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Ziemassvētki, Liela diena –
Tie Dievam lieli svētki.
Ziemassvētkos Dievs piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.
Meteņu laiks februārī ievada pavasari. Cilvēkiem daba dod signālu, ka marts nāks ar pavasari.
Ziemai ir dots vēl pēdējais mēnesis, lai izpaustos savā skarbumā
un aukstumā, ko mēs šogad arī
sajutām. Meteņi bija piemērots
laiks, lai apzināti noteiktu savus
nākotnes plānus. Lielākie saimnieciskā gada plāni un projekti
ir izrunāti, sarakstīti, nolemti un
sākti jau īstenot.
Astronomiskos pavasara saultrīs dažādām paaudzēm – Tamāra
griežus
jeb Lielo dienu (20. vai
Liestiņa, Raimonds Okmanis un
21. martā) un Lieldienas kristīgajā
Uldis Siliņš. 
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„Ķeguma novada lepnums 2019”
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Birzgales pamatskola svin 170 gadu jubileju
t 1.lpp
Tamāra Liestiņa: “Paldies
jums! Lai jūsu dzīvē nav neviena akača! Lai jums apkārt ir labi
cilvēki un nav skauģu un nenovīdīgu cilvēku! Lai jūs esat laimīgi
un iesakņojaties mūsu Birzgalē!”
Raimonds Okmanis: “Pamatskola ir pirmā vieta, kas paver
plašākus apvāršņus cilvēka personības izaugsmē un dot pirmos
iespaidus, pirmās domas, pirmās
idejas, kā attīstīsies nākamais

dzīves cikls. Es vēlos pateikt ļoti
lielu paldies pirmajām skolotājām, kuras mūs sagaidīja 1.klasē!
Nākamos desmit un divdesmit
gadus lai Birzgales skolu joprojām piepilda bērnu čalas un lai
viss mums attīstās, jo jebkurš
uzņēmējs un cilvēks, kurš mīl
savu pagastu, lēnām atgriežas
atpakaļ.”
Uldis Siliņš: “Mēs esam bagāti! Paskatieties uz to, kas mums
šeit ir – bērni, skolotāji, kuri rāda
piemēru bērniem, vecāki, kuri

rāda piemēru bērniem. Es lepojos ar Birzgales skolas bērniem!
Es lepojos ar tiem vecākiem un
skolotājiem, kuri rāda šo pareizo
piemēru saviem bērniem!”
Birzgales pamatskolas darbiniekus skolas 170 gadu jubilejā
bija ieradušies sveikt arī Ķeguma novada pašvaldības pārstāvji – Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētājs Roberts
Ozols, speciāliste izglītības jautājumos Sandra Čivča un domes
deputāti. S.Čivča: “Manuprāt,

Ķeguma pašvaldībā viesojas I.Rībena
1.oktobrī Ķeguma novadā bija
ieradusies Saeimas deputāte
Inguna Rībena.

Deputāte apmeklēja Andreja
Pumpura dzimtās mājas. Tieši tur
1988.gadā, atzīmējot eposa “Lāčplēsis” simtgadi, tika svinīgi atklāts izcilā tēlnieka Jāņa Karlova
un arhitektes, šobrīd Saeimas deputātes, Ingunas Rībenas veidotais kopdarbs – grandiozs, vairāk
nekā sešus metrus augsts akmens
simbolpiemineklis.
Sarunā ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Raivi
Ūzulu un tūrisma speciālisti Ievu
Vējoni, Inguna Rībena dalījās
pārdomās par A.Pumpura pieminekļa tālāko nākotni, uzsverot,

I.Rībena tiekas ar Ķeguma novada pašvaldības pārstāvjiem.
ka Ķeguma novada pašvaldībai
piemineklis būtu jāpārņem savā
īpašumā.
R.Ūzuls norādīja, ka Ķegu-

ma novada pašvaldība ir gatava
savu iespēju robežās iesaistīties
monumenta atjaunošanas procesā, un pirmie soļi jau ir sperti – ir

Iesaistīsies kampaņā
“Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”
Atsaucoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules
Dabas Fonda aicinājumu mainīt sabiedrības priekšstatus un
uzvedību par atkritumu apsaimniekošanu publiskās vietās - apskates objektos, dabas
takās un citās atpūtas vietās,
Ķeguma novada pašvaldība ir
nolēma iesaistīties un piedalīties kampaņā, “Dabā ejot, ko
atnesi, to aiznes!”.

Izmantojot vienotu maketu, Ķeguma novada pašvaldības
piecās publiski pieejamās vietās
– Ķeguma pilsētas pludmalē, atpūtas vietā “Spārītes”, Tomes pagastā, atpūtas vietā uz Tomes salas
“Sapali”, atpūtas vietā pie Ņegas
upes, Birzgales pagastā, Lindē,
Birzgales pagastā, izvietoja kampaņas plāksnes, lai kopīgi iestātos
par sabiedrības uzskatu maiņu.
Ieva Vējone

skola ir īpaša ģimene. Ja mājās
ģimene ir mamma, tētis, vecmāmiņa un vectētiņš, brāļi un māsas, tad skolā ģimene ir skolotāji,
skolas darbinieki, skolēni un vecāki.” Ķeguma novada pašvaldības pārstāvji Birzgales pamatskolas darbiniekiem pasniedza
atzinības rakstus. Par ilggadēju,
pašaizliedzīgu un apzinīgu darbu
Ķeguma novada Birzgales pamatskolā atzinības rakstus saņēma Vita Kozlovska, Valija Skuja,
Baiba Liepiņlauska un Marika

Tampa. Izglītības, kultūras un
sporta komitejas priekšsēdētājs
Roberts Ozols Birzgales pamatskolas direktoram pasniedza pašvaldības dāvanu – 1000 eiro dāvanu karti datortehnikas iegādei.
Svētku noslēgumā visi pasākuma viesi varēja nobaudīt
milzīgu jubilejas kūku, ko rotāja skaitlis “170”. Absolventi
vienojās sirsnīgās sarunās, fotografējās īpašā foto stūrī un baudīja balli, kurā muzicēja grupa
“Dvinskas muzikanti”.

noskaidrots zemes īpašnieks, uz
kura īpašuma atrodas A.Pumpura piemineklis, kurš būtu gatavs
atdalīt šo zemes vienību. Jau tuvāko mēnešu laikā ar viņu varētu
notikt pārrunas par tālākās sadarbības iespējām. Šie soļi pavērtu
iespējas piemineklim piesaistīt
nepieciešamos finansiālos resursus, piemēram, no Valsts Kultūrkapitala fonda, lai pieminekli
ārēji uzlabotu (attīrītu no laika
gaidā uzkrātajiem putekļiem),
labiekārtotu apkārtējo vidi un uzstādītu informatīvo stendu.
Tāpat ne mazāk svarīgi ir veicināt ciešāku sadarbību ar Lielvārdes novada pašvaldībā esošo
Andreja Pumpura muzeju, orga-

nizējot dažādus pasākumus, tādā
veidā godinot un atceroties izcilā
dzejnieka un eposa “Lāčplēsis”
autora A.Pumpura piemiņu un
darbus.
Sarunas noslēgumā I.Rībena
dalījās atmiņās par pieminekļa
atklāšanu, kad vairāki simti cilvēki stāvējuši klaja lauka vidū,
lepni ar karogiem rokās. Viņa
uzsvēra, ka tik varens piemineklis pēdējo 30 gadu laikā Latvijā
vairs nav uzcelts. Šoreiz to apciemojot, deputāte secinājusi, ka
divu gadu laikā apkārtne ir mainījusies un, atceroties 1988.gadu,
laiks ir aizsedzis toreiz zemē liktos akmeņus un izrāvis ozolus, tā
vietā atstājot bērzu audzes.

SIA “Ķeguma Stars”
jauns vadītājs
27.augusta Finanšu komitejas
sēdē izskatīts SIA “Ķeguma
Stars” valdes locekļa Aigara
Rozes iesniegums par atkāpšanos no ieņemamā amata.
No 2.septembra SIA “Ķeguma
Stars” valdes loceklis ir Andris
Zābelis. Dzimis un audzis Ķegumā un, kā pats par sevi stāsta - ir
enerģisks, nosvērts un atbildīgs.
Andris Zābelis ir beidzis Rīgas

Tehnisko universitāti, iegūstot
augstāko izglītību enerģētikā.
Jaunajam valdes loceklim ir
darba pieredze apsaimniekošanas nozarē, Ozolnieku novada
komunālās saimniecības daudznozaru uzņēmumā SIA „Ozolnieku KSDU”. Iepriekš strādājis
gan valsts uzņēmumos, gan privātajā sektorā ieņemot atbildīgus
amatus.

Paziņojums par nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai
Ķeguma novada pašvaldība informē, ka ir plānots pagarināt
saistošo noteikumu “Ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ķeguma
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” termiņu
līdz 2026.gadam.
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22.panta otro daļu, pašvaldības
pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.
Aizlieguma mērķis ir saglabāt

nozīmīgās bioloģiskās daudzveidības un vides vērtības, bioloģisko zemnieku saimniecību
specifiku, veicināt kopējā tirgū
konkurētspējīgas
ekoloģiskās
pārtikas audzēšanu un novērst riskus cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī augsnes piesārņošanai.
Kas ir ģenētiski modificēti
organismi (turpmāk - ĢMO)?
ĢMO ir organismi, kuru ģenētisko materiālu mākslīgi modificē, piešķirot tam jaunas īpašības
(piemēram, lai palielinātu auga
izturību pret slimībām, kukaiņiem vai sausumu, uzlabotu pārtikas kvalitāti, palielinātu kultūrauga ražīgumu).
Kuri augi visbiežāk tiek ģe-

nētiski modificēti?
Kukurūza, kokvilna, sojas pupas, eļļas rapsis un cukurbietes.
Vai ĢMO ir atļauti Eiropas
Savienībā?
Lai audzētu un izplatītu importētus ĢMO Eiropas Savienības teritorijā, nepieciešama ES
atļauja, par kuras piešķiršanu tiek
lemts pēc risku novērtējuma veikšanas.
Riski
Atšķirībā no tradicionālās selekcijas, gēnu inženierija rada
jaunus organismus, kādi dabā nepastāv, un tas saistīts ar veselības
un vides riskiem.
Ar ĢM kultūraugu ieviešanu
Latvija var neatgriezeniski zauwww.kegumanovads.lv

dēt savu ekoloģiskās produkcijas
ražotājas un eksportētājas valsts
pozitīvo tēlu pasaulē un reizē ar
to arī perspektīvu savai izaugsmei
darbojoties šajā zaļās ekonomikas nišā.
Svarīgi apzināties, ka mūsu
valsts spēja konkurēt ĢMO produktu tirgū salīdzinājumā ar lielvalstīm, kas šādas ĢM tehnoloģijas jau pielieto, ir niecīga.
Vides riski
ĢM kultūraugi var sakrustoties ar tradicionālajiem kultūraugiem un savvaļas augiem, kā arī
var notikt ģenētiski modificēto
gēnu pārnese uz augsnes baktērijām un dzīvniekiem, kas var ietekmēt bioloģisko daudzveidību

un ekosistēmas.
ĢM augu audzēšana ir cieši
saistīta ar intensīvo lauksaimniecību. Vēl nav pierādījumu vai
ĢM tehnoloģijas ir videi un cilvēkam drošas.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2019. gada 16.oktobrim
izteikt viedokļus, priekšlikumus
un iebildumus par aizlieguma
noteikšanu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Ķeguma
novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša iela
1, Ķegums, Ķeguma novads, LV5020) vai elektroniski nosūtot uz
e-pastu: dome@kegums.lv
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Atklāts Rembates
Noticis rudens gadatirgus
Tautas nams un VPVKAC
28.septembrī Ķegumā aizvadīts rudens gadatirgus. Liepu
alejā vairāki tirgotāji piedāvāja iegādāties visdažādākās
rudens veltes.
Vispieprasītākās šogad bija dzērvenes, ko bija atveduši vairāki
tirgotāji. Bija iespēja iegādāties
arī rudens stādus – pilādžus,
mārtiņrozes, miķeļus, cidonijas,
vilkābeles, aronijas un citus. Netrūka tirgotāju, kuri jau bija sagatavojuši ziemas produkciju un
pircēji varēja nopirkt vilnas zeķes, cimdiņus, cepures un šalles.

R.Ūzuls sveic Rembates Tautas nama vadītāju L.Lazdiņu.
t 1.lpp
Tagad kultūras joma Rembates pagastā varēs attīstīties vēl
straujāk. Tautas nama vadītāja
Liene Lazdiņa ir saviļņota par
pārmaiņām, jo tagad rembatieši
varēs doties uz Tautas namu, nevis tikai tradīciju zāli. Drīzumā
kultūras dzīvi Rembatē papildinās arī āra lapene, ko novietos
aiz Tautas nama ēkas. Tā būs kā
neliela estrāde, kurā dažādos pasākumos varēs uzstāsties mākslinieki.
Pie VPVKAC filiāles Rembatē speciālistes Ritas Birkenfeldes iedzīvotāji var vērsties, lai
pieteiktu pakalpojumu klātienē
deviņām valsts iestādēm (Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras,
Nodarbinātības valsts aģentūras,
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Uzņēmumu reģistra,
Lauku atbalsta dienesta, Valsts
zemes dienesta, Valsts darba
inspekcijas, Lauksaimniecības
datu centra un drīzumā arī Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas pakalpojumiem, kā arī pašvaldības pakalpojumiem), konsultētos par
e-pakalpojumiem portālā www.
latvija.lv, saņemtu praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu
un eID kartes lasītāju, e-adrese
izveidošanā, kā arī iegūtu informāciju par tuvāko valsts iestāžu
reģionālo struktūrvienību, tās

darba laikiem un pieteikšanās
kārtību.
Ķeguma novada VPVKAC
vadītāja Dace Skrīvele ir gandarīta par to, ka novadā darbojas jau
trīs valsts un pašvaldības vienotie
klientu apkalpošanas centri – gan
Ķegumā un Birzgalē, gan tagad
arī Rembatē - un aicina Rembates pagasta iedzīvotājus izmantot
piedāvātos pakalpojumus tuvāk
savai dzīvesvietai. Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Raivi
Ūzulu Rembatē būs iespēja satikt
katru ceturtdienu, pēc iepriekšēja
pieraksta pie pašvaldības sekretāres. Pieteikties var zvanot uz
tālruni – 65055439.
Rembate Tautas namā turpina
darboties Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka un
Latvijas Pasts. Pasta darbinieks
Rembatē atrodas katru darba dienu no plkst.12.00 – 13.00.
Apsveikt Lieni Lazdiņu un
Ritu Birkenfeldi bija ieradies
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls: “Ir pienācis ilgi gaidītais mirklis, kad
arī Rembatē mēs esam atklājuši
Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru.
Līdz ar to rembatieši valsts un
pašvaldības pakalpojumus var
saņemt ļoti tuvu savām mājām
un vairs nav jādodas uz Ķegumu
vai Ogri. Novēlu veiksmi un izturību gan Tautas nama vadītājai,
gan VPVKAC speiciālistei!”

Teju visos tirdziņos aktīvi darbojas Ķeguma pensionāru biedrības radošās darbnīcas dāmas,
pārdodot senioru darinājumus.
Mazākos tirgus apemeklētājus iepriecināja trusīši, kuri bija
atvesti no Tomes pagasta. Trīs
dažādās krāsās, jaunos trusīšu
varēja samīļot un pabarot.
Kā citus gadus, arī šogad tirdziņā varēja iegādāties rūpniecības preces, mājražojumus un
amatniecības preces. Tāpat tirdziņā bija liels gardumu klāsts
– varēja nopirkt gaļu, zivis, sal-

dumus, piparkūkas un dažādus
kārumus.
Pavasara tirdziņā Ķeguma
jauktais koris “Lins” cepa vafeles, lai iegūtu papildus finansējumu puišu bikšu iegādei. Ieceres
īstenojās, tāpēc rudens tirgū puiši
iegādātās bikses atrādīja un turpināja tradīciju – tirgoties. Tika
ceptas vafeles, gatavota tēja un
kafija. Un tagad tika vākti ziedojumi, domājot par nākotnes
projektiem, jo koristiem ir daudz
dažādu vajadzību.

Jaunieši dodas pieredzes braucienā uz Madonas novadu

6.septembrī jaunieši no Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novadiem starpnovadu projekta
“Kopā varam labāk” ietvaros devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Madonas novadu, kur pavadīju dienu aizraujošās aktivitātēs.
Rīta cēlienu jaunieši pavadīja āra
dzīves un komandas saliedēšanas aktivitātēs Madonas novada
“Smeceres silā”. Pēc tam jaunieši viesojās Madonas jauniešu
centrā “KUBS”, kur iepazinās ar
Madonas novada Jauniešu domi,
dalījās savā pieredzē par īstenoto
projektu un smēlās jaunas idejas
no madoniešiem. Aktīvs dienas

noslēgums tika pavadīts Madonas novada Bērzaunes pagasta
jauniešu centrā, kur lietderīgas
brīvā laika aktivitātes pagasta
jauniešiem nodrošina apvienība
“Rīts”. Projekta jauniešiem tika
novadītas komandas iepazīšanas
un saliedēšanas aktivitātes.
Paldies Indrai Veipai no Madonas MFJIC “KUBS” un Ilutai
no bērnu un jauniešu apvienības
“Rīts” par sirsnīgo un viesmīlīgo
uzņemšanu!
Projekts “Kopā varam labāk”
aizsākās 2018.gada 15.septembrī
un noslēdzas 2019.gada 15.septembrī. Kopā gada laikā īstenotas 6 aktivitātes, kurās jaunieši
kopā ar novadu deputātiem ir

ģenerējuši sadarbības idejas, īstenojuši savas iniciatīvas, guvuši
jaunas zināšanas un prasmes apmācībās.
#KopāVaramLabāk
Agnese Vovčenko
projekta koordinatore
Erasmus+: Jaunatne darbībā
Strukturētā dialoga projekts
“Kopā varam labāk” (Nr.20182-LV02-KA347-002172).
Projekts “Kopā varam labāk”
tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Ķeguma seniori ciemojas pie Ikšķiles pensionāriem
Pēc Ikšķiles novada pensionāru biedrības „Saulgrieži” uzaicinājuma Ķeguma novada
pensionāru biedrības pārstāvji
deviņu cilvēku sastāvā devās
ciemos.
Sapulcējāmies kopā ap 40 cilvēku. Pasākumā vispirms bija
ekskursija pa Ikšķiles novadu
– ievērojamāko vietu apskate,

tajā skaitā: Kābeļu kalns (no
līvu valodas – Kapu kalns), sena
līvu apbedījumu vieta Daugavas
krastā; Baskāju Karmela māsu
ordeņa klosteris; Minizoo „Lauku sētiņa”, kur saimniece Anna
izrādīja savus putnus un kustoņus; Daudzveidīga un interesanta individuālā apbūve (gleznotāja Jāņa Kugas, rakstnieces

Noras Ikstenas un citu pazīstamu
personu); Elkšņu pamatskola,
kur tagad darbojas Ikšķiles brīvā skola; Tīnūžu muižas muzejs;
Viesu nams „Aļņi”.
Pēc ekskursijas ar Ikšķiles
pensionāru biedrību pārrunāti
pensionāriem aktuāli jautājumi
un turpmākā sadarbība.
Anita Apriķe

Novada seniori gūst pieredzi Jaunpilī
Jau kopš biedrības dibināšanas
Ķeguma novada pensionāru
biedrībai izveidojusies laba sadarbība ar kaimiņu organizācijām Aizkrauklē un Skrīveros.

Rembates Tautas nams.

Cienījamie seniori!
Sirsnīgi sveicam Starptautiskajā senioru dienā! Paldies jums katram par ieguldījumu un
darba gadu veltījumu, lai mūsu novads būtu
skaists un stiprs!
Ķeguma novada pensionāru biedrības valde

Šoreiz četras mūsu biedrības pārstāves devās uz Kurzemes pusi,
lai tiktos ar Jaunpils pensionāru
biedrības pārstāvjiem. Tas bija
radošs, izglītojošs pasākums.
Jaunpils pensionāru biedrības
vadītāja Austra Sipeniece pastāstīja par savas biedrības darbību.
Mūs visvairāk pārsteidza ciešā
sadarbība ar pašvaldību un visām
Jaunpils novadā esošajām nevalstiskajām organizācijām gan
jauniešiem, gan vidējai paaudzei.
www.kegumanovads.lv

Darbs notiek dažādos projektos,
kur apgūst valodu, veselības mācību, psiholoģijas pamatus un vēl
citas interesantas lietas.
Ar lielu aizrautību par savu
darbu stāstīja Amatu mājas saimniece, kas pati saka, ka viņas
hobijs sakrīt ar darbu. Un tas
jau ir tas, kas dod spārnus lidojumam… Segas, galdauti un citas
interesantas austas lietas, krelles,
adījumi, keramika, koka izstrādājumi un vēl, un vēl. Te patiešām
katrs var atrast savām interesēm
atbilstošu nodarbi. Seniori ir aktīvi pašdarbnieki. Piedalās savas
dzīves vietas labiekārtošanas darbos. Jāsecina - viņi cenšas būt visur, kur tas ir viņiem pa spēkam.

Neizpalika sarunas par aktualitātēm, - pašvaldības atbalsts
un sadarbība, pensiju jautājumi,
reģionālā reforma, pašu senioru
aktivitāte u.c.
Tā nemanot pagāja diena un
palika neapskatīta pils un tikšanās ar mūkiem, bet… kaut kas
jau jāatstāj citai reizei.
Labi vārdi ceļamaizei: “Iemācīties labas lietas, uzdāvināt tās
citiem un pēc tam aiz laimes atpūsties!”
Ar domās sakārtotām idejām
savai turpmākai darbībai novadā,
atgriezāmies mājās.
Ilze Kantore
viena no brauciena dalībniecēm
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Atver grāmatu “Visumā Veidoti Vārdi”
1.oktobra vakarā Ķeguma
Tautas namā notika dzejnieka, komponista un dziedātāja
Laura Valtera dzejoļu krājuma “Visumā Veidoti Vārdi”
prezentācija.

Lauris Valters dzimis Brocēnos,
bet jau vairākus gadus dzīvo Ķeguma novadā. Tieši mūsu novada
ainavas bieži varam redzēt mūziķa videoklipos. Latvijas daba iedvesmo dzejnieku, tāpēc izdotajā
grāmatā ir četras nodaļas – katra
veltīta savam gadalaikam. Kā
stāsta Lauris Valters, pavasaris

ir viņa mīļākais gadalaiks, tāpēc
tam atvēlēta lielākā daļa dzejoļu. Grāmatā apkopoti vairāk kā
200 dzejoļi, kuri tika atlasīti no
daudzām Laura sacerētām dzejas
rindām.
Dzejas vakara viesiem bija
unikāla iespēja ieklausīties paša
autora dzejoļu lasījumos, sadzirdēt un sajust kā autors ir vēlējies, lai ieskanās viņa radītie
darbi. Lauris arī dziedāja savas
dziesmas, kas tapušas gan jaunības gados, gan top vēl šodien.
8.oktobrī iznāks Laura Valtera
pirmais dziesmu albums “Mirklī

ieklausies”.
Dzejoļu grāmata tapusi sadarbībā ar SIA “Antalis”, Brocēnu
un Ķeguma novada pašvaldībām.
Grāmatā atrodamas arī ļoti skaistas Evijas Bergas ilustrācijas. Ar
Ķeguma novada pašvaldību Laurim Valteram ir laba sadarbība
vairāku gadu garumā – kultūras
pasākumi ir gan vadīti, gan tajos
muzicēts.
Vakara izskaņā viesi varēja
aprunāties ar mākslinieku, iegādāties dzejas grāmatu, saņemt
autogrāfu ar personalizētu ierakstu.

Tomē bauda dzejas dienu
kafejnīcu “Dvēseles ziedēšana”

Lauris Valters parakstās savā dzejoļu krājumā.

Rembatē svin Baltu vienības
dienu un rudens saulgriežus

Svinību dalībnieki pie Rembates skolas ēkas.
Aija Osmane lasa sava tēva dzejoļus.
27.septembrī Tomes “skoliņā” čalo
Dzejas svētki - sirdssilta tikšanās daiļo
mūzu pasaulē.
Vakars sākas muzejā. Te Regīnas Ezeras
un Jāzepa Osmaņa ekspozīcijas. Dzejas
ierakstā skan Jāzepa balss. Dokumentālās
filmas kadros - Regīna. Foajē - Jāzepa darinātās rudenīgo ziedu gleznas, plakāti ar
viesu dzeju un ziedi, ziedi.
Bibliotēkā - Irēnas Nikkinenas notverto fotomirkļu izstāde. Te - kafejnīcas
atmosfēra - rudens rotas, bārs, klātie galdiņi, kafijas un vīna aromāts vilina ļauties
romantiskai noskaņai un atvērties dzejai.
Apmeklētāji, ieburti mākslas skavās, uzmanīgi klausās. Bibliotēkas vadītāja Agita Freiberga sievišķīgi maigi lasa Regīnas
Ezeras miniatūru “Puķe” un iepriecina ar
savu dzeju. Mīļuma noskaņu dāvā Jāzepa
Osmaņa meitas - Aija lasa tēta dzejoļus
un ir tik silti un labi, ka viņas rūpējas par
tēva gara mantojumu! Telpā jaušama pietāte, kad runā Lija Brīdaka un Māra Svīre. Tik ievērojamas vārda meistares mūsu
vidū! Savus darbus lasa Džimijs - Imants
Jurkons. Māra Svīre jau izsenis atzinīgi
novērtējusi viņa dzeju. Noslēgumā pārsteigums - aizraujošs Ārijas Elksnes dzejas uzvedums “Es ticu cilvēkam savam”
režisores Ineses Vanagas un Strazdumuižas Drāmas un dzejas teātra interpretācijā.
Ķeguma novada pašvaldība vakara
viesiem sarūpējusi dāvanas. Izskaņā muzicē Indris Egle. Saviļņojoši!
Dzejas dienu kafejnīca “Dvēseles ziedēšana” ir mirklis, kad vienlīdz skaisti
kopā uzzied dvēseles un čaklo darbu dai-

le. Sirsnīgs paldies visiem par atsaucību!
Paldies Lijai Brīdakai, Mārai Svīrei, Aijai Osmanei, Uvai Kaijakai, Agitai Freibergai, Irēnai Nikkinenai, Indrim Eglem,
Haraldam Puriņam, Darim Jansonam, Ramantam Jansonam, Ilonai Ofmanei, Intai
Voskānei, Olgai Jēkabsonei, Jānim Jēkabsonam, Sandrai Cakulei, Velgai Zagorskai,
Ingrīdai Freimanei, Inesei Paeglei, Guntai
Bergmanei, Kintijai Sparānei, Jānim Cebulim, Jānim Naglim, Imantam Birzulim,
Imantam Jurkonam, Anetei Tomsonei un
Ķeguma novada pašvaldībai! Paldies visiem par kopā būšanu dzejas, mūzikas un
ziedu burvībā! Paldies par tikšanos dzejas
dienu kafejnīcā “Dvēseles ziedēšana”!
Ligita Ādamsone
Muzeja vadītāja, pasākuma
organizatore
Pēc dzejas dienas uz redakciju atceļo
iespaidiem bagāta vēstule. Vilhelmīne Eisaka, bijusī Ķeguma skolas skolotāja, par
pasākumu stāsta:
“Iejūtīgi, saturīgi, emocionāli goddevīgi izskan dzejas ritmi, vijoties ar muzikāliem pavadījumiem un dziedājumiem,
kuru izpildījumā pievienojās arī klausītāji. Tas visus vieno. Telpa viļņojas melodiju ritmā. Liekas it kā tu būtu uzšūpots
debesu gaisotnē. Visā notikumu ritējumā
sirsnības un vienotības gaisotni nosaka
enerģētiskā, starojošā, viesmīlīgā muzeja
vadītāja Ligita. Tā savā neviltotajā dāsnumā saista visus klātesošos. Tas pacilā un
pozitīvi apliecina cilvēcisko emociju strāvojuma ietekmi.”

22.septembrī, pieminot 1236.gadā notikušo Saules kauju, kurā zemgaļi un žemaiši
uzveica Zobenbrāļu ordeni, Lietuvā un
Latvijā ar senvēsturi saistītajās vietās
tika iedegtas vienības ugunis. Vienības
dienas ugunskuri aicina atcerēties: ”Mēs
esam!”
Tomes folkloras kopa “Graudi” jau piekto
gadu iededz ugunis Ķeguma novada kultūrvēsturiskajās vietās. Šogad ar kuplu, interesentu pulku apceļojām Rembates pagastu.
Satikāmies pie Rembates skolas ēkas, kas
šobrīd stāv tukša un gaida savu vislabāko
turpinājumu. Skolas bijušais audzēknis un
darbinieks Oskars Kļava ievadīja mūs skolas senvēsturē, kā arī parādīja savākto skolas
muzeja ekspozīciju. Uzzinājām par pedagogu un ģeologu Jāni Gresti, kas trīsdesmitajos gados dzīvojis Rembates “Apsēs”.
Iepazināmies ar 2003.gadā Latvijas Dabas muzeja izdoto dabas pētnieka Jāņa Siliņa grāmatu “Dabas vērotāja stāsti”. J.Siliņš
ir dzimis un audzis Rembatē. Grāmatā ir
stāsti par dabu, kas vienlaikus mūs iepazīstina ar Rembates apkaimes vēstures liecībām. Mēs stāvējām pie grāmatu pilniem
skolas bibliotēkas plauktiem, dziedājām un
domājām, kur paliks šīs grāmatas? Katram
gribējās kādu grāmatu sasildīt plaukstās un
palasīt.
Vietā, kur Ogres upe met skaistus līkumus, “Kalnrēžu” un “Senleju” māju saimnieki mums laipni atļāva šķērsot privātās teritorijas, lai piekļūtu lielākajām Ogres upes
dolomītsmilšakmens klintīm, kas redzamas
upes krastos 2.5 km garā joslā. Teritorijas
Kalnrēžu posmā atrodas arī vecais karjers,
kurā 1930.-40.gados ir iegūts Rembates dolomītsmilšakmens. Skanot dziesmai “Tēvu

www.kegumanovads.lv

tēvi laipas met”, upes straumē palaidām
brūklenāju vainadziņu, tādējādi simboliski
sasaistot tagadni, pagātni un nākotni.
Nedaudz vientuļš rapšu laukā mūs sagaidīja Rembates kultakmens (Sietiņakmens,
Velnakmens). Akmens apkārtmērs ir 17,5 m,
un tas ir lielākais laukakmens bijušā Ogres
rajona teritorijā. Uzdāvinājuši pelēkajam
milzenim dziesmu un vārpu jumīšus, devāmies uz “Jaunstakariem” skatīt dižpriedi.
Viesus gaidot, māju saimnieki bija īpaši
centušies mūs iepriecināt. Meža taka bija izpļauta, un saimniece Dina Platace mūs cienāja ar siltiem pīrāgiem. Dižpriedi atradām
mežā, kur agrāk bijis arams lauks. Katrs
sējām krāsainu vilnas dzīparu apkārt saules
kokam un notika brīnums! Visu dienu slēpusies aiz mākoņiem, saule beidzot izlaida
savus garos staru matus un ietina dzintara
gaismā zaraino priedes augumu.
Saules pielieti, tālāk devāmies uz Glāžšķūni, kur mūs savā sētā uzņēma “Gobkalnu” saimnieki – Pēteris un Daina Vanagi. Visi gatavojāmies rudens saulgriežu
ugunsrituālam. Izrotājām ugunskura vietu,
barojām uguntiņu ar maizi, medu un dzintara putekļiem, ziedojām vārpu vainagu.
Rudens vienādības ir pateicības laiks, tāpēc
pateicāmies gan par izaugušo ražu, gan par
gūto pieredzi, apzinoties, ka tagad iestāsies
rāmāks periods. Novēlējām, lai lielās tumsas laikā mums izdodas sevī iedegt iekšējo
gaismu.
“Gobkalnu” rudenāju zupa, pašceptā rupjmaize un ābolu plātsmaizes garšoja lieliski.
Paldies visiem, kas piedalījās šajā notikumā
un tā veidošanā!
Dace Priedoliņa
Tomes folkloras kopas “Graudi”
vadītāja
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Aizvadīts ikgadējais sēņošanas čempionāts

Sēņošanas čempionāta dalībnieki ar izcīnītajām balvām.
Tradīciju - sēņošanas čempionāts Tomes mežos - 2004.gadā
aizsāka Latvijas Dabas muzejs
kopā ar LLU meža fakultāti un
Latvijas valsts mežiem.
Tikām uzrunāti arī mēs - Tomes
pagasta darbinieki. Mūsu pienesums pasākumam bija mazas
aktivitātes un izklaides ar čem-

pionāta dalībnieku iesaistīšanu.
2007.gadā šo sēņošanas čempionātu pārņēmām un sākām rīkot paši kā mūsu vietējo Tomes
pasākumu, vēlāk jau kā Ķeguma
novada pasākumu.
Lai arī kādi laika apstākļi iekrīt – sēņošana notiek! Ja sēņu ir
ļoti daudz, tad pirms starta pazi-

ņojam par konkrētu sēņu lasīšanu, bet šogad, kad divus mēnešus
ieilgušais sausums izkaltēja pat
pieticīgās gailenes, ļāvām lasīt
visas ēdamās sēnes.
Dalībnieku skaits pasākuma
gados ir ļoti mainīgs - svārstās
no 70 līdz pat 15, kā šogad. Interesantākais ir tas, ka par šo
pasākumu lielāko interesi izrāda
citu novadu iedzīvotāji, mazāk
vietējie. Arī šajā reizē sēņotāji
bija no Aizkraukles, Rīgas, Vecumniekiem, Ogres, Lielvārdes
un tikai komandas “Ābolēni” un
“Blondās mušmires” no Ķeguma. “Ābolēni” šim pasākumam
ir uzticīgi daudzu gadu garumā.
Skolotājs Artūrs Ābols izmanto
mūsu novada piedāvāto iespēju
un saviem audzēkņiem popularizē šo lēto un aktīvo atpūtas
veidu. Audzēkņi iegūst gan zināšanas par sēnēm, gan iemācās
darboties komandā, gatavojot
katru reizi citu savu komandas
noformējumu. Arī šajā reizē tika
atvesti uz mežu vairāku gadu ga-

tavotie komandu karogi, no kuriem izveidojām izstādi.
Sēņošanas čempionātā neizpaliek arī azarts, jo visi grib būt
uzvarētāji un tikt pie dāvanām.
Ja arī visiem netiek dāvanas, tad
gards cienasts un labs noskaņojums noteikti. Sēņošanas čempionāta pirmās vietas ieguvēji
- komanda ar nosaukumu “Cielaviņas armija”, kopā salasot 1,210
kg sēņu. Otra vietā komanda ar
nosaukumu “Meža filtrētāji’’ kopējais sēņu svars 0,830 kg un
trešajā vietā, salasot 0,145 kg,
komanda “Blondās mušmires”.
Vērtēti tika arī individuālie rezultāti un visvairāk sēņu salasīja, un pirmo vietu ieguva Velta
Grumolde - 0,440 kg, otrajā vietā Iluta Soma - 0,385 kg. Trešo
vietu ar sēņu svaru 0,325 ieguva
Ilze Ķeniņa.
Vērtētas tika arī interesantākas sēnes un dabas veidojumi.
Žūrija - Rihards Puriņš un Ina
Grīsle - par ainaviskāko sēņu
atradēju atzina Edgaru Pilde-

Novada bērnudārzu audzēkņi tiekas sporta nedēļā
Eiropas sporta nedēļas ietvaros, 23.septembrī, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā pulcējās vairāki desmiti bērnu no
Ķeguma novada pirmsskolas
izglītības iestādēm.
Sporta nedēļas ietvaros fiziskajām aktivitātēm nodevās gan VPII
“Birztaliņa” audzēkņi, gan VPII
“Gaismiņa” bērni. Kopā ar audzinātājām mazie sportisti piedalījās
septiņos disciplīnu posmos, kuros
varēja demonstrēt savu veiklību,
ātrumu, spēju strādāt vienoti un
pierādīt savas grupiņas aktivitāti.
Visās disciplīnās bērnus apmācīja
un pamācīja Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolnieki.
Aktīvās dienas noslēgumā
visi bērni bija uzvarētāji! Skolas
stadionu piepildīja smiekli, bērnu čalas un jautrs garastāvoklis,
kopā kustoties, sportojot un pavadot laiku ārpus telpām. Noslēgumā visus bērnus apbalvoja
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ru, Lieni Lazdiņu apbalvoja par
sēni, kas retāk sastopama mūsu
mežos un Veltu Grumoldi - par
košāko sēni.
Par interesantāko komandas
noformējumu apbalvotas tika
komandas “Cielaviņas armija”
un “Ābolēni”. Balvas tika arī pašam mazākajai dalībniecei Ancei
Lūsei (nepilni divi gadiņi) un
arī gados vecākajai dalībniecei Viktorijai Grumoldei.
Liels paldies daudziem šī pasākuma fotogrāfiem: Rihardam
Puriņam, Eduardam Purviņam,
Kintijai Sparānei. Paldies Tomes mežu biotopu pazinējai Inai
Grīslei par sagatavotajiem dabas
materiāliem un konkursa jautājumiem, paldies pagasta pārvaldes vadītajai Ilonai Ofmanei par
atbalstu un aktīvu iesaistīšanos
pasākuma organizēšanā, paldies
gardas zupas autorei Velgai Zagorskai! Uz tikšanos nākošajā
rudenī, otrajā septembra sestdienā!
Sarmīte Pugača,
Tomes Tautas nama vadītāja

Ķeguma novada
komandas pārstāvim
3.vieta pasaules
kausa posmā dambretē

Ķīnas pilsētā Lishui notika
pasaules kausa posms 100 lauciņu dambretē, kurā Ķeguma
novada komandu pārstāvēja
Antra un Guntis Valneri.

Stadionā pulcējās prāvs bērnudārzu audzēkņu pulks un viņu pedagogi.
ar veselīgiem, enerģijas pilniem
kārumiem.
Eiropas Sporta nedēļa ir jauna
Eiropas Komisijas iniciatīva, lai
vairotu sporta un fizisko aktivitā-

šu ieviešanu Eiropā. Tās ietvaros
tiek organizēti jauni pasākumi
un izmantotas esošās iniciatīvas,
kas jau tagad veiksmīgi īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai

vietējā mērogā. Šī Eiropas līmeņa
kampaņa ne vien iedvesmos eiropiešus būt aktīviem (#BeActive)
Sporta nedēļā, bet arī mudinās tādiem būt visu gadu.

Turnīrā piedalījās 109 dalībnieki,
tajā skaitā 16 vīriešu lielmeistari
un 8 sieviešu lielmeistares no 9
valstīm.
Turnīrs notika 9 kārtās. Par
uzvarētāju kļuva Aleksandrs
Georgijevs no Krievijas, kurš
ieguva 13 no 18 punktiem. Četri
dalībnieki ieguva 12 punktus un
pēc koeficienta 3.vietu izcīnīja
Guntis Valneris.
Antrai un Guntim Valneriem
novēlam vēl lielākus panākumus
dambretes turnīros!

Rembates Tautas namā atsāk darboties galda tenisa pulciņš
Lai nodrošinātu iespēju radošai un profesionālai izaugsmei
vietējiem iedzīvotājiem Ķeguma novadā, neliela, mērķtiecīga domubiedru grupa, pāris
puišu sastāvā, nolēma saglabāt
galda tenisu kā vienu no brīvā laika pavadīšanas veidiem
Rembatē, Tautas nama telpās.
Kā saka puiši: “Uzskatām, ka
sporta aktivitāšu pastāvēšanai ir
liela nozīme pagasta aktīvā dzīves veida uzturēšanā. Šajā vasarā tika atsākti regulāri treniņi
Rembates Tautas namā un nolēmām – lai veicinātu personisko
izaugsmi, mums ir nepieciešams
galda tenisa robots (galda tenisa
trenažieris - robots dod iespēju

trenēt specifiskus vingrinājumus
intensīvā režīmā, kas īsākā laika periodā paaugstina spēlētāja
meistarības līmeni). 2019.gada
jūnijā iedzīvotāju iniciatīvas projekta ietvaros tika uzrakstīts projekts un Rembates Tautas namā
iegādāts robots – trenežieris. Tas
notika pateicoties Ķeguma novada domes un zemnieku saimniecības “Āži” finansiālajam atbalstam.”
Vasara mūs ir daudz lutinājusi ar silto gaisa temperatūru un
sausajiem, tomēr patīkamajiem
laikapstākļiem. Tagad lieliem soļiem ieejam 2019.gada iekštelpu
periodā. Liela daļa dzīvesprieka,
labas sajūtas un arī izskustēšanās
būs sastopama tieši Tautas namā.

Tenisa pulciņa dalībnieki ar iegādāto robotu-trenažieri.
Lielajā zālē ir pieejami divi
galda tenisa galdi un iepriekšminētais trenežieris. Tāpēc galda
www.kegumanovads.lv

tenisa spēles aktīvisti Rembatē
rosina jauniešus, pieaugušos un
arī seniorus iesaistīties savu ie-

maņu uzlabošanā, brīvo laiku
pavadot pozitīvā atmosfērā Rembates Tautas namā.
Galda tenisa sporta entuziasti jau startē Latvijas līmeņa
sacensībās, gūst pieredzi un vēlas tajā dalīties, tāpēc aicinām
pievienoties jaunus dalībniekus
un interesentus iemēģināt galda
tenisa spēli kopā. Treniņi notiek
divas reizes nedēļā, trešdienās
un piektdienās no plkst.17.30 –
19.30.
Vairāk informācijas, zvanot –
26814143 (Artūrs), 25456259
(Agris).
Gaidīsim jūs uz nodarbībām!
Agris Veļiks, Artūrs Jefremovs,
Juris Pivors, Vacslavs Griņēvičs
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Ķeguma novada dome septembrī apstiprināja:
Ķeguma novada Birzgales
Vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādes (VPII) “Birztaliņa” nolikumu;
Ķeguma novada Noteikumus
„Kārtība, kādā Ķeguma novada
pašvaldība sadala valsts budžeta
mērķdotāciju izglītības iestādēm
un veic tās izlietojuma uzkaiti un
kontroli”;
saistošos
noteikumus
Nr.KND1-6/19/10
„Grozījumi
Ķeguma novada domes 2014.gada
19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””;
saistošos noteikumus Nr.
KND1-6/19/11 „Par Ķeguma novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem”;
saistošos
noteikumus
Nr.KND1-6/19/12 “Par grozījumiem Ķeguma novada domes
2011.gada 20.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.7 “Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā””;
saistošos
noteikumus
Nr.KND1-6/19/13„Grozījumi Ķeguma novada domes 2015.gada
7.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas
izdevumu segšanā Vispārējās
pirmsskolas izglītības iestādēs”;
saistošos
noteikumus
Nr.KND1-6/19/14
„Grozījumi
saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu
2019.gadam””.
Izveidoja Interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas
komisiju šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētājs – Ilmārs Zemnieks,
komisijas locekļi: Anete Tomsone,

Sandra Biļinska, Sandra Čivča,
pašvaldības administrācijas speciāliste izglītības jautājumos.
Ar 2019.gada 9.septembri atbrīvoja Lindu Cakuli no Ķeguma
novada administratīvās komisijas
locekles pienākumiem un ievēlēja
Arti Munduru.
Atbrīvoja Juri Pūpolu no Ķeguma novada pašvaldības lēmumu
pieņemšanai par lauksaimniecības
zemes iegūšanu īpašumā komisijas locekļa pienākumiem.
Nolēma slēgt līgumus par:
nekustamā īpašuma “Ziedi”
atsavināšanu par pirkuma maksu
57931 eiro uz nomaksu;
nekustamā īpašuma – starpgabala, platība 223 m2, atsavināšanu
par nosacīto cenu 215 eiro;
nekustamā īpašuma –“Širmeļu
Vēsmas”-1, kas sastāv no 2 istabu
dzīvokļa ar kopējo platību 40,9 m2
iegādi par nosacīto cenu 1996 eiro.
Nolēma atsavināt, pārdodot
par brīvu cenu pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:
Starpgabalu, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., kadastra
numurs 74090040143, sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74090040139, platība
175 m2, par nosacīto cenu 695
eiro;
Starpgabalu, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., kadastra
numurs 74090040144, sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74090040140, platība
140 m2, par nosacīto cenu 556
eiro;
Starpgabalu, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., kadastra
numurs 74090040145, sastāv no

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā

2019.gada 4.septembrī			

Nr. KND1-6/19/13

APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes 2019.gada 4.septembra
lēmumu Nr.KND1-3/19/276 (protokols Nr.16,6.§)

Par grozījumiem Ķeguma novada domes
2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7
“Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā”

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74090040141, platība
417 m2, par nosacīto cenu 1657
eiro.
Atzina izsoli, kurā tika atsavināta pašvaldības kustamā manta
– FORD TRANSIT, reģistrācijas
numurs HH 3520, ar nosolīto cenu
2806,16 eiro, par notikušu.
Atzina izsoli, kurā tika atsavināta pašvaldības kustamā manta –
VW CADDY LIFE, reģistrācijas
numurs HC 8385, ar nosolīto cenu
1664,00 eiro, par notikušu.
Piešķīra līdzfinansējumus nekustamo īpašumu Rasas iela 10,
Celtnieku iela 5 un Priežu iela
25 īpašniekiem un Stacijas laukuma 3-2 tiesiskajam valdītājam
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem.

1.

2.

3.
4.

Izteikt 1.1. punktu šādā redakcijā:
“1.1. kārtību, kādā ar Ķeguma novada pašvaldību (turpmākpašvaldība) saskaņojama ielu tirdzniecības vietas iekārtošana
un tirdzniecības atļaujas saņemšana;”
Izteikt 3.1.1. punktu šādā redakcijā:
“3.1.1. speciāli iekārtota tirdzniecības vieta Liepu alejā 1C,
zemes vienībā Ķeguma prospekts 2E, Ķegumā, Ķeguma
novadā”.
Izteikt 3.4.1. punktu šādā redakcijā:
“3.4.1. speciāli iekārtota tirdzniecības vieta Skolas ielā 2,
Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā;”
Izteikt 5.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“5. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības
vietas iekārtošanai un saņemtu pašvaldības atļauju ielu
tirdzniecībai, Ķeguma novada Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centrā vai tās filiālēs Birzgalē vai
Rembatē:”

Saskaņoja
maksu
69,89
eiro/MWh par SIA “ĶEGUMA
STARS” piegādāto siltumenerģiju Ķeguma pilsētā no 2019.gada
1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim.

Nolēma apbalvot ar Ķeguma
novada domes Atzinības rakstiem
un naudas balvām Birzgales pamatskolas darbiniekus.

Atbalstīja Ķeguma novada
pašvaldības piedalīšanos projektā
“Apkārt Rīgai – vienots tūrisma
piedāvājums” un to aktivitāšu īstenošanā.

Izdarīja grozījumus Ķeguma
novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmuma Nr. KND1-3/19/151
“Par Ķeguma novada pašvaldības
amatu atalgojumu un līgumdarbu
apmaksu 2019.gadā” 1.punkta noteiktajā 1.pielikumā “Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un
atalgojuma saraksts 2019.gadā”.
Noteica Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes
un vadītāju vietnieku atalgojumu
2019./2020.mācību gadam no
2019.gada 1.septembra.
Apstiprināja izdevumu tāmes
pašvaldību savstarpējiem norēķi-

Nolēma turpināt Ķeguma novada pašvaldības dalību Eiropas
Savienības struktūrfondu “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma
“Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” projekta

Nolēma atteikties no projekta “Ķeguma novada pašvaldības
ēkas “Senliepas 1” energoefektivitātes paaugstināšana un pielāgošana sociālās aprūpes pakalpojumu
sniegšanai” īstenošanas.

Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” īstenošanu novadā.
Noteica Ķeguma novada Attīstības programmas 2013. – 2019.
gadam darbības termiņa pagarinājumu līdz 2021.gadam ieskaitot,
nodrošinot Ķeguma novada Attīstības programmas 2013. – 2021.
gadam ieskaitot sadaļu “Rīcības
plāns” un “Investīciju plāns” aktualizēšanu divu mēnešu laikā pēc
Ķeguma novada pašvaldības kārtējā gada budžeta apstiprināšanas.
Pieņēma zināšanai Uzraudzības
ziņojumu par Ķeguma novada
attīstības programmas 2013. –
2019.gadam īstenošanu par laika
periodu no 2015. – 2018.gadam.
Atļāva iegādāties un tirgot
Ķeguma novada sešās publiski
pieejamās vietās Ķeguma novada pašvaldības
administrācijas ēkā, Lāčplēša ielā
1, Ķegumā,
Ķeguma Dienas centrā, Liepu
alejā 1B, Ķegumā,
Ķeguma novada bibliotēkā,
Skolas ielā 6, Ķegumā,
Ķeguma novada muzejā, Tomes pagastā,
Rembates Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Lielvārdes
iela 3, Rembatē,
Birzgales muzejā “Rūķi”, Parka iela 2, Birzgalē,
dažāda veida suvenīrus, kas atspoguļo Ķeguma novada amatniecību, uzņēmējdarbību, bet kopumā reprezentē un veicina novada
tēla veidošanu un atpazīstamību,
nosakot pārdošanā esošajiem suvenīriem 16% uzcenojumu pie iegādes cenas kā kompensāciju par
pašvaldības resursu izmantošanu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/19/13
“Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7
“Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu
Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9.punktu
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.7 “Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā”:

niem 2019.gadā:
Ķeguma
komercnovirziena
vidusskolā - 314 888,39 eiro, nosakot norēķinu maksu par vienu
citas pašvaldības audzēkni 80,74
eiro mēnesī.
Birzgales pamatskolā - 142
232,70 eiro, nosakot norēķinu
maksu par vienu citas pašvaldības
audzēkni 134,69 eiro mēnesī.
VPII Birztaliņa - 155 159,67
eiro, nosakot norēķinu maksu par
vienu citas pašvaldības audzēkni
195,91 eiro mēnesī.
VPII Gaismiņa - 437 216, 59
eiro, nosakot norēķinu maksu par
vienu citas pašvaldības audzēkni
168, 68 eiro mēnesī.

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

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 09.09.2019.

Norādāmā informācija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gada
pasākumam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas” projekta “Vietējās produkcijas realizācijas vietu izveide
un labiekārtošana Ķeguma novadā” ietvaros izveidoti divi jauni tirgus
laukumi Ķeguma novadā. Līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumus
Ķeguma novada domes 2011. gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7
„Par tirdzniecību publiskās vietās Ķeguma novadā”.
Līdz ar saistošajiem noteikumiem tiek apstiprinātas divas jaunas
publiskas vietas ielu tirdzniecības organizēšanai- Ķeguma pilsētā un
Birzgales pagastā
Par tirdzniecības atļauju maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās.
Saistošo noteikumu īstenošana varētu nedaudz palielināt pašvaldības
budžeta ieņēmumus. Papildus nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas,
ne paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Pašvaldībai būs tiesības sakārtot uzņēmējdarbības vidi. Saistošie
noteikumi dos iespēju piedāvāt uzņēmējiem veikt ielu tirdzniecību
labiekārtotās tirdzniecības nojumēs ar elektrības pieslēgumu.
Saistošie noteikumi dod iespēju personai, kura vēlas veikt ielu
tirdzniecību, pieteikumu iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajos klientu
apkalpošanas centrā Ķegumā un tās filiālēs Rembatē vai Birzgalē.
Nav attiecināma

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 09.09.2019.
www.kegumanovads.lv

NOVADOS

2019.gada 9.oktobris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ķegumā
2019.gada 4.septembrī					

Ķeguma Novada Ziņas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

 Nr. KND1-6/19/10

Ķegumā
2019.gada 4.septembrī			

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”:

2.
3.

4.
5.

Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu izteikt šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro
daļu 35.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu,
15.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
“Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu”.
Izslēgt saistošo noteikumu 5.5., 5.10. punktu.
Izteikt saistošo noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Sociālais dienests izvērtē iesniegto dokumentu pamatotību un pieņem lēmumu
par pabalstu piešķiršanu, ja prasītāja iesniegum saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu
laikā no krīzes situācijas rašanās”.
Svītrot saistošo noteikumu V.1, VII., XII. Nodaļu.
Izteikt saistošo noteikumu 41.punktu šādā redakcijā:
“41. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu”.
Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 09.09.2019.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada 4.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr.KND1-6/19/10 “Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2019.gada 26.jūnija vēstule Nr.1-18/6090
ar norādi, ka Ķeguma novada domes 2014.gada
19.februāra saistošos noteikumos Nr.4/2014 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem” izdarāmi grozījumi,
lai saistošajos noteikumos tiktu ietverti tikai sociālās
palīdzības pabalsti, ievērojot divus obligātos
nosacījumus: 1) materiālās situācijas izvērtēšana un
atbilstības noteikšana trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statusam; 2) pabalsta mērķis ir viena no
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
minētajām pamatvajadzībām. Turklāt pārējie pabalsti
ir uzskatāmi par pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu.
No Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.4/2014 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem” jāsvītro pabalsta veidi, kas
uzskatāmi par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem, lai tos iekļautu atsevišķos saistošajos
noteikumos.
Pašvaldības budžeta izdevumus neietekmēs.

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav attiecināma

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta
Nav attiecināma
Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 09.09.2019.

Nr. KND1-6/19/11

Par Ķeguma novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem

Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,
35.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 15.2.apakšpunktu, Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu
līmeni” 3.punktu.



APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes 2019.gada 4.septembra
lēmumu Nr.KND1-3/19/274 (protokols Nr.16,4.§)

APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes 2019.gada 4.septembra
lēmumu Nr.KND1-3/19/273 (protokols Nr.16,3.§)
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Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
pabalstu veidus un apmērus, pabalstu
piešķiršanas un izmaksas veidu un kārtību ģimenei (personai), kurai
ir
tiesības tos saņemt, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstus, kas nodrošinātu finansiālu un materiālu atbalstu trūcīgām un
maznodrošinātām personām (ģimenēm), kā arī citos atsevišķos gadījumos.
3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta
summu apmaksāt pakalpojumus.
5. Saistošajos noteikumos iekļauti šādi pabalstu veidi:
5.1.
apbedīšanas pabalsts;
5.2.
pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
5.3.
pabalsts dokumentācijas sakārtošanai;

1. Saistošie noteikumi nosaka

II.

Apbedīšanas pabalsts

6. Personas nāves gadījumā, ja mirusī persona bijusi deklarēta Ķeguma novada

pašvaldības teritorijā vai mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi
Ķeguma novada pašvaldības teritorijā, piešķir mirušā ģimenes loceklim
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu:
6.1. pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu
izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi u.c.) līdz 465,00 euro,
gadījumā, ja Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta
summa nekompensē neatliekamos apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru
aprēķina kā starpību starp neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem un
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu;
6.2. gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas
uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu
ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar
apbedīšanu saistītos izdevumus.
III. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
7. Pabalsts ir paredzēts izdevumu segšanai par mācību līdzekļu iegādi (kancelejas
preces, soma, zīmēšanas piederumi u.c.). Mācību līdzekļos neietilpst apģērbs un
apavi, izņemot obligāto skolas formu.
8. Pabalstu piešķir ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kuru
bērni mācās vispārizglītojošajās skolās.
9. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro bērnam un tas tiek izmaksāts vienu reizi gadā,
uzsākot mācību gadu.
10.
Pabalsta saņemšanai jāuzrāda čeks par mācību līdzekļu iegādi vai, čeka
neesamības gadījumā, jāuzrāda iegādātie mācību līdzekļi.
IV. Pabalsts dokumentu sakārtošanai
11.
Pabalstu piešķir personai gadījumos, ja dokumenta neesamība (pase,
nodokļu grāmatiņa u.c.) liedz saņemt kādu no sociālajiem statusiem (trūcīgas
personas, bezdarbnieka u.tt.) vai arī neesošā dokumenta iegūšana (arhīva izziņa,
psihologa slēdziens u.tt.) var veicināt personas ienākumu līmeņa paaugstināšanos.
12.
Pabalstu izmaksā, pārskaitot to uz iestādi, kura izsniedz attiecīgo
dokumentu, saskaņā ar piestādīto rēķinu vai personai saskaņā ar iesniegto kvīti
(čeku) par saņemto pakalpojumu.
V. Pabalstu piešķiršanas kārtība
13.
Pabalsta pieprasītājs vēršas Ķeguma novada sociālajā dienestā,
iesniedz iesniegumu (rakstveidā, elektroniskā veidā vai izsaka mutvārdos),
kurā vēlams norādīt nepieciešamo pabalsta veidu, sociālais darbinieks aizpilda
noteikta parauga veidlapas. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams,
privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.
14.
Vēršoties Ķeguma novada sociālajā dienestā, persona uzrāda personu
apliecinošu dokumentu.
15.
Ķeguma novada sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma
saņemšanas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ievērojot spēkā esošos
normatīvos aktus, saistošos noteikumus, izvērtējot klienta atbilstību pabalsta
saņemšanas nosacījumiem, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt.
16.
Ķeguma novada sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē
personu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda
atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un
kārtību (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punkts).
VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
17.
Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Ķeguma novada domē.
18.
Ķeguma novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 09.09.2019.
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NOTIKUMI

Ķeguma Novada Ziņas

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada 4.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/19/11
“Par Ķeguma novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.
gada 26.jūnija vēstule Nr.1-18/6090 ar norādi, ka Ķeguma novada
domes 2014.gada 19.februāra saistošos noteikumos Nr.4/2014
“Par sociālās palīdzības pabalstiem”, nodalāmi sociālie pabalsti no
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

Sagatavoti jauni saistošie noteikumi, kuros iekļauti pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti:
apbedīšanas pabalsts,
pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai pensionāriem vai personām ar
invaliditāti,
pabalsts medicīnas pakalpojumu segšanai ģimenēm ar bērniem,
pabalsts dokumentācijas sakārtošanai.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumus neietekmēs.

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

Nav attiecināma

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināma

Ja vēlaties apgūt aušanas pamatus un
mums piebiedroties, tad esat laipni aicināti
15.oktobrī, plkst. 18:00,
Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas
telpās, iepriekš
obligāti piesakoties
BEZMAKSAS
Ievai Puriņai, tel. 29433137.

PASĀKUMI

***
11.oktobrī plkst. 19:00 Tomes Tautas namā filma
“Oļegs”. Ieejas maksa 3 eiro.
***
19. oktobrī plkst. 15:00 Tomes tautas namā atpūtas
pasākums senioriem “Zem rudens zeltītiem zariem”.
Programmā:
- Kopa “Vecsaule” ar muzikālu dziesmu un dzeju izrādi
“Pomeranču vainadziņš”
- Ķeguma Dāmu deju kopa “Rasa”
Ieeja brīva. Aicinājums pieteikties vietām pie galdiņiem, zvanot 27843230
***
22. oktobrī plkst. 19:00 Tomes tautas namā filma “Tur”.
Ieejas maksa 3 eiro.
***
26.oktobrī no plkst.22.00-3.00 Rembates Tautas namā
rudens balle “Es Tev būšu”. Ballēsim kopā ar draugiem
un Gunāru Meijeru. Ieejas maksa 3 eiro. Galdiņus re-

Ķeguma garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
“Spriegums - 2” pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli garāžu Nr.62 Celtnieku ielā 1B,
Ķegumā. Garāžas kopējā platība 44.8 kv.m.
(garāžas un pagraba telpa).
Garāžas izsoles sākuma cena 2000 eiro, izsoles solis
100 eiro, drošības nauda 200 eiro.
Izsole notiek 2019.gada 2.novembrī, plkst. 12:00,
Staru ielā 12, Ķegumā. Izsoles dalībnieku reģistrācija
notiek no 2019.gada 10.oktobra līdz 26.oktobrim.
Pieteikties izsolei var jebkura fiziska persona,
sīkāka informācija pa tālruni 29136505.

ĶEGUMA AUDĒJAS AR RUDENI
ATSĀK DARBUS AUSTUVĒ

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 09.09.2019.

Oktobrī Tomes Tautas namā apskatāma izstāde “Intas
Skujas gleznas krustdūrienā”.

2019.gada 9.oktobris

zervēt līdz 24.oktobrim, zvanot pa tālruni – 27884206.
***
31.oktobrī plkst.18.00 Rembates Tautas namā “Helo…
Helo… Helovīns”. Radoši darbosimies, iesim rotaļās, kā
arī jums būs iespēja nodemonstrēt mošķīgāko tērpu.
Saldumiņš tiks katram. Sīkāka informācija – 27884206.
***
31.oktobrī plkst.19.00 Ķeguma Tautas namā Helovīna
pasākums “Saldumu vai izjokosim”. Iesim rotaļās, radoši darbosimies. No jums gaidām:
- smagāko un mošķīgāko ķirbīti,
- baisāko, interesantāko un modīgāko tērpu.
Nakšķītis tiks katram! Sīkāka informācija – 22010300.
3.novembrī plkst.16.00 Ķeguma kapos svecīšu vakars.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Viktorija, Artūrs, Tomass
Olivers (2), Kirils, Rodrigo,
Anna, Marta, Everts, Pēteris,
Hugo, Elza, Elizabete
Sveicam jaunos vecākus!

Ķeguma novada pašvaldība

9. novembrī plkst. 11.00
Ķeguma Tautas namā notiks

***
Tomes tautas nams organizē novada iedzīvotājiem
braucienu uz Valmieras teātra izrādi “Pigmalions”, kas
notiks Ogres Kultūras centrā 10.decembrī plkst. 19:00.
Ieejas maksa 12 eiro. Pieteikties un par biļetēm samaksāt var līdz 16.oktobrim, zvanot Sarmītei, tel.27843230.
Ceļa izdevumi - 3 eiro.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
LĀČPLĒŠA DIENA
10. novembrī plkst.16:00 Tomes Tautas namā Lāčplēša
dienas ieskaņas koncerts “Daugav’ abas malas”. Piedalās:
• Ķeguma jauktais koris LINS
• Tomes Dāmu ansamblis
Pēc koncerta - radošās darbnīcas, kur varēs izgatavot
sev Lāčplēša dienas lentīšu piespraudīti. Ieeja brīva.

***

11.novembrī aicinām uz Lāčplēša dienas pasākumu
“Manu dvēseli − spītīgo zemi Ozoli paceltām rokām
svētī.”
Plkst.17.30 Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Lāčplēša dienu iesāksim ar dievkalpojumu un Ķeguma ģitārstudijas koncertu.
Plkst.18.00 Ķeguma Tautas namā veidosim latviskās
lentītes, veidosim paši savu Latviju un ieklausīsimies
dvēseļu stāstos.
Plkst.19.00 aicinām turpināt simtgadē iesākto tradīciju – doties lāpu gājienā. No plkst.18.30 iedzīvotāji
varēs uzpildīt savas līdzpaņemtās lāpas Ķeguma Tau-

tas nama telpās. Kopā iziesim “Saules apli” (Ķeguma
Tautas nams – Ķeguma prospekts – Daugavpils šosejas gājēju celiņš – Skolas iela – Ķeguma parks).
Plkst.19.30 aicinām piedalīties svinīgajā ziedu nolikšanā pie Latvijas karoga, pieminot Brīvības cīņās
kritušos.

***

11.novembrī aicinām uz Lāčplēša dienas pasākumu
Rembatē “Paldies tai zemei, kuru drīkstu par tēvzemi
dēvēt”.
Plkst.17.00 noliksim svecītes par Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem pie Rembates Tautas nama.
Plkst.17.15 tiksimies tautas namā uz atmiņu vakaru
kopā ar Rutu Andersoni un mūziķi Lauri Valteru.

***

11.novembrī Lāčplēša diena pasākumi Tomē.
Plkst. 18:00 Tiksimies Tomes dienas centrā. Izgatavosim lentīšu piespraudes. Pieminot Latvijas brīvības
cīņās kritušos karavīrus, dosimies nolikt ziedus un
svecītes pie Tomes Piemiņas akmens, brāļu kapiem
un pie baznīcas ozoliņiem.

Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
				
/Z.Vijupe/
Mūžībā devies ķegumietis Arvīds Aurmanis.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei, tēvu
aizsaulē aizvadot.
Ķeguma novada pašvaldība
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kolektīvs
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās reģistrēta
Monikas Saulītes (1927)
Boļeslava Glinska (1939)
Arvīda Aurmaņa (1943)
Arņa Krūmiņa (1964)
Ludmilas Gopperes (1953)
aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība
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