
18.oktobra vakarā, pasākumā 
“Ķeguma novada sporta lau-
reāts 2019”, Ķeguma Tautas 
namā pulcējās novada labākie 
sportisti.

Par sasniegumiem šajā gadā 
godināti vairāk kā 50 sportisti. 
Raivis Ūzuls: “Ķeguma novada 
pašvaldībai ir liels gods, ka jūs 
pārstāvat mūsu novadu un nesat 
Ķeguma vārdu ne tikai Latvijas 
robežās, bet arī visā Pasaulē. No-
vēlu arī turpmāk priecēt mūs ar 
lieliskajiem panākumiem!”

Kā pirmie pasākumā tika 
godināti vieglatlēti, kuri startēja 
Latvijas Sporta veterānu – senio-
ru savienības (LSVS) 56.sporta 
spēlēs ziemā un vasarā:
Harijs Jaunzems – ziemas čem-
pionātā iegūta 2.vieta lodes grū-
šanā, vasarā – 1.vieta šķēpa mē-
šanā, lodes grūšanā un diska me-
šanā, galda tenisā iegūta 2.vieta;
Uldis Ābelis – ziemā 1.vieta 
lodes grūšana un 2.vieta 60 m 
skrējienā, vasarā – 2.vieta lodes 
grūšanā, 1.vieta 100 m skrējienā 
un 3.vieta diska mešanā, galda 
tenisā iegūta 3.vieta;
Mirdza Aizsilniece – ziemā 
2.vieta lodes grūšanā, vasarā – 
2.vieta lodes grūšanā, šķēpa me-
šanā un 3.vieta diska mešanā, 
galda tenisā iegūta 1.vieta;
Viktors Mūrnieks – ziemas spē-
lēs iegūta 3.vieta 60 m un 200 m 
skrējienā, vasarā – 3.vieta 200 m 
skrējienā un 2.vieta 1500 m skrē-
jienā; 
Vizma Grigorjeva – vasarā iegū-
ta 2.vieta lodes grūšanā un šķēpa 
mešanā, 3.vieta diska mešanā;
Vaclavs Griņevičs – ziemā – 
3.vieta 3000 m soļošanā, vasarā – 
2.vieta 800 m skrējienā;
Jānis Kantoris – ziemā iegūta 
2.vieta lodes grūšanā, vasarā iz-
cīnīta 2.vieta lodes grūšanā un 
šķēpa mešanā;
Dzintars Borozinskis – vasarā 
iegūta 2.vieta 100 m un 400 m 
skrējienā;
Marija Sprukule – ziemā izcīnī-
ta 3.vieta 800 m skrējienā, vasa-

rā – 2.vieta 800 m skrējienā un 
trīssoļlēkšanā;
Dana Vietniece – vasarā iegūta 
2.vieta 200 m skrējienā;
Anita Bērsone – ziemā iegūta 
2.vieta lodes grūšanā, vasarā – 
1.vieta lodes grūšanā un diska 
mešanā, kā arī 2.vieta šķēpa me-
šanā;
Gunita Aizstrauta – ziemā  un 
vasarā izcīnīta 1.vieta augstlēk-
šanā;
Agita Kaļva – ziemā iegūta 
1.vieta tāllēkšanā un trīssolļlēk-
šanā, 2.vieta 800 m skrējienā, va-
sarā – 1.vieta tāllēkšanā un 800 
m skrējienā, kā arī 2.vieta trīs- 
soļlēkšanā;
Linda Markusa – Ciematniece – 
ziemā un vasarā izcīnīta 2.vieta 
3000 m soļošanā;
Maija Aruma – ziemā iegūta 
2.vieta 60 m un 200 m skrējienā;
Sniedze Žvagina – ziemā izcīnī-
ta 3.vieta 3000 m soļošanā;
Normunds Ermičs – vasarā 
2.vieta šķēpa mešanā.

Ķeguma novada koman-
da skrēja arī stafetes skrējienu 
4x100 m izcīnot augsto 2.vietu. 
Stafetes komandā pa etapiem 
skrēja Linda Markusa-Ciemat-
niece, Gunita Aizstrauta, Anita 
Bērsone un Agita Kaļva. 

Ķeguma novadā ir arī spēcīgi 
kungi un dāmas, tāpēc par svaru 
bumbu celšanu LSVS 56.sporta 
spēļu rezultātiem tika godināti 
labākie.
LSVS 56. sporta spēles – svaru 
bumbu celšana
Hilda Ābele – 1.vieta;
Olga Ozoliņa – 1.vieta;
Anna Krastiņa – 1.vieta;
Vija Ūdresala – 2.vieta;
Gaida Labuce – 3.vieta;
Nauris Ārmanis – 1.vieta divu 
svaru bumbu grūšanā un raušanā 
ar vienreizēju rokas maiņu;
Andris Pivars – 1.vieta divu sva-
ru bumbu grūšanā un raušanā ar 
vienreizēju rokas maiņu;
Jānis Apsītis – 1.vieta divu sva-
ru bumbu grūšanā un raušanā ar 
vienreizēju rokas maiņu;

Antons Arnicāns – 1.vieta divu 
svaru bumbu grūšanā un raušanā 
ar vienreizēju rokas maiņu;
Ainis Veļiks – 2.vieta divu sva-
ru bumbu grūšanā un raušanā ar 
vienreizēju rokas maiņu;
Juris Pivors – 2.vieta divu sva-
ru bumbu grūšanā un raušanā ar 
vienreizēju rokas maiņu;
Eduards Lunis – 2.vieta divu 
svaru bumbu grūšanā un raušanā 
ar vienreizēju rokas maiņu.

Šajās sacensībās startēja un 
godalgotās vietas ieguva arī Viz-
ma Grigorjeva, Anete Bērsone, 
Linda Markusa – Ciematniece, 
Gunita Aizstrauta, Baiba Krau-
ze, Agita Kaļva, Sniedze Žva-
gina, Mirdza Aizsilniece, Alvils 
Nelsons, Uldis Veliks, Andrejs 
Krastiņš, Viktors Mūrnieks un 
Vaclavs Griņēvičs. Vīriešu sta-
fetes komanda izcīnīja 1.vietu, 
savukārt dāmas – otro vietu, kā 
rezultātā kopvērtējumā tika ie-
gūts kauss par otro vietu. 

Pauerliftings jeb spēka trīscī-
ņa ir smagatlētikas sporta veids, 
kurā ietilpst: piesēdieni ar svara 
stieni uz muguras, spiešana gu-
ļus un stieņa vilkšana no zemes. 
Arī mūsu novadā ir šī sporta vei-
da entuziasti, kuri gūst augstus 
rezultātus:
Pauerliftings
Baiba Krauze – 1.vieta Siguldā1, 
2.vieta Rīgā2, 3.vieta Bauskā3 un 
Gulbenē4;
Sergejs Cviguns – 1.vieta Sigul-
dā1, 2.vieta Gulbenē4 un Rīgā2;
Ilmārs Laksa – 2.vieta Siguldā1, 
Bauskā3 un Rīgā2, 1.vieta Gulbe-
nē4;
Pēteris Līcis – 2.vieta Siguldā1, 
1.vieta Bauskā3;
Uldis Veliks – 1.vieta Siguldā1 un 
Rīgā2;
Andrejs Krastiņš – 2.vieta Sigul-
dā1;
Jānis Dzērve – 1.vieta Siguldā1, 
Bauskā3, Gulbenē4;
Valdemārs Madalāns  – 3.vieta 
Siguldā1, 1.vieta Rīgā2, 2.vieta 
Gulbenē4;
Valdis Brinks – 2.vieta Siguldā1, 

Bauskā3 un Gulbenē4;
Dzintars Roga – 2.vieta Sigul-
dā1, Bauskā3, 1.vieta Gulbenē4 
un Rīgā2;
Vija Dzērve – 1.vieta Bauskā3; 
Jānis Belsons – 2.vieta Bauskā3 
un Rīgā2;
Alberts Trops – 3.vieta Bauskā3;
Alvils Nelsons  – 1.vieta Rīgā2;
Mārtiņš Broks – 2.vieta Rīgā2.
1Latvijas čempionāts spiešanā 
guļus (bez ekipējuma) Siguldā
2Latvijas Čempionāts spiešanā 
guļus uz atkārtojumu skaitu Rīgā
3LSVS 56.Veterānu  Sporta Spē-
les spiešanā guļus Bauskā
4Latvijas Čempionāts spiešanā 
guļus ar ekipējumu Gulbenē

LSVS 56. sporta spēles – šahs
Ruta Auziņa – 2.vieta;
Ineta Arbidāne – 3.vieta.
Dambrete
Antra Valnere – 3.vieta LSVS 
56.sporta spēlēs, 2.vieta Latvijas 
komandu čempionātā;
Guntis Valneris – 2.vieta Latvi-
jas komandu čempionātā;
Gunārs Gribuška – 2.vieta Lat-
vijas komandu čempionātā;
Alis Balbārzdis – 2.vieta Latvi-
jas komandu čempionātā.
Orientēšanās sports
Renārs Grasis – 1.vieta Latvijas 
Čempionātā orientēšanās skrē-
jienā vidējā distancē.
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BEZMAKSASĶEGUMS  REMBATE  BIRZGALE  TOME

Tomē viesojas 
Lidija Lasmane-

Doroņina 
 2.lpp.

Notikusi cīņa 
par Ķeguma 

kausu
 6.lpp.

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
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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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BEZMAKSAS

Par Ķeguma novada 
domes  deputātu kļuvis 

Jānis Siliņš
 2.lpp. u

Pasākumā
“Saulei pretī mūžu iet” 

godā seniorus 
5.lpp. u

Ķeguma novadā pieejams 
atbalsts nevalstiskajām 

organizācijām
6.lpp. u

“Ķeguma novada sporta laureātā 2019” godina labākos sportistus

Ķeguma novada labākie sportisti.

Dzimtene, mūžam mans skatiens
Vaicājot tevi būs vērsts —
Vienīgi tu manai dzīvei
Īstenās vērtības mērs.
 
Kopā ar saullēktiem taviem
Likteni sakalu es —
Man tavas uzvaras svinēt,
Man tavas nestundas nest.

Šogad atzīmējam varonības gadu – laiku pirms simts gadiem, kad tika no-
sargāta brīvība. Šajos svētkos aicinu aizdomāties par mūsu tautas varoņiem, 
cilvēku gribu veidot savu valsti un spēku, kas mīt latviešu tautas garā. 
Mūsu valsts vēsturē bija laiks, kad neatkarība bija tikai sapnis – cerība, ko ie-
drošinājās izteikt tikai drosmīgākais. Un tomēr tik liels sapnis kā savas valsts 
brīvība ir īstenojies. Mūsu tautas gribas priekšā zelta druvas līkst, tāpēc būsim 
varonīgi, stipri un drosmīgi mūsu dzimtenei.

Dievs, svētī Latviju!
Raivis Ūzuls

Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ķeguma novada sporta laureāti.
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Ar mērķi attīstīt vienotu, kon-
kurētspējīgu tūrisma produktu 
piedāvājumu vietējiem un ār-
valstu tūristiem, Rīgas apkārt-
nes vietējās rīcības grupas un  
novadu pašvaldības vienojās 
par sadarbību projekta “Ap-
kārt Rīgai - vienots tūrisma pie-
dāvājums” īstenošanā.

15.oktobrī Olaines 1.vidussko-
las konferenču zālē visas 20 
projektā iesaistītas puses  (sešas 
vietējās rīcības grupas un 14 paš-
valdības) parakstīja sadarbības 
līgumu, šādi apstiprinot reģiona 
vienoto interesi par tūrisma attīs-
tību.

„Pierīga ir daudzveidīga un 
interesanta. Te ir ko redzēt! Lai 
mēs būtu konkurētspējīgi un va-
rētu piedāvāt kvalitatīvu produk-
tu tūristiem, jāapvienojas kopīgā 
tūrisma produkta izveidē un po-
pularizēšanā” norāda Biedrības 
„Pierīgas partnerība” valdes 
priekšsēdētājā Nadīna Millere.  

Projekta idejas iniciatori ir 
ap Rīgu atrodošos partnerību 
teritorijās esošās pašvaldības un 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji, 
kas izveidoja reģionālu sadarbī-
bas klasteri “Daugavas lejtece”.  
Kā arī biedrība „Pierīgas part-
nerībā”, kas īsteno  sadarbības 
projektu „Tūrisms kopā”, kura 
ietvaros tiek veicināta sešu no-
vadu sadarbību kopīgā tūrisma 
piedāvājuma attīstīšanā. 

Sadarbības projekta aktivitā-
tes paredz veicināt Rīgas apkārt-
nes novadu kā tūrisma reģiona 
atpazīstamību, izstrādājot jaunu, 
vienotu tūrisma reģiona atpazīs-
tamības zīmolu, mājaslapu, kā 
arī kopīgu interaktīvu tūrisma 
karti ar maršrutēšanas iespējām. 

Projekta rezultātu  prezentācija  
notiks starptautiskajā tūrisma 
izstādē “Balttour 2020” nākošā 
gada sākumā.

Lai popularizētu jaunizveido-
to tūrisma reģionu un sasniegtu 
pēc iespējas vairāk potenciālo tū-
ristu – gan Latvijas iedzīvotājus, 
gan iebraucējus, kā arī informētu 
partnerību teritoriju iedzīvotājus, 
Projekta ietvaros tiks izveidots 
mobilā Tūrisma informācijas 
centra pakalpojums. Projekta ak-
tivitātes tiks īstenotas līdz 2021.
gada 30.jūlijam. Projekta ietva-
ros tiks radīts un attīstīts tū-
risms Pierīgā bez robežām.

Projektu īsteno 6 vietējās rī-
cības grupas – biedrība “Pierīgas 
Partnerība” (vadošais partne-
ris), biedrība “Partnerība Dau-
gavkrasts”, biedrība “Ropažu 
Garkalnes partnerība”, biedrība 

“Publisko un privāto partnerat-
tiecību biedrība “Zied zeme””, 
biedrība “Stopiņu un Salaspils 
partnerība” un biedrība “Gau-
jas Partnerība” un 14 Rīgas ap-
kārtnes novadi – Babīte, Olaine, 
Mārupe, Ķekava, Baldone, Sa-
laspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, 
Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķe-
gums un Lielvārde, lai kopīgi 
veidotu Pierīgas tūrisma reģionu 
kā vienotu tūrisma galamērķi.

Projekts “Apkārt Rīgai – vie-
nots tūrisma piedāvājums” tiek īs-
tenots Lauku attīstības program- 
mas 2014.–2020.gadam pasāku-
mā “Starpteritoriālā un starpvals-
tu sadarbība”. 

 
Alīna Lukjanceva 

biedrība „Pierīgas partnerība” 
administratīvā vadītāja

PAŠVALDĪBA

Birzgales pagasta 
pārvaldei jauna vadītāja

9.okotobra Ķeguma novada 
domes sēdē ar 13 balsīm “par” 
(visi klātesošie deputāti) ievēlē-
ta Birzgales pagasta pārvaldes 
vadītāja. 

Izvērtējot saņemtos pieteiku-
mus un darba intervijās pausto, 
Ķeguma novada Birzgales pa-
gasta pārvaldes vadītāja amata 
kandidātu izvērtēšanas komisija 
nolēma virzīt uz Ķeguma nova-
da domi, lēmuma pieņemšanai, 
Birzgales pagasta pārvaldnieces 
amatam - Solvitu Pikaļevu.

Solvita Pikaļeva: “Pieteik-
ties vakancei pamudināja vēlme 
pieņemt jaunus izaicinājumus 
dzīvē. Mana vēlme ir sadarboties 
un strādāt tā, lai mēs uzlabotu 
pagasta darbību un iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti. Uzņemoties šos 
pienākumus apzinos, ka ir daudz 
darba un ļoti daudz izaicinājumu, 
bet es, un noteikti mana komanda 
Birzgales pagasta pārvaldē, esam 
gatavi pieņemt šos izaicinājumus 
un strādāt tā, lai veicinātu pagas-
ta attīstību”.

Top kopīgs tūrisma piedāvājums 
Apkārt Rīgai 

Par Ķeguma novada domes
deputātu kļuvis Jānis Siliņš
No “Latvijas Zemnieku Savie-
nības” saraksta ievēlētā depu-
tāte Rita Reinsone, personisku 
iemeslu dēļ, ar 22.oktobri bei-
dza pildīt deputāta pienāku-
mus. 
Saskaņā ar Republikas pilsētas 
domes un novada domes deputāta 
statusa likumu, Ritas Reinosnes 
vietā stājās nākamais kandidāts, 
kurš ieguvis lielāko balsu skaitu 
no “Latvijas Zemnieku Savienī-
bas” saraksta – Jānis Siliņš.

Līgumu paraksta arī Ķeguma novada domes priekšsēdētājs 
Raivis Ūzuls.

Novadā jauni tūrisma 
informācijas stendi

2018.gadā tika iesniegts un at-
balstīts projekts “Iepazīsti Ķe-
guma novadu braucot, ejot, ri-
teņojot” biedrības “Daugavas 
savienība” izsludinātajā mēr-
ķprogrammu konkursā 2019.
gadam.
Projekta mērķis bija sekmēt Ķe-
guma novada attīstību, popula-
rizējot Ķeguma novada kultūr-
vēsturiskās un dabas vērtības, 
veicināt tūrisma attīstību, tāde-
jādi atbalstot arī vietējo tūrisma 
un amatniecības uzņēmumu at-
tīstību.

Projekta ietvaros Ķeguma 
novada sešās publiski pieejamās 
ēkās -  Ķeguma novada pašvaldī-
bā, Lāčplēša ielā 1, Ķeguma Die-
nas centrā, Liepu alejā 1B, Ķe-
guma novada bibliotēkā,  Skolas 
ielā 6, Ķeguma novada muzejā, 

Tomes pagastā, Rembates klien-
tu apkalpošanas centrā, Lielvār-
des ielā 3, Rembatē, Birzgales 
muzejā “Rūķi”, Parka ielā 2, 
Birzgalē, tika atklāti seši tūrisma 
informācijas punkti, kuros izvie-
totas iegādātās suvenīru vitrīnas 
un brošūru stendi.

Brošūru stendos  turpmāk va-
rēs iepazīties ar dažādiem aktuā-
liem tūrisma informatīviem ma-
teriāliem, kas veicina kultūras un 
dabas mantojuma atpazīstamību 
un popularitāti, savukārt  vitrī-
nās  būs izvietoti un iespējams 
iegādāties suvenīrus, kas atspo-
guļo Ķeguma novada amatniecī-
bu, uzņēmējdarbību, un kopumā 
reprezentē Ķeguma novadu un 
veicina novada tēla veidošanu un 
atpazīstamību.

Informējam, ka Ķeguma kapos tika veikta 
veco eglīšu izzāģēšana, lai jau pavasarī tiku 

iestādītas skaistas tūjas.
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Domājot par apkārtējo vidi un 
atkritumu poligonos noglabāto 
atkritumu daudzumu, pašval-
dība aicina novada iedzīvotā-
jus šķirot atkritumus. 

Ķeguma novada teritorijā ir iz-
vietoti jauni atkritumu šķiroša-
nas punkti un Ķeguma pilsētā 
šķirošanas punkti ir papildināti 
ar jauniem atkritumu šķirošanas 
konteineriem.

Aicinām visus pašvaldības 
iedzīvotājus bez maksas šķirot 
atkritumus, tos novietojot pare-
dzētajos konteineros.
GRIBI IETAUPĪT? 
SĀC ŠĶIROT ATKRITUMUS! 
Šķirojot atkritumus, jāatceras:

• Dzeltenais konteiners – 
PLASTMASAI

Šajā konteinerā drīkst iz-
mest metāla iepakojumu; PET 
plastmasas dzērienu pudeles; 
plastmasas piena pudeles; matu 
šampūnu/balzamu pudeles; ke-
čupa pudeles; mazgāšanas lī-
dzekļu (ķīmijas) iepakojumu 
un auto vējstikla mazgājamo lī-
dzekļu kanniņas. Parasti uz iepa-
kojuma atzīmes PET un HDPE. 
Nedrīkst - jogurta vai krējuma trau-
ciņus, vienreizlietojamos trau- 

kus, čipsu pakas, saldējuma ie-
pakojumu, rotaļlietas, pārtikas 
putuplasta paliktņus, čaukstošus 
maisiņus.
• Zilais konteiners – KARTO-
NAM UN PAPĪRAM

Šajā konteinerā drīkst iz-
mest kartonu, papīru, makulatū-
ru (avīzes, žurnālus, grāmatas), 
tetrapakas (pirms izmešanas iz-
skalotas). Ja konteineru laukumā 
ir kopējais konteiners plastmasai 
un kartonam, tad šajā konteinerā 
drīkst izmest kopā plastmasas un 
kartona/papīra iepakojumu.
• Zaļais konteiners – STIKLAM

Šajā konteinerā drīkst izmest 
dažādas krāsas un izmēra stikla 
pudeles un burkas, kas pirms iz-
mešanas izskalotas ar ūdeni no 
ēdienu un dzērienu paliekām. 
Nedrīkst - keramikas un porcelā-
na izstrādājumus, traukus, balza-
ma pudeles, spoguļus, logu stiklu 
un spuldzītes.

Iedzīvotāju pareizi šķiro-
tos atkritumus izved Ogres 
SIA „MARSS” bez maksas. 
Atkritumu šķirošana ir iespēja 
samazināt sadzīves atkritumu 
daudzumu, tādejādi samazinot 
maksu par to izvešanu.

Publiskās dalīto atkritumu šķirošanas vietas Ķeguma novadā:

NOVADĀ

Pirms 80 gadiem 
pirmo reizi iedarbināja 
Ķeguma HES

Jāiesniedz apliecinājums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu

Novadā turpina paplašināt atkritumu 
šķirošanas iespējas

1939. gada 15. oktobrī, iedar-
binot Ķeguma hidroelektrosta-
cijas (HES) hidroagregātu, 
Daugavas ūdeņi iegrieza pirmo 
turbīnu. Tieši pirms 80 gadiem 
Ķeguma HES uzsāka elektro-
enerģijas ražošanu, kļūstot 
par vienu no modernākajām 
elektrostacijām visā Eiropā un 
neaizstājamu elektroenerģijas 
avotu Latvijas valstij.

1939. gada 15. oktobrī tika ie-
darbināts Ķeguma HES pirmo 
hidroagregāts (17,5 MW), ie-
slēgta 88 kilovoltu elektrolīnija 
Ķegums – Rīga, apakšstaciju 
“Jāņciems” Rīgā un pulksten 
23.36 rīdziniekiem sāka piegādāt 
Ķegumā ražoto elektroenerģiju. 
Laikraksti iedvesmojošos virs-
rakstos toreiz vēstīja par Ķegu-
ma gaismas plūsmu: “Lielais 
gaismas avots strādā. Vakarnakt 
Rīgu pieslēdza Ķeguma spēksta-
cijai!”, “Šodien Ķeguma gaisma 
sāk plūst uz Rīgu!”

Ķeguma HES iedarbināšana 
pavēra iespēju paātrināt elek-
troapgādes gaitu un nodrošināt 
elektroenerģiju visai Latvijai – 
arī mājsaimniecībām mazpilsētās 
un Latvijas laukos.

Vienlaikus Ķeguma HES kļu-
va par Latvijas enerģētikas šūpu-
li – sākumu mērķtiecīgi iecerētai 
valsts vienotai elektroapgādei un 
1939. gada 22. decembrī, nodibi-
not Valsts elektrības uzņēmumu 
“Ķegums”, Latvenergo koncerna 
sākotnei. 

Ķeguma HES celtniecību 
uzsāka 1936. gadā, pieņemot 
zviedru hidrobūvju projektēša-
nas biroja Vattenbyggnadsbyran 
izstrādāto Ķeguma HES būv-
projektu. Projektā bija paredzēti 
četri hidroagregāti ar Kaplana 

tipa turbīnām un kopējo jaudu 70 
MW. 

1936. gada 1. augustā Lat-
vijas valdība noslēdza līgumu 
ar Zviedrijas firmu Svenska 
Entreprenad A.B. (Sentab) par 
Ķeguma HES celtniecību un 4. 
augustā Valsts un Ministru Prezi-
dents Kārlis Ulmanis izsludināja 
likumu “Likums par Ķeguma 
spēkstacijas būvi”. Būvdarbu 
vadībai un sadarbībai ar Sentab 
inženieriem un projektētājiem 
izveidoja Ķeguma spēkstacijas 
būvinspekciju. Par tās vadītāju 
jeb būvinspektoru iecēla būvin-
ženieri, Latvijas Universitātes 
docentu Mārtiņu Robu (1874–
1947), bet par viņa palīgu – au-
toritāti Eiropas valstu hidrologu 
aprindās inženieri Pēteri Stakli 
(1881–1944). 

Ķeguma hidroelektrostacijas 
celtniecība bija nepārprotams 
apliecinājums tam, ka latvieši 
ir apņēmības pilni izveidot savu 
saimniecisko patstāvību. Trijos 
gados vairāku tūkstošu strādnie-
ku rosīgā darbā tapa nozīmīgā-
kais industriālais objekts Baltijā 
– moderna elektroenerģijas ra-
žotne. 

Mūsdienās Ķeguma HES 
joprojām ir neaizstājama elektro-
enerģijas ražotne. 40 gadus pēc 
tās uzcelšanas stacija tika papla-
šināta un 1979. gadā darbu sāka 
Ķeguma HES-2. Šobrīd, kad visā 
Daugavas HES kaskādē notiek 
rekonstrukcija, pēc tās pabeigša-
nas Ķeguma HES ražos vēl vai-
rāk elektrības vismaz tuvākos 40 
gadus.

Ivita Bidere 
AS “Latvenergo” 

Preses sekretāre

Lai pildītu MK prasības, Ķe-
guma novada dome ir pieņē-
musi saistošos noteikumus par 
decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību, kuros no-
teikta reģistrēšanas kārtība 
u.c.

Lūdzam Ķeguma novada ie-
dzīvotājus iesniegt pirmreizējo 
reģistrācijas apliecinājumu par 
mājsaimniecībā esošo mājokļa 
decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu (krājtvertni vai bioloģisko 
attīrīšanas iekārtu) SIA “Ķegu-
ma STARS”, kas ir reģistra uz-
turētājs. Apliecinājumu varēs 
sameklēt Ķeguma STARS un 

Ķeguma novada domes mājas 
lapā vai drukātā formātā tas būs 
pieejams Kuģu ielā 5, Ķegums 
vai Valsts un pašvaldības vie-
notajos klientu apkalpošanas 
centros.

Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistrācijas apliecinā-
jumu var iesniegt arī elektro-
niski:

1) aizpildiet nepieciešamos 
anketas laukus un pievienojiet 
sagatavoto iesniegumu e-pastā 
(PDF, WORD). Lūdzam, to sū-
tīt uz e-pastu birojs.kegumas-
tars@inbox.lv

Apliecinājumā jāsniedz ziņas 
par mājoklī deklarēto un faktis-
ki dzīvojošo iedzīvotāju skaitu; 

esošo vai prognozējamo ūdens 
patēriņu mēnesī; izvedamo no-
tekūdeņu apjomu mēnesī; par 
to, kā īpašumā tiek nodrošināta 
notekūdeņu apsaimniekošana, 
DCKS veidu, krājtvertnes tilpu-
mu u.c. Atkarībā no krājtvertnes 
tilpuma, veida un iedzīvotāju 
skaita, tiks noteikts, cik bieži ne-
pieciešams krājtvertni iztukšot.

Ja tehniskie dati nav zinā-
mi

Iespējams, vairāki īpašnieki 
ir situācijā, kad nav zināms krāj-
tvertnes tilpums, īpašniekam nav 
iekārtas ražotāja tehniskās doku-
mentācijas u.tml. Atbilstoši mi-
nētajiem MK noteikumiem īpaš-
niekiem, kuru rīcībā nav iekārtas 

ražotāja tehniskās dokumentāci-
jas, līdz 2020. gada 1. janvārim 
jāorganizē atbilstoši sertificēta 
komersanta (ūdensapgādes un 
kanalizācijas nozares speciālis-
ta) apsekojums šādai decentra-
lizētajai kanalizācijas sistēmai, 
kurš izsniegs decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas īpašniekam 
apliecinājumu par iekārtas teh-
nisko stāvokli un norādījumus 
tās ekspluatācijai (informāciju 
par sertificētiem speciālistiem 
var atrast vietnē bis.gov.lv sadaļā 
“būvspeciālistu reģistrs”).

Ja iekārtas tehniskais stā-
voklis neatbilst šo noteikumu 
un normatīvo aktu prasībām par 
piesārņojošo vielu emisiju ūde-

nī, decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašniekam, ja nepie-
ciešams, būs jāveic sistēmas pār-
būve vai jaunas decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas izbūve vai 
uzstādīšana.

Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas atbilstība šo MK no-
teikumu prasībām īpašniekam 
būs jānodrošina līdz 2021. gada 
31. decembrim. Jaunie noteiku-
mi novadā attiecas uz Ķeguma, 
Rembates, Birzgales un Glāz-
šķūņa mājsaimniecībām. Aici-
nām laikus vērsties SIA “Ķegu-
ma STARS”, lai sniegtu datus 
par izbūvēto krājtvertni vai bio-
loģisko attīrīšanas iekārtu.

Klients Pilsēta Adreses Kont. 
tilp., m3

Kont. 
Sk.

Izvešanas 
biežums Materiāls

Ķeguma Stars, SIA Ķegums Staru iela 4 1,1 1 2 x mēn. PET

Ķeguma Stars, SIA Ķegums Staru iela 12 1,1 3 2 x mēn. PET, Kartons, 
Stikls

Ķeguma Stars, SIA Ķegums Skolas iela 9 1,1 3 2 x mēn. PET, Kartons, 
Stikls

Ķeguma Stars, SIA Ķegums Smilšu iela 
4; 6 1,1 3 2 x mēn. PET, Kartons, 

Stikls

Ķeguma nov. dome Ķegums
Stāvlaukums 
pie Ķeguma 

stacijas
1,1 3 2 x mēn. PET, Kartons, 

Stikls

Ķeguma Stars, SIA Rembate Katlu ielas 
galā 1,1 4 2 x mēn. PET, Kartons, 

Stikls

Ogres SIA „MARSS”
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SPORTS

t 1.lpp

Riteņbraukšana
Jānis Priževoits – Latvijas valsts 
mežu MTB maratona trešās vie-
tas ieguvējs tautas klasē un uz-
varētājs Latvijas Riteņbraucēju 
vienības braucienā.

Vindsērfings
Jevgēnijs Gavrilovs – pirmo rei-
zi vēsturē Latvija tika pārstāvēta 
Eiropas čempionātā vindsērfinga 
frīstaila disciplīnā, kas norisinā-
jās Nīderlandē. Sacensībās Latvi-
ju pārstāvēja vindsērfinga frīstai-
la braucējs Jevgenijs Gavrilovs, 
kurš Eiropas čempionātā ieguva 
augsto 17.vietu starp pasaules la-
bākajiem frīstaila braucējiem.

Latvijā ir aizvadīti daudzi jo 
daudzi sportiski notikumi, tāpēc 
mēs vēlētos pateikties Kristeram 
Serģim, kurš popularizē Ķeguma 
novadu, rīkojot pasaules čempio-
nāta posmus motokrosā. Pasaules 
čempionāta posms “Zelta zirga” 
trasē norisinājies desmit reizes, 
bet 2014.gadā Latvijā notika arī 
Nāciju kausa izcīņa jeb tā dēvē-
tās motosporta olimpiskās spēles. 
Līgums par pasaules čempionā-
ta norisi Latvijā pagarināts līdz 
2023.gadam.

Ķeguma novada sporta 
laureāts nominācijā “Jaunā 
cerība” – Lūkass Siliņš – Lat-
vijas Čempions orientēšanās 
sacensībās ar slēpēm sprinta un 
vidējā distancē, Latvijas Jaunat-

nes ziemas olimpiskā festivāla 
uzvarētājs orientēšanās sportā 
ar slēpēm, Latvijas skolu kausa 
ieguvējs orientēšanās sportā un 
Latvijas čempions garajā distan-
cē un pagarinātajā distancē U12 
vecuma grupā.

Ķeguma novada sporta lau-
reāts nominācijā “Gada trene-
ris” – Nauris Neimanis – divu 
orientēšanās sporta čempionu – 
Lūkasa Siliņa un Renāra Graša 
– treneris, Ķeguma orientēšanās 
treniņgrupas vadītājs, kurš jau 
ar panākumiem pierādījis sevi kā 
treneri.

Ķeguma novada sporta lau-
reāts nominācijā “Gada Spor-
tists” – Jānis Babris – 1.vieta 
Latvijas čempionātā spiešanā 
guļus (bez ekipējuma), Latvijas 
Čempionātā spiešanā guļus ar 
ekipējumu, Latvijas Čempionātā 
spiešanā guļus uz atkārtojumu 
skaitu, kā arī iegūta 2.vieta LSVS 
56.Veterānu  Sporta Spēlēs spie-
šanā guļus. Daudzus gadus pār-
stāv Ķeguma novada vārdu ar 
lieliskiem panākumiem startējot 
pauerliftinga komandā.

Ķeguma novada sporta 
laureāts nominācijā “Par ie-
guldījumu sportā” – Aigars 
Apinis – Aigars lielu daļu sava 
mūža veltījis sportam, tā popula-
rizēšanai, attīstībai un sabiedrī-
bas izglītošanai. Sportot uzsāka 
1998. gadā un jau 2000.gadā 
pārstāvēja Latviju Vasaras Para-
olimpiskajās spēlēs Sidnejā. Gan 

lodes grūšanā, gan diska mešanā 
viņš izcīnīja bronzas medaļu F52 
klasē. 2004.gada Paraolimpiska-
jās spēlēs Atēnās A.Apinis kļuva 
par sacensību uzvarētāju diska 
mešanā. 2008.gadā Pekinā viņš 
šo panākumu atkārtoja, kā arī 
izcīnīja sudraba medaļu lodes 
grūšanā. 2012.gadā Londonā 
viņš pirmoreiz karjerā uzvarēja 
Paraolimpiskajās spēlēs lodes 
grūšanā F52—F53 klasē ar jau-
nu Pasaules rekordu, kas kopumā 
viņam bija trešais čempiontituls. 
Londonā A. Apinis izcīnīja arī 
sudrabu diska mešanā, tādējādi 
viņš Paraolimpiskajās spēlēs ir 
izcīnījis pilnu medaļu komplektu 
gan diska mešanā, gan lodes grū-
šanā. Viņš tika izraudzīts par Lat-
vijas karognesēju Paraolimpisko 
spēļu noslēguma ceremonijā. Par 
čempionu diska mešanā kļuvis 
arī 2016.gada paraolimpiskajās 
spēlēs Riodežaneiro. A.Apinis 
tika atzīts par 2012.gada Eiropas 
Gada cilvēku Latvijā. 

Pasākumā sveicām un teicām 
lielu paldies neatlaidīgajiem spor-
tistiem un viņu treneriem,  kā arī 
ik vienam, kurš iesaistās sporta 
dzīvē, motivē un atbalsta. 

Pasākuma viesus izklaidēja 
iluzionists Dmitrijs Bubins. Pal-
dies sporta pasākumu organiza-
toram Edgaram Siliņam, Ķeguma 
Tautas nama vadītājai Lienei Laz-
diņai un skaņotājam Bruno Grīn-
bergam!

“Ķeguma novada sporta laureātā 2019” godina labākos sportistus

G.Valnerim bronza pasaules 
čempionātā dambretē
Oktobra sākumā Kotdivuāras 
galvaspilsētā Jamusukro noslē-
dzās pasaules čempionāts 100 
lauciņu dambretē vīriešiem, 
kur bronzas medaļu izcīnīja 
Latvijas dambretes lielmeistars 
Guntis Valneris.

No 15.septembra līdz 3.oktobrim 
Rietumāfrikas Ziļonkaulu krastā 
norisinājās jau 60.pasaules čem-
pionāts vīriešiem 100 lauciņu 
dambretē. Kopējais dalībnieku 
skaits bija viens no lielākajiem 
pēdējos gados, padarot cīņas īpaši 
aizraujošas un neparedzamas līdz 
pat noslēgumam.

Par šī gada pasaules čempionu 
jau desmito reizi kļuvis Krievijas 
labākais dambretists Aleksandrs 
Georgijevs, kurš deviņpadsmit 
partijās izcīnīja deviņas uzvarās 
un ieguva 28 punktus, saglabājot 
pirmo vietu pasaules rangā. Sud-
raba medaļu izcīnīja piecpadsmit 
gadus jaunais Ķīnas dambretists 
Pans Jimings (Pan Yiming), kurš 
šogad izcīnīja arī Āzijas čempio-
na titulu un ar šo godalgu kļuva 
par jaunāko dambretes lielmeis-
taru vēsturē. Jiminga kontā 27 
punkti. Ar bronzas medaļu mā-
jās dosies Latvijas godalgotais 
dambretists Guntis Valneris, kurš 
turnīrā izcīnīja 8 uzvaras un 27 
punktus. Pirms šī turnīra Valneris 
pasaules rangā ieņēma otro vietu.

M.Tropa komentārs par pasau-
les čempionātu: “20 dalībnieki 
no 12 valstīm sacentās pēc riņķa 
sistēmas, izspēlējot katrs ar katru. 
Uzvarot 8.partijas un pārējās iz-
spēlējot neizšķirti, Guntis Valneris 
izcīnīja 3.vietu un ieguva bronzas 
medaļu. Ņemot vērā dalībnieku 

spēcīgo sastāvu un Āfrikas karsto 
klimatu, kurā nebūt nav viegli sē-
dēt un domāt - 3.vieta ir lielisks 
rezultāts. Apsveicam Gunti ar pa-
nākumu un veiksmi turpmāk!”

Informācija un foto materiāli 
iegūti no Latvijas Dambretes 

federācijas mājaslapas

Ķeguma novada sporta laureāts 
nominācijā “Gada sportists” 
Jānis Babris.

Ķeguma novada sporta laureāts 
nominācijā “Par ieguldījumu 
sportā” Aigars Apinis.

Ķeguma novada sporta laureāts 
nominācijā “Gada treneris” 
Nauris Neimanis.

Guntis Valneris (pirmais no labās) starp pasaules labākajiem.

Sākas kārtējā cīņa par uzvaru.

5.decembrī plkst.13:00 Tomes bibliotēkā instrumentālais dzejas 
teātris “Rūķīši un mežavecis” (Vilis Plūdonis). 
Muzikālais brīnumdaris - Aleksandrs Jalaņeckis- sitaminstrumen-
tālists un pedagogs. J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvis 
mūzikas maģistra grādu. Meistarību papildinājis Dānijas Karalis-
kajā Mūzikas akadēmijā. Piedalījies starptautiskos konkursos un 
festivālos Ženēvā, Minhenē, Dānijā u.c. Sadarbojies ar Jauno Rī-
gas teātri. Piedalās festivālos Homo novus, Bildes, Arēna u.c. Lat-
vijas jauno mūziķu konkursa laureāts, TV konkursa Alternatīva 
finālists u.c.  Ilgstoša sadarbība ar Jelgavas studentu teātri. Savu 
kompetenci nodod audzēkņiem mūzikas skolās. Aleksandra rado-
šā vadlīnija ir kustība, dzeja, krāsa, laiks rodot, dzirdot, redzot un 
ticot.
Neparasta un aizraujoša ir muzikālā izrāde ar V.Plūdoņa dzejoli 
“Rūķīši un mežavecis”. Tā domāta jaunāko klašu skolēniem. Alek-
sandrs Jalaņeckis mācīs bērniem spēlēt dažādus sitaminstrumen-
tus un attēlot dzejoļa personāžus. Pēc meistardarbnīcas sekos uz-
stāšanās.
Atraktīvais pasākums ievadīs Ziemassvētku noskaņā. Pasāku-
mu rīko muzejs, pieteikties iepriekš pie muzeja vadītājas Ligitas, 
tālr.28442744.

Ķeguma novada sporta laureāts 
nominācijā “Jaunā cerība” 
Lūkass Siliņš.

Stipro skrējiens 2019.gadā
3.augustā notika Stipro skrē-
jiens atpūtas un sporta trasē 
„Zelta zirgs”. Šogad gan bija 
mazāk dalībnieku, jo paralē-
li Latvijā notika vēl daudz un 
dažādi sporta pasākumi. 

Augsto 6.vietu šajās sacensī-
bās ieguva komanda „Ķegumā 
spēks” (no 138 komandām), 
kurās dalību ņēma Agita Kaļva, 
Emīls Josts, Jānis Seržants un 
Kārlis Grundiņš. Kā paši dalīb-
nieki teica – trase nebija viegla, 
bet viss ir pieveicams! Trases ko-
pējais garums bija aptuveni 10km 
ar ļoti daudz un dažādiem šķērš-
ļiem. Šī distance tika pieveikta 
vienā stundā un 20 minūtēs.

Priecājamies arī par Kaspa-
ru Borozinski, kurš Izlūkskrē-
jienā (5 km) ieguva 3.vietu no 
217 dalībniekiem. Savu distanci 
Kaspars veica 38 minūtēs un 28 
sekundēs. 

Sacensību beigās notika ap-
balvošana, kur Ķeguma novads 
ieguva „Stiprākās pašvaldības” 
titulu!

Dalībnieki lielu PALDIES 
saka sporta organizatoram Ķe-
guma novadā Edgaram Siliņam 
un arī Ķeguma novada domei 
par atbalstu, kā arī lielajam fanu 
pulkam, kas sekoja līdzi norisei 
trasē!
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KULTŪRA

5.oktobrī Ķeguma Tautas 
namā aizvadīts Senioru dienai 
veltīts pasākums “Saulei pretī 
mūžu iet”.

Vairāki desmiti senioru pulcējās 
tautas nama telpās, kur viņus sa-
gaidīja Ķeguma pensionāru bied-
rības radošo darbnīcu darināju-
mi, Ilgas Vicepas mākslas darbi 
un neliels ieskats par biedrības 
aktivitātēm 2019.gadā. 

Iesākoties svinību dienas ofi-
ciālajai daļai, pasākuma vadītāja 
Zita Ruņģe, aicināja svinīgi at-
klāt svētkus pensionāru biedrības 
vadītāju Uldi Ābeli, kurš sveica 
visus klātesošos, tostarp drau-
gus no Aizkraukles, Skrīveru, 
Birzgales un Ikšķiles pensionāru 
biedrībām, novēlot šajā pēcpus-
dienā visiem labi atpūsties, sa-
draudzēties, kā arī turpmāk būt 
veseliem, spēcīgiem  un priecā-
ties par dzīvi.

Svētku pasākums bija Ķegu-
ma novada pašvaldības dāvana 
senioriem viņu svētku dienā. 
Godināt seniorus un aktīvākos 
biedrības biedrus bija ieradusies 
Ķeguma novada pašvaldības iz-
pilddirektore Anete Tomsone, 

kura citēja Māri Čaklo: “Es esmu 
bagāts. Man pieder viss, kas ar 
mani ir noticis”. Kopā ar Ķegu-
ma Tautas nama vadītāju Lieni 
Lazdiņu izpilddirektore pateicās 
senioriem par viņu ieguldījumu, 
aktīvākajiem biedriem pasniedzot 
dāvanas.

Senioru dienai veltītajā pasā-
kumā bija ieradies arī biedrības 
“Daugavas Savienība” prezidents 
Māris Ozoliņš, kurš par Daugavas 
ielejai raksturīgo kultūras vērtību, 
kultūras mantojuma saglabāšanu, 
atjaunošanu un popularizēšanu 

sveica Hariju Jaunzemu.
Labu vārdu un vēlējumu 

piepildītās dienas izskaņā, par 
prieku svētku dalībniekiem, mu-
zicēja Gunārs Meijers un Ivars 
Auzāns. Pirms koncerta katram 
svētku apmeklētājam tika iz-
sniegts izlozes numuriņš un uz-
reiz pēc svinību noslēguma bied-
rības pārstāvji izlozēja vairākas 
balvas. 

Sirsnīgu sarunu ielokā tika 
pavadīta oktobra pirmā sestdiena, 
kuru papildināja SIA “Oškrogs” 
sarūpētais viesību cienests. 

Pasākumā  “Saulei pretī mūžu iet” godā seniorus

Dāmu deju kopas “Rasa” un kopas “Vecsaule” dalībnieces.

19.oktobrī Tomes Tautas namā 
uz pasākumu “Zem rudens 
zeltītiem zariem” tika aicināti 
mūsu novada seniori. 

Ar dziesmu un dzejas program-
mu “Pomeranču vainadziņš” pie 
mums viesojās kopa  “Vecsaule” 
no Bauskas novada un ar savām 
melodiskajam un jautrajām dejām 
Ķeguma Tautas nama dāmu deju 
kopa “Rasa”. Tomes senioriem 
šoreiz atlika iejusties tikai klausī-
tāju un skatītāju lomā. 

Rudens cilvēka dzīvē ir brie-
duma un vieduma laiks. Rudens 
dāvā bagātu ražu, ko ar savu dar-
bu esam sarūpējuši. Nonākot savā 
dzīves rudenī esam iekrājuši ba-
gātīgu zināšanu, prasmju un dzī-
ves vieduma bagāžu.  Rudentiņu 
mēs daudzinām par zelta rudeni. 

Arī cilvēka dzīvē  šis laiks pielī-
dzināms zelta laikam.

Nonākot rudenī, domas jau 
atkal ir par pavasari, par mūžīgo 
dzīvības turpinājumu, par mīles-
tību un jaunību. Jau atkal rudenī 
stādam tulpes, narcises un ķiplo-
kus, stādam ābelītes, kas uzziedēs 
pavasarī un priecēs visu sirdis. 
Mēs - nonākušie rudenī - turpi-
nām domāt par pavasari, par jau-
no paaudzi, par tiem, kuri nāks 
pēc  mums.

Atceries vēl – rudens nāks
Apzeltīt domu pļavas.
Stārķi pulcējas baros,-
Tiem domas – par pavasari. 
(A.Freiberga)

Sarmīte Pugača

Seniori tiekas Tomes Tautas namā

„Laulību treniņu aģentūra” Islandē
Klāt rudens un gājputni dodas 
ceļā. Tā var teikt arī par Birz- 
gales amatierteātri “Laipa”. 
Nu jau sesto gadu kolektīvs pie-
dalās diasporas teātru festivālā 
- “Laipa 2019”.

2014.gadā festivāls notika Liel-
britānijā – Bradfordā, 2015.gadā 
Latvijā – Birzgalē, 2016.gadā Īri-
jā – Karlovā, 2017.gadā Norvēģi-
jā – Bergenā, 2018.gadā Beļģijā 
– Briselē, bet šogad brīnišķīgajā, 
neatkārtojamajā Islandes galvas-
pilsētā Reikjavikā.

Šogad festivāls pulcēja jau 10 
diasporu kolektīvus no 8 valstīm 
un mēs bijām vienīgie pārstāvji 
no Latvijas. Festivāls norisinājās 
divas dienas, no 11.līdz 12.oktob-
rim. Visas izrādes vērtēja un savu 
viedokli izteica teātra kritiķis Atis 
Rozentāls. Pirmajā festivāla die-
nā noskatījāmies trīs interesantas 
izrādes. Bergenas teātra trupas 
“Latibergen” (Norvēģija) izpil-
dījumā – lugu pēc A.Brigaderes 
motīviem “Lielais loms” (režiso-
re Liāra Ozola), otrie mūs priecē-
ja Dānijas Latviešu Dāņu bied-
rības amatieru teātris “Pūpols” 
ar Harija Ammera lugu “Četras 
dāmas un džokers” (režisore Inga 
Pucure). Vakaru noslēdza Brad-
fordas teātra trupa (Lielbritānija) 
“Saulespuķe” ar Tijas Bangas 
lugu “Septiņas vecmeitas” (reži-
sore Gita Robalde).

Festivāla “Laipa 2019” otrā 
diena noritēja ļoti skaistā, vēs-
turiskā vietā – kultūras centrā  
IÐNÓ, un rīts sākās teātrim ne-
parasti agri. Plkst.8.40  amatier-
teātris “Laipa” skatītājus priecēja 
ar Monikas Zīles izrādi “Laulības 

treniņu aģentūra” (režisore Rita 
Reinsone). Kā nākamais star-
tēja Sanfrancisko Jaunais teāt-
ris (ASV) ar Annas Brigaderes 
“Sprīdīti” (režisore Māra Lewis). 
Oslo teātra trupa “Olatē” (Norvē-
ģija) bērnus priecēja ar Turbjērns 
Ēgners lugu “Kāpējpeļuks un citi 
dzīvnieki Šurumburummežā” 
(režisore Ieva Melbārde). Minste-
res latviešu amatierteātris “Ezīši” 
(Vācija) rādīja Anitas Grīnieces 
lugu  “Šķīstīšanās/ lustrum” (re-
žisore Laura Ritenberga-Kinder). 
Jorkšīras improvizācijas teātris 
“Spogulis” (Lielbritānija) spēlēja 
Andra Niedzviedža lugu “Nepa-
mēģināsi, neuzzināsi” (režisore 
Iveta Peskova). Kā nākamais uz 
skatuves kāpa Birmingemas Ma-
zais teātris (Lielbritānija) ar Her-
maņa Paukša “Vairāk nekā mums 
nav” (režisors Ingmārs Čaklais). 
Festivālu noslēdza Sirsnīgais Bri-
seles latviešu teātris (Beļģija) ar 
autorizrādi “Es būšu tur” (režiso-
re Andra Baltmane). 

Dienas paskrēja nemanot un 
festivāls tuvojās noslēgumam - 
apbalvošanas ceremonijai, kas 
bija sirsnības un mīlestības pilna. 
Tika izdalīta gan skaistā mājinie-
ku sarūpētā balva - Ziemeļblāz-
ma, kas aizceļoja uz 8 valstīm, 
gan īpašie “Oskari”, kas tika 
katras izrādes labākajam lomas 
atveidotājam. Mūsu kolektīvā 
“Oskaru” saņēma Anita Skosa 
par Janīnas lomas spēli. Festivā-
la ceļojošais kauss no Islandes 
latviešu teātra tika svinīgi nodots 
tālāk Minsteres latviešu amatier-
teātrim “Ezīši”, kurš uzņēmies 
nākamā gada diasporas teātru 

festivāla “Laipa 2020” rīkošanu.
Nedēļa Islandē paskrēja nema-

not. Daudz jaunu draugu, iespai-
du un fantastikas sajūtas! Bet pats 
galvenais ir mūsu kolektīva kopā 
būšana, saliedētība un uzticēša-
nās viens otram. Kā teica teātra 
kritiķis Atis Rozentāls: “Jūs esat 
viens varens kolektīvs, ar varenu 
ritma un tempa izjūtu, kā arī spē-
jāt parādīt meistarklasi kā spēlēt 
teātri bez sufliera.” Patīkami dzir-
dēt šādus vārdus pēc labi padarīta 
darba plkst. 9:50 no rīta, jo spēlēt 
teātri plkst.8:40 no rīta bija pār-
baudījums. Braucot uz vēsturisko 
vietu Iðnó, bija lielas bažas, vai 
tik agri būs skatītāji. Bet redzot 
kā ar tiem piepildās zāle, radās 
sajūtas: „Jā, mēs esam pareizajā 
vietā un laikā”. Izrāde sākas, pa-
reizais temps ir paņemts, cilvēki 
smejas, dzied līdzi. Tātad viss ir 
kārtībā, skatītājus esam pamo-
dinājuši un pozitīvo lādiņu visai 
dienai iedevuši. Pēc lugas zālē 
skan applausi un skatītāji ceļas 
kājās ar lielām ovācijām. Ko vai-
rāk var gribēt? Skatītāji ar pozitī-
vām emocijām un jauki uzslavas 
vārdi pēc izrādes – tas ir galve-
nais katram aktierim uz skatuves. 
Un man kā režisoram - lepnums 
par savu kolektīvu! 

Alda Grašiņa, Inese Pilāne, 
Sarmīte Pikaļeva, Irēna Tampa, 
Anita Skosa, Antra Petrova, Ive-
ta Freimane, Jāni Reinson, Agri 
Križanovski PALDIES jums par 
brīnišķīgo nedēļu Islandē, paldies 
par jūsu aktierspēli un uzticēša-
nos man. Paldies!  

Rita Reinsone
amatierteātra „Laipa” režisore 

Rudens krāsas ģitāras skaņās
Jau trešo gadu Ķeguma, Ogres 
un Lielvārdes ģitārspēles entu-
ziasti piedalās rudens muzikā-
lajās ekskursijās ar vilcienu. 

Šajos piedzīvojumos iesaistās 
jaunieši, kuriem ir drosme spē-
lēt ģitāru netradicionālās vietās. 
Esam ceļojuši uz Skrīveriem, lai 
nobaudītu Skrīveru mājas saldē-
jumu. Neaizmirstams piedzīvo-
jums bija brauciens uz Salaspils 
Botānisko dārzu, kas noslēdzās 
ar apjomīgu koncertu Oranžēri-
jas sukulentu zālē. Šoruden vil-
ciens mūs aizvizināja uz  kūrort-
pilsētu Jūrmalu, kur muzicējām 
Mākslas stacijā “Dubulti”. 

Katrs šāds ceļojums sniedz 
dažādu izjūtu gammu. Ir daudz 
nezināmā, bet tieši tas jau arī 
rada piedzīvojuma sajūtu.

Protams, mēs to varam darīt 
tikai tad, kad esam saņēmuši at-
ļauju no A/S “Pasažieru vilciens” 
mārketinga daļas speciālistiem. 
Arī biļešu kontrolieri tiek brī-
dināti par muzikālajām aktivi-
tātēm. Vilciena pasažieri, kuri 
nokļuvuši muzikālajā vagonā, ir 
ļoti atsaucīgi, dzied līdzi un ap-
laudē. Šajos brīžos, ar dziesmas 
palīdzību, mēs visi kopā priecā-
jamies gan par Latvijas dabas 
skaistumu, gan par kopā būšanas 
mirkli.

Paldies visiem ekskursijas da-
lībniekiem par atsaucību, sadar-
bību un muzicēšanas prieku!

Dace Priedoliņa
Ķeguma ģitārspēles studijas 

skolotāja

Ķeguma, Lielvārdes un Ogres ģitāristi pie Mākslas stacijas 
“Dubulti”.

Aktīvākie pensionāru biedrības biedri.
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Lielvārdes un Ķeguma nova-
du pašvaldības ir  īstenojušas 
projektu “Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas “Daugava pie 
Kaibalas” dabas aizsardzības 
plānā noteikto tūrisma un da-
bas aizsardzības aktivitāšu ie-
viešana” (Nr.1-08/277/2018.), 
ko līdzfinansē Latvijas vides 
aizsardzības fonds konkursa 
aktivitātes “Īpaši aizsargā-
jamo dabas teritoriju dabas 
aizsardzības plānu ieviešana” 
ietvaros. 

Projekta ietvaros ir uzstādītas trīs 
pontonu tipa ūdens transportlī-
dzekļu pietauvošanās vietas  - uz 
Lielās salas Daugavā,  pie Dzejas 
ozoliem Kaibalā, un Garās salas. 
Uz Lielās salas, pie Dzejas ozo-

liem Kaibalā un divās autostāv-
vietās Dzelmēs ir uzstādīti in-
formācijas stendi, kur iespējams 
smelties noderīgu informāciju 
par dabas liegumā mītošajiem 
aizsargājamiem biotopiem, put-
nu un zivju sugu daudzveidību, 
kā arī tuvumā esošajiem tūrisma 
objektiem. Stāvlaukumos izvie-
toti arī atpūtas soliņi ar atkritu-
mu urnām. Pie Dzejas Ozoliem 
Kaibalā līdzās ūdens transport-
līdzekļu pietauvošanās vietai iz-
veidota atpūtas zona ar galdu un 
soliņiem.

Līdz ar ūdens transportlī-
dzekļu pietauvošanās vietas iz-
veidi uz Lielās salas, ir izveidota 
500m gara un 1.2m plata dabas 
pastaigu taka, kura atrodas uz 

esošās makšķernieku takas, ape-
jot Lielās raganzālītes atradni un 
ūdeņu ērkšķuzāli, kas ir aizsar-
gājamās augu sugas.  Pastaigas 
laikā, vasaras sezonā iespējams 
novērot šos augus ziedēšanas 
stadijā un iepazīt dabisku, ne-
skartu mežu, mitrās un slapjās 
pļavas un Daugavas lejtecei rak-
sturīgu ainavu. 

Lai lieguma apmeklētājiem 
un atpūtniekiem tiktu dažādota 
iespēja tuvāk iepazīt neskartu 
dabu, vērot ūdensputnu daudz-
veidību un dzīvesveidu, uz Lie-
lās salas tika uzstādīta  arī skatu 
terase(6 x 6 m) un nojume (2,5 
x 2 m) ar galdu un krēsliem, ie-
rīkota ugunskura vieta,  kurā ie-
spējams ne tikai nodoties bezrū-
pīgā atpūtā, baudot klusumu un 
mieru, bet arī doties piknikā.

Projekta laikā tika īstenota 
vēl viena aktivitāte, kas ir dabis-
ko zālāju atjaunošana lieguma 
pļavās uz Lielās salas Daugavā,  
uz Kaibalas salas, uz Garās salas, 
nepieļaujot to aizaugšanu ar krū-
miem. Veicot šo aktivitāti, tiek 
veicināta bioloģiskās daudzvei-
dības palielināšanās, kā arī radīta 
labvēlīgāka vide ligzdojošiem un 
caurceļojošiem putniem.

Vienlaicīgi vērts iegaumēt, 
ka visas aktivitātes notiek da-
bas liegumā, kur dažāda veida 
darbības (piemēram, zvejošana, 
pārvietošanās ar motorizētiem 
ūdens transportlīdzekļiem u.c.) 
ir ierobežotas ar dabas lieguma 
individuālajiem izmantošanas un 
aizsardzības noteikumiem. 

Tā kā visas aktivitātes ir no-
tikušas dabas liegumā, tad liela 
nozīme ir arī cilvēku radītajai 
ietekmei. Lai mainītu sabiedrī-
bas priekšstatus un uzvedību par 
atkritumu apsaimniekošanu un 
pievērstu apmeklētāju uzmanī-
bu dabas un vides piesārņošanai, 
Ķeguma un Lielvārdes novadu 
pašvaldības, atsaucoties uz Da-
bas aizsardzības pārvaldes un Pa-
saules Dabas Fonda aicinājumu, 
ir  iesaistījušās kampaņā “Dabā 
ejot, ko atnesi, to aiznes!”.

SABIEDRĪBA

Īstenots projekts dabas liegumā 
“Daugava pie Kaibalas”

Kā jau vairākus gadus ierasts, 
nevalstiskās organizācijas, ku-
ras darbojas Ķeguma novadā, 
līdz 15.novembrim var pieteik-
ties finansējumam nākamajam 
gadam no Ķeguma novada ne-
valstisko organizāciju atbalsta 
fonda. 

NVO atbalsta fonds darbojas 
kopš 2013.gada. 2019.gada 
13.martā Ķeguma novada dome 
apstiprināja izmaiņas „Ķeguma 
novada nevalstisko organizāciju 
atbalsta fonda nolikumā”.

Fonda mērķis:
veicināt pilsoniskās sabied-

rības attīstību Ķeguma novadā, 
finansiāli atbalstot biedrību, no-
dibinājumu un reliģisko organi-
zāciju sabiedriskās aktivitātes.

Fonda uzdevumi:
• veicināt NVO attīstību 

Ķeguma novadā un to sadarbību 
ar pašvaldību;

• atbalstīt sabiedriskās 
aktivitātes novada iedzīvotājiem 
izglītības, kultūras, sporta, vese-
lības, sociālās palīdzības jomā;

• paaugstināt NVO spēju 
piesaistīt dažādu ārvalstu finanšu 
instrumentu līdzekļus sabied-
risko aktivitāšu projektu īsteno-
šanā, atbalstot līdzfinansējuma 
nodrošinājumu.

Fonds paredz atbalstīt NVO, 
kas reģistrētas LR normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā un darbo-
jas Ķeguma novadā.

Fonda līdzekļus piešķir šā-
dām NVO aktivitātēm:

1) sabiedriskajām aktivi-
tātēm (pasākumiem, lekcijām, 
kursiem, ekskursijām u.c.), kuru 
mērķauditorija ir Ķeguma no-
vada iedzīvotāji (ne tikai pašas 
NVO biedri) - līdz 90 % no ak-
tivitāšu kopējām izmaksām, bet 
ne vairāk kā 600 eiro kalendārajā 
gadā vienai NVO;

2) dažādu fondu, ārval-
stu finanšu instrument un valsts 
programmu projektu līdzfinansē-
juma nodrošināšanai.

NVO pieteikumu iesniegša-
nas, izvērtēšanas, finansējuma 
piešķiršanas kārtību lūdzam ska-
tīt pašvaldības mājaslapā kegu-
manovads.lv. 

Ķeguma novadā pieejams 
atbalsts nevalstiskajām 
organizācijām

ĶEGUMA KOMERCNOVIRZIENA VIDUSSKOLA 
STEIDZAMI AICINA DARBĀ:

ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJU 2.-6.KLASĒS
(PILNA SLODZE)

TĀLRUNIS UZZIŅĀM – 65055275, 22005595.

Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
“Virši”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7429 005 0084, kas sastāv no trīs 
zemes vienībām 7429 005 0084, platība 1,63 ha, 7429 005 0133, platība 0,1 ha, 7429 005 
0134, platība 0,02 ha. 
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā 
2019.gada 21.novembrī plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā,  līdz 
2019.gada 20.novembrim plkst.15.00. Nosacītā cena- 4000,00 eiro, nodrošinājuma maksa 
400,00 eiro, dalības maksa 20 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv, 
Ķeguma novada pašvaldības VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma nov., vai Tom-
es pagasta pārvaldē “Ābelītes”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.. Objektu var apskatīt, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 26651835.

Kā negribas ticēt, ka cilvēks var tā –
No gaišas dienas aiziet mūžībā.
    /Ā.Elksne/

Izsakām līdzjūtību mūsu kolēģei brāli
Pēteri Grecki mūžības ceļos pavadot.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kolektīvs

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Matiass, Mairis, Patrīcija, Mija
Melānija, Ambera, Marta, Monta

Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta

Veltas Zambrānes (1928)  Pētera Skangala (1940)
Nadeždas Seļezņevas (1939) Helenas Driņķes (1920)
Jura Vīksnas (1949)  Ulda Skalberga (1934)
Pētera Grecka (1943)
    aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Skumju brīdī esam kopā ar Rihardu, vecmāmiņu aizsaulē aizvadot.
Klasesbiedri un audzinātāja Ķeguma komercnovirziena vidusskolā

Izsakām līdzjūtību Ligitas Palejas ģimenei viņu aizsaulē aizvadot.
 Ķeguma novada pensionāru biedrība
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Nolēma atsavināt, pārdodot par 
brīvu cenu pašvaldībai piederošus ne-
kustamos īpašumus (starpgabalus), kas 
atrodas Ķegumā.

Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašu-
mu ”Virši”, Tomes pag., Ķeguma nov., 
kas sastāv no trīs zemes vienībām, pla-
tība 1,63 ha, 0,1 ha, 0,02 ha. 

Apstiprināja Noteikumus „Par kār-
tību, kādā Ķeguma novada pašvaldība 
nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu 
grupu piepildījumu un pedagogu amata 
vienības”.

Atbrīvoja Birzgales pagasta pārval-
des vadītāju Mārīti Artihoviču no ie-
ņemamā amata, piedāvājot  citu amatu 

Ķeguma novada pašvaldībā. Birzgales 
pagasta pārvaldes vadītāja amatā iecēla 
Solvitu Pikaļevu.

Nolēma veikt reorganizāciju iestā-
dē – Ķeguma novada pašvaldības ad-
ministrācija, likvidējot struktūrvienību 
“Juridiskā nodaļa” un izveidojot jaunu 
struktūrvienību “Administratīvi juridis-
kā nodaļa”.

Apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. KND1-6/19/15 „Par grozīju-
miem Ķeguma novada domes 2018.
gada 1.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.KND1-6/18/7 “Ķeguma novada paš-
valdības nolikums”

Ķeguma novada pašvaldība oktobrī: NOTEIKUMI
Ķegumā

2019.gada 31.oktobrī

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr.KND1-3/19/371

(protokols Nr.18,19.§)

Par suvenīru iegādi un tirdzniecību Ķeguma  novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar  likumu “Par pašvaldībām”
 41.panta pirmās daļas otro apakšpunktu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā iegādājas un tirgo suvenīrus Ķeguma novada 
pašvaldībā.
1.2. Suvenīrus pārdošanai piedāvā fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai 
reģistrētas Ķeguma novada administratīvajā teritorijā  un veic saimniecisko   darbību 
atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2019.gada 25.septembra lēmumu Nr. KND1-
3/19/327 “Par atļauju iegādāties un tirgot preces (suvenīrus) Ķeguma novada pašvaldības 
sešās publiski pieejamās ēkās”, tirdzniecība noteikta šādās vietās: 

•	 Ķeguma novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, 
Ķeguma novads; 

•	 Ķeguma Dienas centrā, Liepu alejā 1B, Ķegums, Ķeguma novads;
•	 Ķeguma novada bibliotēkā,  Skolas ielā 6, Ķegums, Ķeguma novads;
•	 Ķeguma novada muzejā, Tomes pagasts, Ķeguma novads;
•	 Rembates VPVKAC (Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 

centrs), Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pagasts, Ķeguma novads; 
•	 Birzgales muzejā “Rūķi”, Parka iela 2, Birzgale, Ķeguma novads.

1.4. Suvenīru iegādi un tirdzniecību nodrošina Ķeguma novada pašvaldības 
administrācijas Attīstības nodaļa.

2. Suvenīru raksturojums
2.1. Suvenīrs ir jebkāds priekšmets, kas oriģinālā veidā simbolizē Ķeguma novadu, 
veicina novada tēla atpazīstamības veidošanu.
2.2. Suvenīram vai tā elementam vēlams asociatīvi sasaukties ar vārdiem “Ķegums”, 
“Rembate”, “Tome”, “Birzgale”, “Ķeguma novads”, “Ražots Ķeguma novadā”.
2.3. Suvenīru izgatavošanai pretendents var brīvi izvēlēties materiālu un izgatavošanas 
tehnoloģiju, tam jābūt viegli transportējamam.
2.4. Suvenīrs nedrīkst aizņemt daudz vietas, bojāties gaisa temperatūras maiņas rezultātā, 
tas nesmērē rokas vai apģērbu un nav kaitīgs veselībai.
2.5. Netiek iepirkti alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, apavi, azartspēļu 
piederumi un ieroči, kā arī pārtikas produkti.

3. Pretendenta pieteikuma un izskatīšanas kārtība
3.1. Pretendents aizpilda pieteikuma anketu, kurā norāda šādu informāciju (paraugs  
pielikumā):

•	 pretendenta vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, personas kods vai 
reģistrācijas numurs;

•	 pretendenta adrese;
•	 pretendenta kontakttālrunis, e-pasts; 
•	 suvenīra idejiskais apraksts (vēstījums vai stāsts); 
•	 suvenīra tehniskais apraksts (izmēri, materiāls, u.c.); 
•	 suvenīra cena.

3.2. Vienam autoram iesniedzamo suvenīru piedāvājumu skaits nav ierobežots. Katram 
suvenīra piedāvājumam aizpilda atsevišķu pieteikumu.
3.3. Pretendents piedāvājumā iesniedz vizuālu suvenīra paraugu. Iesniegto suvenīra 
paraugu pēc tā izvērtēšanas nodod atpakaļ pretendentam.
3.4. Iesniegto piedāvājumu izvērtē 5 (piecu) darba dienu laikā no iesniegšanas dienas.
3.5. Piedāvājumu iesniedz pa pastu vai klātienē Ķeguma novada pašvaldības vienotajā 
valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma 
novadā.
3.6. Ja suvenīru iepirkumu veic pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu apmērā, atzinumu 
par suvenīru iepirkšanu sniedz Attīstības nodaļa, pretējā gadījumā atzinumu par suvenīru 
iepirkumu sniedz Ķeguma novada domes finanšu komiteja.
3.7. Sūdzību par suvenīru iepirkumu pretendents var iesniegt Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājam 5 (piecu) darba dienu laikā no atzinuma saņemšanas.

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 31.10.2019.

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI 
Ķegumā

2019.gada 4.septembrī Nr.KND1-6/19/12

APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 
2019.gada 4.septembra

lēmumu Nr.KND1-3/19/275 (protokols Nr.16,5.§)

Grozījums Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanu 

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
 

 Izdarīt grozījumu Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”:

Svītrot saistošo noteikumu 8.punktu.
Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 09.09.2019.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada 4.septembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.KND1-6/19/12 ”Grozījums Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu 
ēdināšanas izdevumu segšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums
Nepieciešams izdarīt grozījumus Ķeguma 
novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.18/2015 “Par pabalstu 
daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestādēs”. Pašreizējā redakcijā saistošo 
noteikumos ir vērojamas pretrunas, paredzot, 
ka lēmums par pabalsta piešķiršanu jāpieņem 
desmit darba dienu laikā no iesnieguma 
reģistrēšanas brīža, bet pabalsts tiek piešķirts 
sākot ar nākamo mēnesi pēc sēdes, kurā lēmums 
pieņemts. 

2. Īss projekta satura izklāsts Veicot grozījumus tiks izslēgts, ka viens pabalsta 
saņēmējs reālo pabalstu varēs saņemt uzreiz vai 
pāris dienas pēc pozitīva lēmuma saņemšanas, 
savukārt citam var nākties gaidīt pat nepilnu 
mēnesi. 
Grozījumi paredz, ka ģimene, kurai pabalsts 
tiks piešķirts, to varēs sākt saņemt uzreiz pēc 
pozitīva lēmuma pieņemšanas.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta  izdevumi palielināsies līdz 
300,00 euro gadā.

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

Nav attiecināma

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināma

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls. 09.09.2019.

Pielikums 2019.gada 31.oktobra
Noteikumiem “Par suvenīru iegādi un tirdzniecību Ķeguma  novada pašvaldībā”

PIETEIKUMA ANKETA
Pretendenta vārds/uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, 
personas kods vai reģistrācijas numuru
Adrese
Pretendenta kontakttālrunis 
E-pasta adrese
Suvenīra idejiskais apraksts (vēstījums vai stāsts)
Suvenīra tehniskais apraksts (izmēri, materiāls, u.c.);
Suvenīra cena ar un bez PVN Ar PVN

Bez PVN
PARAKSTS    DATUMS 
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BEZMAKSAS

Ķegumā
11.novembrī Lāčplēša dienas pasā-
kums “Manu dvēseli − spītīgo zemi ozo-
li paceltām rokām svētī”.
Plkst.17.30 Ķeguma evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā iesāksim Lāčplēša dienu ar 
dievkalpojumu un Ķeguma ģitārstudi-
jas koncertu.
Plkst.18.00 Ķeguma Tautas namā vei-
dosim 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 svinīga-
jā ziedu nolikšanā pie Latvijas karoga, 
pieminot Brīvības cīņās kritušos.

***
17.novembrī aicinām uz Latvijas Re-
publikas Proklamēšanas 101.gada die-
nai veltītu pasākumu “Manu dvēseli 
− spītīgo zemi ozoli paceltām rokām 
svētī.”
Plkst.17.30 Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas svinību zālē svētku kon-
certs, kurā godināsim titula “Ķeguma 
novada lepnums 2019” laureātus.
Plkst.21.00 Ķeguma Tautas namā bal-
le kopā ar grupu „Lustīgais blūmīzers”. 
Ieeja – bezmaksas. Galdiņus lūdzam 
rezervēt līdz 14.novembrim, zvanot pa 
tālruni – 22010300 (Liene).

***
19.novembrī plkst.19:00 Ķeguma Tau-
tas namā plkst. 19.00 filma “Dvēseļu 
putenis”. Ieeja 3 euro.

Tomē
No 1.līdz 30.novembrim Tomes Tautas 
namā  foto darbu izstāde “Piemineklis 
brīvībai”. Autors: Edmunds Glūdiņš.

***
10.novembrī plkst.16.00 Tomes Tautas 
namā Lāčplēša dienas ieskaņas  kon-
certs “Daugav’s abas malas”. Piedalās: 
Ķeguma jauktais koris LINS, Tomes 
Dāmu ansamblis. Pēc koncerta - rado-
šās darbnīcas, kur varēs sev izgatavot 
Lāčplēša dienas lentīšu piespraudīti. 
Ieeja brīva.

***
11.novembris Tomē - Lāčplēša diena. 
Plkst. 18.00 Tomes dienas centrā izga-
tavosim lentīšu piespraudes. Pieminot 
Latvijas brīvības cīņās kritušos karavī-
rus, dosimies nolikt ziedus un svecītes 
pie Tomes Piemiņas akmens, brāļu ka-
piem un pie baznīcas ozoliņiem.

***
16.novembrī plkst.20.00 Tomes Tautas 
namā Latvijas Republikas proklamēša-
nas dienai veltīts svinīgs pasākums, Lie-
pājas teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas 
un ģitārista Māra Kupča dzejkoncerts 
“Latviju mīlot”. Programmā: K.Skuje-
nieka, V.Belševicas, V.Tomas, J.Petera, 
M.Zālītes un M.Čaklā dzeja, kā arī M.
Brauna, J.Lūsēna, R.Paula un I.Kalniņa 
dziesmas.
Plkst.22.00 Svētku  balle kopā ar Gun-
daru Riekstiņu. Vietas pie galdiņiem re-
zervēt iepriekš, zvanot 27843230. Ieeja 
brīva.

***
19.novembrī plkst.19.00 Tomes Tau-
tas namā filma “Dvēseļu putenis”. Ieejas 
maksa 3 eiro.

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

***
16.novembrī no plkst.22.00 – 03.00 
Rembates Tautas namā valsts svētku 
balle. Par labu garastāvokli un raitu 
deju soli gādās grupa “Divi”. Ieeja – 
bezmaksas. Galdiņus lūdzam rezervēt 
līdz 14.novembrim, zvanot uz tālruni – 
27884206 (Liene).

***
Skrējiens „Rembates apļi” jau tradicio-
nāli gaidīs visus sporta mīļotājus 18.no-
vembrī Rembatē. 
Dalībnieki varēs izvēlēties vienu no 
divām distancēm un doties skrējiena 
Mazajā (3,00 km) vai Lielajā (10,8 km) 
aplī. Sacensību starts tiks dots plkst. 
12:00 pie Rembates TN. Numurus va-
rēs saņemt no plkst. 10:00 līdz 11:45. 
Reģistrācija un dalības maksas apmak-
sa notiek elektroniski Ķeguma novada 
mājas lapā, un tā jāveic līdz 15.novem-
brim. 

Dalības maksa ir noteikta 5 eiro. 
Bērniem līdz 12 gadiem dalība skrē-
jienā bez maksas. Dalības maksa pasā-
kuma dienā 10 eiro (arī bērniem, kuri 
nebūs reģistrējušies iepriekš).

Pirms reģistrēšanās lūgums iepazī-
ties ar nolikumu, kas atrodams mājasla-
pā www.kegumanovads.lv.

***
19. novembrī  Rembates Tautas namā 
plkst. 19.00 filma “Dvēseļu putenis”
Ieeja 3 euro.

Birzgalē
9.novembrī plkst.17:00 Birzgales 
Tautas nams aicina uz Lāčplēša dienai 
veltītu koncertu, kurā skanēs karavīru 
dziesmas Zemessardzes 52.Kaujas at-
balsta bataljona ansambļa „Junda” izpil-
dījumā.

***
11.novembrī plkst.18:00 katrs savā 
mājā, iestādē iedegsim svecītes, godinot 
Latvijas brīvības cīņās kritušo karavīru 
piemiņu.

***
12.novembrī plkst.11:30 Birzgales 
Tautas namā Leļļu teātra „Tims” teat-
ralizēta koncertprogramma „Mežā”. 
Dziesmots stāsts par Latvijas skaistāko, 
dārgāko, veselīgāko vērtību – mežu. 
Saudzējot un vairojot “Latvijas zeltu”, 
mēs iegūstam daudzas sev un sadzīvei 
nepieciešamas lietas, tajā skaitā grā-
matas. Neaizmirsīsim arī par uzvedību 
un piesardzību, atrodoties mežā! Ieejas 
maksa – 1 eiro. 

***
16.novembrī plkst.19:00 Birzgales tau-
tas namā LRPG veltīts koncerts „Man 
dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”. Pie-
dalās: VPII „Birztaliņa”, Birzgales pa-
matskolas, Birzgales Mūzikas skolas un 
Tautas nama pašdarbības kolektīvi.
Plkst.22:00 Svētku balle kopā ar grupu 
„Dvinskas muzikanti”. Ieeja – bezmak-
sas. Galdiņu ballei var rezervēt līdz 
14.novembrim pa tālruni 29424612.

***
19.novembrī plkst. 19:00 Birzgales 
Tautas namā filma „Dvēseļu putenis”.
    Līdz 12 gadu vecumm neiesakām. Ie-
ejas maksa - 3 eiro.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
ĶEGUMĀ

Adventes laiks ir laiks, kad cenšamies sagatavot jaukas 
dāvaniņas un apsveikumus saviem tuvajiem un mīļa-
jiem, kā arī Adventa vainagā aizdedzinām arī pirmo 
no četrām svecēm. 
1.decembrī plkst.16.00 aicinām iedegt lampiņas Ķe-
guma novada Ziemassvētku eglītē pie Ķeguma tautas 
nama. 
Pirmssvētku tirdziņš – aicinām piedalīties visus Ķe-
guma novada mājražotājus un amatniekus!
Tirdziņš notiks tautas nama telpās. 
Ģērbjamies silti, lai varam izbaudīt pirmās adventes 
vakaru pie eglītes baudot siltu tēju.
Sīkāk pa tālr. 22010300 (Liene)

Seko līdzi informācijai www.kegumanovads.lv

Valsts svētku pasākumi

TOMĒ
24.novembrī Tomes kapsētās svecīšu vakars.

***
29.novembrī plkst.17:00 Ķeguma novada muzejā 
Tomē notiks pasākums “Regīnas Ezeras fenomens 
Latvijas Kultūras kanonā”. Piedalīsies: Margheri-
ta Carbonaro /Itālija/, Nora Ikstena, Liega Piešiņa. 
Gaidot Regīnas Ezeras 90 gadu jubileju, Itālijā izdod 
M.Carbonaro itāļu valodā iztulkoto romānu “Aka”. 
Pieteikties pa tālruni 28442744 (Ligita).

***
15.decembrī plkst.15.00 Tomes Tautas namā Zie-
massvētku koncerts “Reiz Ziemassvētkos…”. Izpilda 
duets “Viņi divi” ģitāras un melodiānas pavadījumā. 
Ieeja brīva.

REMBATĒ
1.decembrī plkst.18.00 gan mazus, gan lielus aici-
nām iedegt lampiņas Rembates Ziemassvētku eglītē 
pie Tautas nama.
Ar jautrām dziesmām ieskandinās Ķeguma instru-
mentāli vokālais ansamblis “Velkam” (Tautas nama 
zālē). 
Ģērbjamies silti, lai mums visiem sirdsmīļš pirmās 
adventes vakars. Sīkāk pa tālr. 27884206 (Liene).

BIRZGALĒ
Svecīšu vakars Birzgalē notiks 24.novembrī.


