trikiem, lai 
aizbaidītu lāčus, bet saimniece 
cēla galdā baltkrievu virtuves 
gardumus. Kā jau minēju, lauku 
sētā strādā viena ģimene. Viesos 
ieradās citas sētas ļaudis - viņu 
“specializācija” - tautas mūzika, 
dziesmas, dejas, kurās visi tikām 
iesaistīti. Tad koris “Pērles”, deju 
grupa “Visma” atbildējām, saim-
niekiem tencinājām ar baltkrievu 
tautas dziesmu “Buļba”. Visda-
žādākie no kartupeļiem gatavotie 
ēdieni arī tagad ir goda vietā gan 
ģimeņu maltītēs, gan restorānos.

Vairākiem birzgaliešiem ce-

ļojuma pēdējais rīts paliks prātā 
ar pirmo braucienu metro vilcie-
nā. Minskā, kurā mīt gandrīz 2 
miljoni iedzīvotāju, tātad katrs 
piektais valsts pilsonis, ir divas 
metro līnijas. Rīta cēlienā brau-
cēju daudz, žetoniņš, ar kura 
starpniecību tiekam uz perona, 
maksā 65 kapeikas, t.i. apmēram 
33 centus. Kad iegādāti baltkrie-
vu apavi, linu izstrādājumi, sal-
dumi, pa kādam stiprākam mal-
kam dodamies uz Lietuvas pusi. 
Zaļesje – dižu aleju un ābeļdārza 
ieskauta muiža bija komponista 
un 19.gadsimta sākuma politi-
ķa, diplomāta Mihaila Oginska 
miera un jaunrades osta. Arī ta-
gad augustā tur zied viņa mīļākie 
ziedi – dālijas, skan tik pazīsta-
mā  polonēze “Atvadas no dzim-
tenes”. Rudenīgā skaistuma sa-
valdzināti, tuvojamies Lietuvas 
robežai. Tālumā skatam atklājas 
pretrunīgi vērtētās topošās Astra-
vecas atomelektrostacijas dižais 
korpuss, šoseju šķērso jaunās 
elektropārvaldes līnijas. Laukos 
barojas balto stārķu bari, kurus 
baltkrievi dēvē par saviem na-
cionālajiem putniem. Atcerieties, 
mūsu putns ir cielava. Bet gide 
stāsta par to, ka  pierobežā skolās 
līdztekus baltkrievu, krievu valo-
dām jaunieši apgūst arī lietuvie-
šu valodu. Vairākos nelielos cie-
mos joprojām runā lietuviski un, 
kā vēlāk uzzināsim, arī priesteris 
uz dievnamu, kurā koncertējām, 
brauc no Viļņas.

Diena ieslīgusi pēcpusdienā, 
kad sasniedzam sava brauciena 
svētāko un satraucošāko vietu. 
Gervjati ciematā Svētās Trīs-
vienības katoļu dievnamā gaida 
mūsu koncertu. Jā, gaida. Jo, kad 
saposušās izkāpjam no autobusa 
un mazliet ievingrinām balsis, 
redzam, ka cilvēki dodas uz neo- 
gotisko baznīcu. Esam  nedaudz 
nobijušās, jo tik varenā dievna-
mā, tik daudzu klausītāju priekšā 
dziedam pirmoreiz.

Paldies koncertmeistarei Ine-
sei Martinovai, skaņu tehnikas 
pārzinātājam Armandam Arā-
jam, kuri līdzatvesto instrumentu 
jau novietojuši un pārbaudījuši. 
Birzgales tautas nama vadītā-
ja Rita Reinsone sasveicinājās 
ar klausītājiem, tad diriģentes 
Evitas Reinsones vienmēr tik 
uzmundrinošais smaids un ro-
kas cēla mūs dziesmai. Rakstot 
šīs rindas, vēlreiz priecājos, ka  
Birzgales  kora stiprums ir paau-
džu sadarbībā. Mūsu māsiņas, kā 
dēvējam Baibu un Raitu Bonda-
res, Sindija Puišele  koncertu ba-
gātināja gan ar flautu spēli, gan 
saskanīgu duetu, kuram pārējās 
piebalsojām. Par pārsteigumu 
parūpējās arī Kārkliņu ģimene. 
Gatavojoties braucienam, uz mē-
ģinājumiem māmiņai Aldai līdzi 
nāca dēls. Tagad koncertā, stāvot 
blakus savai mūzikas skolotājai 
Sandrai Siliņai, Valts dziedāja 
visas dziesmas.

Klausītāju sirsnīgos aplau-
sus un priestera pateicību par 
uzstāšanos, aicinājumu vēl kād-
reiz šeit atgriezties uzņēmām kā 
lielāko svētību. Koncerta otrajā 
daļā pārtapām par klausītājām, 
jo dižajās velvēs skanēja ērģeles. 
Muzicēja un dziedāja vietējās 
skolas direktore. Ap dievnamu 
plešas skaists dārzs, tajā tapa arī 
brauciena dalībnieku kopbildes.

Esam mājās. Kora 12.sezonu 
sāksim septembrī. Par šo brau-
cienu lielākais paldies Birzga-
les tautas nama vadītājai Ritai 
Reinsonei, kura, kora ieceri īs-
tenodama, apguva īstu tūrisma 
operatora zināšanu kursu – trans-
ports, vīzas, pilnvaras, neskaitā-
mi atgādinājumi, rūpes par katru 
no mums. Viņas optimisms deva 
ticību arī autobusa šoferim turpi-
nāt nule uzsākto biznesu.

D.Melnūdre

“Pērles” ar draugiem un dziesmām Baltkrievijā

Gervjati ciematā pie Svētās Trīs vienības katoļu dievnama.

Pavisam ikdienišķā, bet bēr-
niem un viņu tēviem īpašā svēt-
dienā rembatieši tikās Tēvu die-
nas svētkos.

Tēti kopā ar bērniem sportoja, 
priecājās, iedrošināja, smējās un 
pavadīja kopā brīnišķīgu laiku. 
Nevar nepieminēt arī mammas, 

kuras visiem juta līdzi. 
Dienu iesākām ar futbolspē-

li - tēvi pret bērniem. Kad spēle 
bija jau pusē, bērnu un mammu 

komandai pievienojās arī mūsu 
ikgadējie atbalstītāji – zemessar-
dzes 54.inženiertehniskā bataljona 
zemessargi. Spēle izvērtās ļoti aiz-
raujoša! Nedaudz atvilkuši elpu, 
dalībnieki devās veiklības stafetē, 
kura nebija no vieglajām, bet to 
iziet nenobijās pat mazākie. Indi-
viduāli katrs atnākušais savu pre-
cizitāti un pacietību varēja izmē-
ģināt, trāpot mērķī ar pneimatisko 
šauteni, kā arī spēka izturības vin-
grinājumā, izstieptās rokās turot 
automāta maketu.

Apkopojot rezultātus, futbolā 
tēviem spēlējot pret bērniem un 
mammām, ar rezultātu 6:3 uzva-
rēja draudzība, veiklības stafetē 
1.vietā bija “Rembo 2” (J.Čačka 
un A.Naudiņa), 2.vietā – “Viļum-
soni” (A.Viļumsons un A.Viļum-
sons), 3.vietā – “Nav vēl izdo-
māts” (M.Rožāns un L.Rožāns). 
Pie veicināšanas balvām tika K.
Dupme – par izturību, bet L.Ro-

žāns – par neatlaidību. Precīzākais 
šāvējs mērķī bija A.Melnbārdis, 
bet izturības stafetē 1.vietu izcīnī-
ja J.Čačka, 2.vietu – R.Viļumsone 
Bartenberga, bet 3.vietu – L.Laz-
diņa.

Pateicības vārdus par pasā-
kuma veiksmīgu izdošanos veltu 
zemessardzes 54.inženiertehniskā 
bataljona zemessargiem M.Žika-
ram, K.Zarānam, E.Kronentālam, 
R.Undenkovam, futbola tiesnesim 
J.Cīrulim un sporta organizatoram 
E.Siliņam. Paldies visiem dalīb-
niekiem un tiekamies nākamā 
gadā!

Šie svētki tika organizēti pro-
jekta “Vietējās sabiedrības vese- 
lības veicināšana un slimību 
profilakse Ķeguma novadā”, ID 
Nr.9.2.4.2/16/I/083, ietvaros.

Liene Lazdiņa 
Rembates pasākumu 

organizatore

Aizvadīta Tēvu diena Rembatē 2019
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Apstiprināja Ķeguma novada 
pašvaldības 2018.gada publisko 
pārskatu, Ķeguma novada bāriņ-
tiesas nolikumu. 

Precizēja Ķeguma novada do-
mes 2019.gada 3.jūlija saistošos 
noteikumus Nr. KND1-6/19/9  
„Par Ķeguma novada pašvaldības 

līdzfinansējuma apjomu un tā pie-
šķiršanas kārtību daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai” .

Veica  grozījumus Ķeguma 
novada domes 2019.gada 17.jū-
lija lēmumā Nr.KND1-3/19/242 
(protokols Nr.14,4.§)  “Par EL-
FLA projekta “Lauku grants ceļu 
pārbūve uzņēmējdarbības attīstī-
bai Ķeguma novadā” īstenošanu 

un 2019.gada 8.aprīļa lēmumā 
Nr.KND1-3/19/117 (protokols 
Nr.7,1.§) “Par piedalīšanos pro-
jektu iesniegumu atlasē un līdzfi-
nansējuma nodrošināšanu projek-
tam „Estrāde Ķegumā””.

LĒMUMI

Ķeguma novada dome augustā:

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ķegumā

2019.gada 3.jūlijā Nr. KND1-6/19/9
APSTIPRINĀTI

ar Ķeguma novada domes  2019.gada 3.jūlija
lēmumu Nr.KND1-3/19/221  (protokols Nr.13,4.§)

Precizēti ar Ķeguma novada domes 2019.gada 13.augusta lēmumu Nr.KND1-3/19/259 
(protokols Nr.15,3.§)

Par Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā 
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai
Izdoti, pamatojoties uz likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
272panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība, turpmāk tekstā- 

Pašvaldība, piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, turpmāk tekstā- 
Dzīvojamās mājas, tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma 
apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus, turpmāk tekstā- Noteikumi.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Pašvaldība saskaņā ar šiem Noteikumiem 

var piešķirt līdzfinansējumu;
2.2. Piesaistītais zemesgabals – zeme, uz kuras atrodas dzīvojamā māja un kura ir ēkas īpašnieku 

lietošanā vai īpašumā;
2.3. Pretendents – Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.
3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts Pretendenta Dzīvojamās mājas, kas atrodas 

Ķeguma novada administratīvajā teritorijā un tajā, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, 
ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

4. Pašvaldības līdzfinansējums Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek 
piešķirts Pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības
5. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu 

īpašniekiem, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
5.1. Dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo 

telpu platība (izņemot neapkurināmās bēniņu un pagraba telpu platības) nepārsniedz 25 
procenti no mājas kopējās platības;

5.2. vienai personai, izņemot Pašvaldību, pieder ne vairāk kā 25 procenti no Dzīvojamā mājā 
esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

5.3. ir Pretendenta pārstāvības pilnvarojums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai;
5.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums 

veikt Dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, nodrošinot Pretendenta 
līdzfinansējuma daļu. 

6. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo Noteikumu 7.punktā minētie pasākumi jau ir 
tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta, Pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

III. Atbalstāmās izmaksas
7. Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai līdzfinansējumu piešķir šādām 

atbalstāmām izmaksām:
7.1. topogrāfijas izmaksas;
7.2. zemesgabala labiekārtojuma projekta izstrāde;
7.3. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot 

nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);
7.4. bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);
7.5. zaļo zonu labiekārtošana (apzaļumošana, dekoratīvie stādi);
7.6. apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība.

IV. Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms
8. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas Dzīvojamās mājas piesaistītā 

zemesgabala labiekārtošanai viena kalendārā gada laikā ir ne lielāks kā 20 000,00 euro, un 
tiek piešķirts šādām aktivitātēm:

8.1. projekta izstrādei (tajā skaitā, topogrāfijas izstrādei) – 75 procenti no projekta izstrādes 
izmaksām;

8.2. Dzīvojamās mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma 
atjaunošanai un/vai būvniecībai – 75 procenti no būvniecības izmaksām;

8.3. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai – 75 procenti no ierīkošanas 
vai atjaunošanas izmaksā;

8.4. Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbiem – 75 procenti no zaļās zonas 
labiekārtošanas izmaksām; 

8.5. labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošanai – 75 procenti no 
uzstādīšanas vai labiekārtošanas izmaksām; 

8.6. apgaismojuma atjaunošanai, pārbūvei un/vai būvniecībai – 75 procenti no atjaunošanas, 
pārbūves vai izbūves izmaksām; 

V. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas 
un izskatīšanas kārtība

9. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendents atbilstoši noteikumu pielikumiem iesniedz 

Pašvaldībai pieteikumu (1.pielikums) un projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai 
(2.pielikums), kuros norādīts paredzēto darbu apjoms un aprēķinu tāme.

10. Pretendentu atbilstību šo Noteikumu prasībām izvērtē Pašvaldības šim mērķim izveidota 
komisija, turpmāk tekstā - Komisija, kura 1 (viena) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas 
dienas rakstiski paziņo Pretendentam:
10.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja 

pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo Noteikumu prasībām;
10.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas 

programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo Noteikumu 
prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

11. Pieteikuma vērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komisija katram Pretendentam piešķiramo 
Pašvaldības līdzfinansējuma daļu nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, 
nepārsniedzot šajos Noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

12. Nepietiekama finansējuma gadījumā kalendārā budžeta gadā iesniegtie pieteikumi tiek 
izskatīti nākošajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.

13. Ja Komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu 
pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt Pretendentam 
sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komisija ir tiesīga 
Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

14. Komisija sagatavo Ķeguma novada pašvaldības domes lēmuma projektu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu.

15. Pēc pozitīva Ķeguma novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas, tas tiek paziņots 
Pretendentam un ar Pretendentu Pašvaldības noteiktajā termiņā tiek noslēgts rakstisks 
līgums par līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

16. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no darbu 
nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Pretendentam ir tiesības pieprasīt avansa 
maksājumu līdz 50 procentiem no piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma.

17. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām 
izmaksām un darbu nodošanas-pieņemšanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas 
atšķirības, saskaņā ar Komisijas atzinumu, līdzfinansējums izmaksājams ne lielāks par 
sākotnēji piešķirto vai arī Pašvaldība 2 (divu) nedēļu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta 
iesniegšanas pieņem lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma samazināšanu.

18. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir pienākums vienas nedēļas 
laikā informēt par līdzfinansējuma ietvaros atbalstīto darbu gaitu.

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 14.08.2019.

1.pielikums 
Ķeguma novada pašvaldības 

2019.gada 3.jūlija 
saistošajiem noteikumiem 

Nr. KND1-6/19/9
Ķeguma novada pašvaldībai

Dzīvojamās mājas  
 (adrese)
pārvaldnieka  
 (juridiskas personas nosaukums, fiziskas personas vārds, uzvārds)
  

 (juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskas personas kods)
  
 (adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese)
  
20___.gada ____.__________________

PIETEIKUMS
Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Dzīvojamās mājas
 ,
                                                               (adrese)  
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, pašvaldības līdzfinansējums, euro

                                                      (cipariem un vārdiem)
Iesniegtie obligātie pielikumi:

1. □ Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai _________ lpp.

2. □ Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas 
to aizstāj, kopija _________ lpp.

3. □ Pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām 
personām) _________ lpp.

4. □
Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamai mājai piesaistītā 
zemes gabala labiekārtošanu, nodrošinot pasūtītāja 
līdzfinansējumu

_________ lpp.

5. □
Pārvaldnieka izsniegta izziņa par aprēķinātajiem dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas izdevumiem un iekasētajiem 
maksājumiem 12 mēnešos, par atskaites periodu divus 
mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas

_________ lpp.

6. □ Paredzēto darbu izmaksu aprēķins-tāme _________ lpp.

7.lpp u
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t 6.lpp  Papildu pielikumi dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbu veikšanai:

1. □ Zemes robežu plāna kopija _________ lpp.

2. □ Darba zīmējums/darba veikšanas projekts _________ lpp.

3. □ Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes gabala 
īpašnieki nav mājas dzīvokļu īpašnieki) _________ lpp.

     
         (amata nosaukums)           (paraksts)                (vārds, uzvārds)

2.pielikums Ķeguma novada pašvaldības 
2019.gada 3.jūlija saistošajiem noteikumiem

 Nr. KND1-6/19/9
PROJEKTA IESNIEGUMS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

Vispārēja informācija
1. Mājas kadastra apzīmējums  
2. Mājas adrese  
3. Mājas sērijas Nr.  
4. Mājas stāvu skaits
5. Mājas kopējā platība
6. Dzīvokļu īpašumu sadalījums:
 atsevišķo īpašumu kopplatība, m2  
 t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2/%  
 nedzīvojamās telpas, m2/%  
7. Esošās  dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

izmaksas (EUR/m2)
 

8. Iepriekš saņemtais finansējums no citiem 
finansēšanas avotiem □ ir saņemts (aizpildīt 12.punktu)

□  nav saņemts

9. Informācija par iepriekš saņemto 
līdzfinansējumu

ES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Citi finanšu instrumenti
(gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

Informācija par zemesgabalu (mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu gadījumā)
10. Dzīvojamai mājai piesaistītā zeme, m2:  
 t.sk. dzīvokļu īpašnieku īpašumā, m2  
 pašvaldības īpašumā Platība, m2: 

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:
Zemes nomas līguma darbības laiks:

 citu īpašnieku īpašumā (uzrādīti atsevišķi 
katram īpašniekam)

Platība, m2: 
Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:
Zemes nomas līguma darbības laiks:

11. Projektā paredzētie darbi un apjomi  
12. Plānotais projekta realizācijas laiks  
13. Plānotais projekta finansējums Projekta kopsumma, EUR: 

t.sk. pašvaldības līdzfinansējums, EUR:
pašu finansējums, EUR:

         (amata nosaukums)      (paraksts)             (vārds, uzvārds)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/19/9  

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 5.pun-
ktā ir noteikts, ka pašvaldībām ir tiesības sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam 
(īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesais-
tītā zemesgabala labiekārtošanai. Likuma 27.2 panta piektajā daļa paredz, ka pašvaldība 
savos saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādātiek sniegta minētā palīdzība.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība sniedz palīdzī-
bu dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai, kā arī pretendentiem izvirzāmās prasības, pieteikumu iesniegšanas, 
lēmumu pieņemšanas un pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību un finansējuma 
apmērus.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai pašvaldība piešķir līdzekļus gadskārtējā budžeta 
ietvaros.
3.2.Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai tiek izveidota attiecīga komisija, kas 
saņem atalgojumu atbilstoši pašvaldības noteiktajai samaksai par darbu komisijās.

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

4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulē-
jums, ir novada administratīvajā teritorijā atrodošos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
dzīvokļu īpašnieki, kuri vēlas īstenot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanu, pasākumus savā dzīvojamā mājā, pieprasot pašvaldības 
palīdzību (līdzfinansējumu) attiecināmo izmaksu daļējai segšanai.
4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz uzņēmējdar-
bības vidi novada administratīvajā teritorijā sakarā ar dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanas darbu izpildi.

5. Informācija par 
administratī-vajām 
rocedūrām

Par šo noteikumu piemērošanu var vērsties Ķeguma novada pašvaldības administrācijā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Projekta izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 14.08.2019.

NOVADOS

Notikusi bezmaksas 
dienas laika nometne 
“Asniņš”!

Jūnijā Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolā notika dienas 
laika nometne “Asniņš” 1.-4.
klases skolēniem. 

Nometnē “ Asniņš” bērni piecas 
dienas aktīvi darbojās gan skolā, 
gan tuvākajā apkārtnē. Nometni 
sākām ar iepazīšanos, draudzēša-
nos, nometnes karodziņu gatavo-
šanu.

Turpmākajās dienās bērni mā-
cījās orientēties tuvākajā apkār-
tnē, brauca ar riteņiem, bet pirms 
tam sadarbībā ar Ķeguma novada 
pašvaldības policiju uzzināja, kā 
droši pārvietoties pa ceļiem, kā 
rīkoties bīstamās situācijās. 

Trešajā un karstākajā nomet-
nes dienā, aktīvi sportojām skolas 
stadionā un gatavojām āra spēles, 
ko šajā mācību gadā varēs spēlēt 
visi Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas skolēni.

Ceturtajā dienā devāmies eks-
kursijā uz Lielvārdes Uldevena 
pili. Dažiem no mūsu nometnes 
dalībniekiem tas bija  pirmais 
brauciens ar vilcienu, bet arheo-

logu lomā pirmo reizi iejutās visi. 
Nometni noslēdzām ar pārgā-
jienu uz Daugavas kreiso krastu 
pludmali “Spārītes”, kur pildījām 
dažādus uzdevumus, cepām uz 
ugunskura desiņas un maršme-
lovus, peldējāmies un SUPojām. 
Paldies visiem dalībniekiem - Jūs 
bijāt īsti asniņi - dedzīgi, zināt-
kāri un aktīvi! Paldies Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolai un 
Ķeguma novada pašvaldībai par 
atbalstu!

Ņemot vērā lielo pieprasīju-
mu, oktobra brīvlaikā būs iespēja 
pieteikties uz dienas laika nomet-
ni. Nometne notiks no 21.līdz 
25.oktobrim, no 9:00 līdz 17:00, 
Ķeguma komercnovirziena vi-
dusskolā. Dalības maksa - 100 
eiro, kurā iekļauta ēdināšana un 
dažādas aktivitātes t.sk. ekskursi-
ja. Pietikšanās un sīkāka informā-
cija pie Lindas Markusas - Cie-
matnieces, telefons: 22329190, 
e-pasts: markusa.linda@gmail.
com. Gaidīsim!

Zane Mundure
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BEZMAKSAS

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēta

Zigfrīda Dukure (1931)
Maiga Krastiņa (1934)
Velta Amane (1931)
Ausma Nikolajeva (1928)
aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma komercnovirziena vidusskola
aicina darbā:

-  medmāsu
-  sociālo pedagogu
-  latviešu valodas skolotāju (nepilna slodze)

Tālrunis uzziņām – 65055275, 22005595

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Signe, Maksims,
Renāte, Lizete, Ričards

Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība

BALTIJAS VIENĪBAS UGUŅU 
SASAUKŠANĀS UN RUDENS 

SAULGRIEŽU SVINĪBAS
Tomes tautas nama folkloras kopa “Graudi” aicina vi-
sus interesentus pievienoties ceļojumam uz Rembates 
pagastu.
22.septembrī plkst.15:00 tikšanās pie Rembates skolas 
ēkas. Apmeklēsim Kalnrēžu dolomītsmilšakmens at-
segumu Ogres upes krastā, Sietiņakmeni, Jaunstakaru 
priedi.
18:00 – 20:00 Vienības ugunskurs un rudens saulgriežu 
svinības “Gobkalnu” sētā Glāžškūnī.
Aicinām ņemt līdzi ražas veltes. Sīkākai informācijai, 
zvaniet – mob.27843230 (Sarmīte Pugača).

 

 

 

 

 

 

5 EUR  
(tikai pasākuma apmeklējums) 

10 EUR  
(pasākuma apmeklējums un balle) 

 

 
65034107 
65034137 
29190171 

 

 

1200- 2000 reģistrēšanās skolas zālē, 
telpu apskate, kavēšanās atmiņās. 
1200- 1600 Birzgales muzejā “Rūķi” 
apskatāma skolai veltīta ekspozīcija . 
1600- 1700 skolas sporta laukumā varēs 
baudīt sātīgu virumu zemessargu 
gaumē. 
1800 svētku koncerts “Apturi steigu!” 
skolas sporta zālē, uzstāsies vairāku 
paaudžu kolektīvi.  
Pēc koncerta – sirsnīgas sarunas un 
fotografēšanās! 
2100- 300 pasākuma saviesīgā daļa ar 
groziņiem. Spēlēs grupa “Dvinskas 
muzikanti”. 
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PASĀKUMI ĶEGUMĀ
Rudens balle kopā ar grupu “Laika upe”
28.septembrī, no plkst. 22.00-3.00, Keguma 
Tautas namā. Ieejas maksa 3,00 eiro. Galdiņus 
rezervēt līdz 23.09. pa tālruni: 22010300.

Rudens gadatirgus Ķegumā
28.septembrī, no plkst. 10.00, Ķegumā, Liepu 
alejā. Tirdziņam aicinām pieteikties mājražotā-
jus, amatniekus, zemniekus, pārtikas un rūp-
niecības preču tirgotājus līdz 26. septembrim, 
zvanot pa tālruni: 22010300.

Dzejas vakars kopā ar Lauri Valteru
1.oktobrī plkst. 19.00 Ķeguma Tautas namā. 
Būs iespēja iegādāties dzejnieka tikko iznākušo 
dzejoļu grāmatu. Sīkāka informācija pa tālruni: 
22010300.

Biedrība „JADARA”
aicina uz radošajām nodarbībām

„Ziedu laternas”
25.septembrī plkst. 18:00 Birzgales Tautas namā 

Nodarbībās apgūsim, kā radīt laternas no dažādiem 
materiāliem un iepazīsimies ar oriģinālām sveču lieša-
nas un dekorēšanas metodēm. 
Dalības maksa – 3 eiro. 
Pieteikties pa tālruni 26608595 līdz 20.septembrim.

27.septembrī pulksten 19:00 Tomes bibliotēkā Dzejas 
dienu kafejnīcā notiks radoša tikšanās “Dvēseles ziedē-
šana”. 
Aicina Strazdumuižas Drāmas un dzejas teātris ar Ārijas 
Elksnes dzejas uzvedumu “Es ticu cilvēkam savam” (reži-
sore Inese Vanaga), autori Agita Freiberga, Džimijs u.c. Ie-
priecinās Ilonas Ofmanes ziedu izstāde. Uzziņas: mob. tālr. 
28442744.

Dvēseles ziedēšana-
tikšanās Dzejas dienu 
kafejnīcā Tomē

Strazdumuižas Drāmas un dzejas teātris.


