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Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,

”Tīrs dzintars!” varam secināt.
Sveicam oktobra jubilārus!
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Laulības!
Pavadi mani no ausmas līdz rietam,

Nezūdi naktī, kas spītīgi tumst.
Paliec pie manis par mūžīgo zvaigzni,
Bezgalīgs plašums ir jāapgūst mums.
Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā, 

9. oktobrī laulību noslēdza
Eduards Goldins

un
Olga Bostanova

Neliec mani māmuliņa
Bez maizītes šūpulī!

Liec maizīti, liec naudiņu,
Liec gudro padomiņu!

10. septembrī
Aleksandram Grigorjevam un Sigitai 

Sinokai piedzimis dēls Aleksis

18. septembrī
Pēterim un Egijai Ansoniem piedzimusi 

meita Marta Egija
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi! 

Esi sveicināts mazulīt!

PAŠVALDĪBAS
DARBI OktOBRĪ

Turpinās darbi bijušās Rembates pamatsko-
las internāta ēkas pārbūvei Sociālās aprūpes 
centra vajadzībām. Izstrādātais rekonstrukcijas 
projekts paredz nodrošināt līdz 40 vietām sta-
cionārās sociālās aprūpes klientiem, salīdzinot 
ar 16 vietām pašreizējās telpās Ķegumā, Rīgas 
ielā. Veikta papildus projekta izstrāde telpu ven-
tilācijas sistēmas pārveidei atbilstoši energo-
efektivitātes prasībām. Plānots veikt arī virtuves 
telpu pārbūvi, lai nodrošinātu sanitāro noteiku-
mu izpildi un uzlabotu darba apstākļus. Pēc re-
konstrukcijas darbu pabeigšanas, kura paredzēta 
šī gada beigās, Sociālās aprūpes centrs tiks pār-
vietots no Ķeguma uz jaunām telpām. 

Izsludināts SIA „Ķeguma Stars” iepirkums, 
lai veiktu projektēšanu un būvdarbus Ķeguma 
pilsētas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas re-
konstrukcijas otrajai kārtai, piesaistot Kohēzijas 
fonda līdzekļus, ar kopējām izmaksām vairāk kā 
1,3 miljonu latu apjomā. Paredzēta ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Staru ielas 
rajonā, kā arī tīklu paplašināšana Saules, Priežu 
un Celtnieku ielās.

Tuvojas noslēgumam ar Eiropas Savienības 
struktūrfondu projekta palīdzību līdzfinansē-
tie būvdarbi Ozolu ielā Ķeguma pilsētā. Izbū-
vēts trotuārs visā ielas garumā, uzklāts asfalta 
segums, izveidoti ātruma ierobežošanas vaļņi. 
Ieklāts arī bruģis gājēju celiņam starp dzelzceļa 
pāreju un Ozolu ielu virzienā uz Celtnieku ielu. 
Atlikuši teritorijas labiekārtošanas un satiksmes 
organizācijas zīmju izvietošanas darbi. 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdz-
finansētā pašvaldību ēku siltināšanas projekta 
ietvaros pabeigti darbi Birzgales bērnudārzā un 
pagasta pārvaldē, Ķeguma ambulancē un paš-
valdības garāžās Ķeguma prospektā 5. Darbi 
turpinās Tomes tautas namā, Ķeguma Sociālās 
aprūpes centrā, Birzgales ambulances ēkā un 
Birzgales pamatskolā, kā arī bijušās Rembates 
pamatskolas internāta ēkā, kurā plānots izvietot 
Sociālās aprūpes centru. 

Beidzot ir pabeigta arī parketa ieklāšana, un 
var sākt cerēt uz Ķeguma tautas nama iekštelpu 
rekonstrukcijas darbu noslēgumu līdz oktobra 
mēneša beigām, jo atlikuši vairs, ir samērā ne-
nozīmīgi darbu apjomi. 

Pabeigti Skolas ielas rekonstrukcijas II. kār-
tas būvdarbi. Izveidota autostāvvieta Komunāla-
jā ielā pie bērnudārza „Gaismiņa”, atjaunots Ko-
munālās ielas segums posmā līdz bērnudārzam 
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Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2012. gada
pamatbudžeta ieņēmumu daļā, papildinot un grozot

tabulu šādā redakcijā:
Struktūrvienība: Ieņēmumi

K
lasifikācijas

kods Nosaukums

Apstiprinātais
gada plāns

(latos)

Izm
aiņas

(latos)

Izm
ainītais

gada plāns
(latos)

08.6.1.2
Pašvaldību budžeta procentu 

ieņēmumi par noguldījumiem 
depozītā Valsts kasē (Latvijas 

Bankā) vai kredītiestādēs
3 830 790 4 620

08.6.2.2
Pašvaldību budžeta procentu ie-
ņēmumi par kontu atlikumiem 
Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai 

kredītiestādēs
200 91 291

09.4.9.0 Pārējās valsts nodevas, kuras 
ieskaita pašvaldību budžetā 280 110 390

09.5.2.9 Pārējās nodevas, ko uzliek 
pašvaldības 85 15 100

12.2.4.0

Ieņēmumi no ūdenstilpju un 
zvejas tiesību nomas un zvejas 

tiesību nerūpnieciskas 
izmantošanas

(makšķerēšanas kartes )

17 7 24

12.3.9.3 Piedzītie un labprātīgi 
atmaksātie līdzekļi 523 1 524

13.2.1.0 Ieņēmumi no zemes īpašuma 
pārdošanas 120 90 210

18.6.2.06 Dotācija 5.,6.gad. darba samak-
sai VPII Gaismiņa 14 888 1 14 889

18.6.2.91 Pārējās mērķdotācijas 
pašvaldībām (internets VRAA) 411 1 234 1 645

18.6.2.93

Dotācija energoefektivitātes 
paaugstināšanai Ķeguma KNv 
un PII līguma Nr.VIDM/2009/
KPFI-1/30,proj.Nr.KPFI-1/30 

VARAM

30 089 1 30 090

18.6.2.94
Dotācija kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai KPFI-7/31
0 174 262 174 262

18.6.3.001

Ieņēmumi par ES struktūrfondu 
finansēto daļu projektu 

īstenošanai (pedagogi IZM) 
/0196/1DP/1.2.2.5/09/IPIA/

VIAA/001

936 200 1 136

18.6.9.01
Pārējie v. budžeta iest.

uzturēšanas izd.transferti 
pašvaldībām Līg.Nr. KPFI-7/31

174 262 -174 262 0

21.3.4.0
Procentu ieņēmumi par  maksas 
pakalpojumu un citu pašu ieņē-
mumu ieguldījumiem depozītā 

vai kontu atlikumiem
21 28 49

21.3.8.3 Ieņēmumi no kustamā īpašuma 
iznomāšanas 900 66 966

21.3.8.31 Mūzikas instrumentu noma 139 14 153
21.3.9.47 Ieņēmumi par apsaimniekošanu 130 21 151

Kopā pamatbudžeta ieņēmumi palielināsies
par Ls 2 669  un sastādīs Ls 4 283 413.

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2012. gada
pamatbudžeta izdevumu daļā, papildinot un grozot

tabulu šādā redakcijā:
Struktūrvienība: 01-1   Ķeguma KNV skola

K
lasifikācijas

kods Nosaukums

Apstiprinātais
gada plāns

(latos)

Izm
aiņas

(latos)

Izm
ainītais

gada plāns
(latos)

1000 Atlīdzība 88 270 4 005 92 275
1100    Atalgojums 70 224 -141 70 083

1200    
Darba devēja valsts sociālās apdro-

šināš. obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas

18 046 4 146 22 192

2000 Preces un pakalpojumi 131 460 -564 130 896
2200    Pakalpojumi 83 740 -564 83 176
5000 Pamatkapitāla veidošana 31 292 564 31 856
5200    Pamatlīdzekļi 31 292 412 31 704

Struktūrvienība: 01-2   Tomes skola
1000 Atlīdzība 10 945 130 11 075
1100    Atalgojums 8 820 -75 8 745

1200    
Darba devēja valsts sociālās ap-

drošin. obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              

2 125 205 2 330

2000 Preces un pakalpojumi 8 416 -3 8 413
2200    Pakalpojumi 4 601 211 4 812

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000
3 605 -214 3 391

5000 Pamatkapitāla veidošana 90 3 93
5200    Pamatlīdzekļi 90 3 93

Struktūrvienība: 01-3   Rembates skola
1000 Atlīdzība 19 412 762 20 174
1100    Atalgojums 12 988 1 955 14 943

1200    
Darba devēja valsts sociālās apdro-

šināš. obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas

6 424 -1 193 5 231

5000 Pamatkapitāla veidošana 90 085 2 101 92 186

ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr.14

2012. gada 19. septembrī                         APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2012. gada 19. septembrī
 lēmumu Nr._____ (prot. Nr.___, ___.§) 

PAr GrOzījUMiEM ĶEGUMA NOVADA DOMES 04.07.2012. SAiStOšAjOS
NOtEikUMOS Nr.10 „PAr ĶEGUMA NOVADA PAšVAlDībAS bUDžEtU 2012.GADAM”.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvalbām”
46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”
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2012. gada 20. oktobris

un uzklāts asfalta segums Daugavgrīvas ielas posmā starp Komu-
nālo ielu un Smilšu ielu. 

Lai nodrošinātu pagrabtelpu aizsardzību pret mitrumu un 
gruntsūdeņu iekļūšanu, veikta jumta noteku pārbūve un uzsākta 
ārsienu hidroizolācijas izveidošana un ieejas mezgla pārbūve paš-
valdības ēkā Ķeguma prospektā. Pēc ārdarbu pabeigšanas būs ne-
pieciešams arī veikt iekštelpu kosmētisko remontu, lai pensionāru 
biedrībai iznomātajās telpās būtu iespējams realizēt sadarbībā ar 
publisko un privāto partnerattiecību biedrību „Ziedzeme” iesākto 
projektu.

Pabeigta Liepu alejas rekonstrukcijas projekta izstrāde, plānots 
projektu realizēt nākamā gada vasarā. Sagatavota Daugavgrīvas 
ielas topogrāfija rekonstrukcijas projekta izstrādei, tuvākajā lai-
kā paredzēts slēgt projektēšanas līgumu. Tā kā ar domes lēmumu 
apstiprināta ielas veidošana ražošanas zonā Ozolu ielas galā, tiek 
gatavots projekts pagaidu seguma izveidošanai no dzelzsbetona 
plāksnēm.

Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs



5200    Pamatlīdzekļi 90 085 2 101 92 186
Struktūrvienība: 01m    algas pedagogiem Ķeguma KNV                                                                                                                                     

1000 Atlīdzība 192 592 900 193 492
1100    Atalgojums 154 282 900 155 182

Struktūrvienība: 03     PII “Gaismiņa”
1000 Atlīdzība 65 470 -10 204 55 266
1100    Atalgojums 52 228 -8 790 43 438

1200    
Darba devēja valsts sociālās apdro-

šināš. obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              

13 242 -1 414 11 828

2000 Preces un pakalpojumi 45 780 800 46 580
2200    Pakalpojumi 26 294 707 27 001

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
19 486 93 19 579

Struktūrvienība: 03a    VPII Gaismiņa audzinātāju algas                                                                                                                                 
1000 Atlīdzība 45 045 13 718 58 763
1100    Atalgojums 31 415 10 459 41 874

1200    
Darba devēja valsts sociālās apdro-

šināš. obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas

13 630 3 259 16 889

Struktūrvienība: 04     Ķeguma novada dome
1000 Atlīdzība 175 726 350 176 076
1100    Atalgojums 141 612 -210 141 402

1200    
Darba devēja valsts sociālās apdro-

šināš. obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas

34 114 560 34 674

2000 Preces un pakalpojumi 58 955 3 632 62 587
2200    Pakalpojumi 41 314 3 632 44 946
3000 Subsīdijas un dotācijas 0 1 650 1 650

Struktūrvienība: 04b     Būvvalde
1000 Atlīdzība 23 294 100 23 394
1100    Atalgojums 18 772 -157 18 615

1200    
Darba devēja valsts sociālās apdro-

šināš. obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              

4 522 257 4 779

2000 Preces un pakalpojumi 325 0 325
2200    Pakalpojumi 215 -7 208

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
100 7 107

Struktūrvienība: 04d    Dzimtsarakstu nodaļa
2000 Preces un pakalpojumi 590 0 590
2200    Pakalpojumi 200 77 277

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000
390 -77 313

Struktūrvienība: 04f    pašv. un tās iestāžu darbinieku
kapacitātes stiprināšana

1000 Atlīdzība 0 271 271
1100    Atalgojums 0 218 218

1200    
Darba devēja valsts sociālās apdro-

šināš. obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              

0 53 53

2000 Preces un pakalpojumi 0 13 737 13 737
2200    Pakalpojumi 0 13 154 13 154

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
0 583 583

Struktūrvienība: 05     Kultūras un sporta nodaļa
1000 Atlīdzība 49 425 200 49 625
1100    Atalgojums 38 766 -20 38 746

1200    
Darba devēja valsts sociālās apdro-

šināš. obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              

10 659 220 10 879

2000 Preces un pakalpojumi 59 267 353 59 620
2200    Pakalpojumi 41 082 311 41 393

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
17 985 42 18 027

5000 Pamatkapitāla veidošana 137 816 17 647 155 463
5200    Pamatlīdzekļi 137 816 17 647 155 463

Struktūrvienība: 05-16  Mākslas studiju centra izveide Ķegumā
Līg.Nr. 11-04-LL32-L413202-000006                                                                                         

5000 Pamatkapitāla veidošana 8 477 1 506 9 983
5200    Pamatlīdzekļi 8 477 1 506 9 983

Struktūrvienība: 05s    Sports
1000 Atlīdzība 7 650 1 014 7 664
1100    Atalgojums 6 165 850 7 015

1200    
Darba devēja valsts sociālās apdro-

šināš. obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              

1 485 164 1 649

3000 Subsīdijas un dotācijas   200 200
Struktūrvienība: 09     Ķeguma pilsētas bibliotēka                                                                                                                                      

1000 Atlīdzība 31 916 400 32 316

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
6 296 400 6 696

2000 Preces un pakalpojumi 15 758 0 15 758
2200    Pakalpojumi 12 511 -50 12 461

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
2 120 50 2 170

Struktūrvienība: 11     Centralizētā grāmatvedība
1000 Atlīdzība 76 568 0 76 568
1100    Atalgojums 61 459 -210 61 249

1200    
Darba devēja valsts sociālās ap-

drošin. obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              

15 109 210 15 319

Struktūrvienība: 12     Sociālais  dienests
1000 Atlīdzība 58 963 -1 258 57 705
1100    Atalgojums 47 075 -1 508 45 567

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
11 888 250 12 138

2000 Preces un pakalpojumi 11 268 1 522 12 790
2200    Pakalpojumi 10 688 1 398 12 086

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
580 124 704

5000 Pamatkapitāla veidošana 400 -14 386
5200    Pamatlīdzekļi 400 -14 386
6000 Sociālie pabalsti 137 348 0 137 348
6200    Pensijas un sociālie pabalsti naudā 121 669 -1 470 120 199
6300    Sociālie pabalsti natūrā 11 249 50 11 299

6400    
Pārējie klasifikācijā neminētie 

maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 
kompensācijas                                                                                                                         

4 430 1 420 5 850

Struktūrvienība: 13     Pašvaldības policija
1000 Atlīdzība 21 520 150 21 670

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
4 178 150 4 328

2000 Preces un pakalpojumi 5 238 0 5 238
2200    Pakalpojumi 2 939 75 3 014

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
2 299 -75 2 224

Struktūrvienība: 15     Pašvaldības teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana

1000 Atlīdzība 89 020 300 89 320
1100    Atalgojums 70 588 -150 70 438

►
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1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
18 432 450 18 882

2000 Preces un pakalpojumi 89 806 1 900 91 706
2200    Pakalpojumi 48 475 1 900 50 375
5000 Pamatkapitāla veidošana 522 460 9 999 532 459
5200    Pamatlīdzekļi 522460 9 999 532 459

Struktūrvienība: 15-02  Bērnu sporta laukuma izveide Ķeguma parkā 
Nr.10-04-ZL23-Z401102-000006                                                                                          

5000 Pamatkapitāla veidošana 8 600 4 000 12 600
5200    Pamatlīdzekļi 8 600 4 000 12 600

Struktūrvienība: 16     Ielu apgaismojums
2000 Preces un pakalpojumi 10 582 5 000 15 582
2200    Pakalpojumi 10 582 5 000 15 582

Struktūrvienība: 21     Ķeguma novada bāriņtiesa
1000 Atlīdzība 12 084 800 12 884

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
2 366 800 3 166

2000 Preces un pakalpojumi 3 194 0 3 194
2200    Pakalpojumi 2 646 -34 2 612

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
545 34 579

Struktūrvienība: 27     Ķeguma SAC
1000 Atlīdzība 53 644 -262 53 382
1100    Atalgojums 45 729 -1 162 44 567

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
7 915 900 8 815

2000 Preces un pakalpojumi 20 393 100 20 493
2200    Pakalpojumi 5 285 -1 200 4 085

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
15 108 1 300 16 408

5000 Pamatkapitāla veidošana 138 128 -28 400 109 728
5200    Pamatlīdzekļi 138 128 -28 400 109 728
Struktūrvienība: 30     Valsts kases aizdevuma procentu maksājumi                                                                                                                       
2000 Preces un pakalpojumi 5 746 -100 5 646
2200    Pakalpojumi 5 746 -100 5 646
4000 Procentu izdevumi 45 818 100 45 918

4200    Procentu maksājumi iekšzemes 
kredītiestādēm 100 100 200

Struktūrvienība: 35     Darba devēja nodrošinātā sociālā aizsardzība                                                                                                                    
1000 Atlīdzība 41 400 -13288 28 112

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
41 400 -13 288 28 112

Struktūrvienība: 44p    ESF stipendiāti - Pašvaldība                                                                                                                                    
1000 Atlīdzība 6 374 0 6 374
1100    Atalgojums 5 027 -100 4 927

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
1 347 100 1 447

2000 Preces un pakalpojumi 5 760 -300 5 460

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
5 760 -300 5 460

Struktūrvienība: 45     Pedagogu konkurētspēja
1000 Atlīdzība 598 146 744
1100    Atalgojums 482 116 598

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
116 30 146

2000 Preces un pakalpojumi 787 110 897

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
80 110 190

Struktūrvienība: 56     Comeniuss Ķeguma KNV                                                                                                                                            
2000 Preces un pakalpojumi 5 879 -1 861 4 018
2200    Pakalpojumi 2 817 -2 210 607

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
162 349 511

Struktūrvienība: 61     Birzgales pamatskola
1000 Atlīdzība 43 796 800 44 596
1100    Atalgojums 35 244 300 35 544

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
8 552 500 9 052

2000 Preces un pakalpojumi 56 550 1 200 57 750

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
29 470 1 200 30 670

5000 Pamatkapitāla veidošana 66 586 356 66 942
5200    Pamatlīdzekļi 66 586 356 66 942

Struktūrvienība: 61m    Birzgales skola mērķdotācijas                                                                                                                                   
1000 Atlīdzība 51 609 0 51 609
1100    Atalgojums 41 140 -15 41 125

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
10 469 15 10 484

Struktūrvienība: 62     Birzgales mūzikas skola                                                                                                                                         
1000 Atlīdzība 19 046 3 807 22 853
1100    Atalgojums 15 426 2 412 17 838

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
3 620 1 395 5 015

2000 Preces un pakalpojumi 14 203 0 14 203
2200    Pakalpojumi 11 853 -100 11 753

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
2 250 100 2 350

Struktūrvienība: 63    Vispārējā pirmskolas izglītības iestāde
“Birztaliņa”

2000 Preces un pakalpojumi 26 450 -3 300 23 150
2200    Pakalpojumi 3 651 20 3 671

2300    
Krājumi, mater., energor., prece, 

biroja preces un inventārs, ko 
neuzsk. kodā 5000                                                                                                           

22 729 -3 320 19 409

5000 Pamatkapitāla veidošana 97 392 3 300 100 692
5200    Pamatlīdzekļi 97 392 3 300 100 692

Struktūrvienība: 63a    VPII Birztaliņa audzinātāju algas                                                                                                                               
1000 Atlīdzība 30 748 2 186 32 934
1100    Atalgojums 24 779 1 306 26 085

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
5 969 880 6 849

Struktūrvienība: 64     Birzgales pagasta pārvalde                                                                                                                                      
1000 Atlīdzība 27 268 300 27 568

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
5 294 300 5 594

2000 Preces un pakalpojumi 16 935 0 16 935

►
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2200    Pakalpojumi 7 913 -990 6 923

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
8 122 990 9 112

5000 Pamatkapitāla veidošana 56 402 1 747 58 149
5200    Pamatlīdzekļi 56 402 1 747 58 149

Struktūrvienība: 65     Birzgales tautas nams                                                                                                                                           
1000 Atlīdzība 19 376 300 19 676
1100    Atalgojums 15 750 300 16 050

Struktūrvienība: 66     Birzgales muzejs
1000 Atlīdzība 4 120 200 4 320

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
800 200 1 000

2000 Preces un pakalpojumi 2 791 0 2 791

2100    Komandējumi un dienesta brau-
cieni 30 17 47

2200    Pakalpojumi 2 066 -17 2 049
Struktūrvienība: 72     Komunālie pakalpojumi

1000 Atlīdzība 36 475 100 36 575

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
7 081 100 7 181

2000 Preces un pakalpojumi 67 416 8 755 76 171
2200    Pakalpojumi 16 893 1 500 18 393

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
35 813 7 255 43 068

5000 Pamatkapitāla veidošana 500 45 800 46 300
5200    Pamatlīdzekļi 500 45 800 46 300

Struktūrvienība: 73     Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība                                                                                                       

1000 Atlīdzība 27 759 -1 761 25 998
1100    Atalgojums 22 394 -1 861 20 533

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
5 365 100 5 465

2000 Preces un pakalpojumi 20 921 -2 427 18 494
2200    Pakalpojumi 12 986 -2 934 10 052

2300    
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
7 428 507 7 935

5000 Pamatkapitāla veidošana 91 614 -41 630 49 984
5200    Pamatlīdzekļi 91 614 -41 630 49 984

Struktūrvienība: 76     Birzgales bāriņtiesa
1000 Atlīdzība 6 169 100 6 269

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
1 489 100 1 589

Struktūrvienība: 78     Birzgales dzimtsarakstu nodaļa                                                                                                                                  
1000 Atlīdzība 1 576 50 1 626

1200    
Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemak-
sas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas                                                                                              
306 50 356

Kopā pamatbudžeta izdevumi palielināsies  par Ls 45 360
un sastādīs Ls 4 184 478

Atlikums gada beigās samazināsies  par Ls 42 691
un sastādīs  Ls 98 935.

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2012. gada
speciālā budžeta izdevumu daļā, papildinot un grozot 

tabulu šādā redakcijā:
Struktūrvienība: 51     Autoceļu fonds Ķegums                                                                                                                                          

K
lasifikācijas

kods Nosaukums

Apstiprinātais
gada plāns

(latos)

Izm
aiņas

(latos)

Izm
ainītais

gada plāns
(latos)

2000 Preces un pakalpojumi 32 474 0 32 474
2200    Pakalpojumi 21 940 -300 21 640

2300    
Krājumi, materiāli, energore-
sursi, prece, biroja preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 
5000      

10 534 300 10 834

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 4 000 4 000
5200    Pamatlīdzekļi 0 4 000 4 000

Kopā speciālā budžeta izdevumi palielināsies par Ls 4 000 un 
sastādīs Ls 36 474.

Saistošie noteikumi, turpmāk tekstā Noteikumi, nosaka, ka 
nodokļa atbalsta pasākums, turpmāk tekstā NAP, tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem 
par Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša-
jiem nekustamajiem īpašumiem.

NAP attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistīta-
jiem maksājumiem administrē Ķeguma novada domes Centrali-
zētā grāmatvedība, turpmāk tekstā Dome. 

Lai piedalītos NAP, nodokļa maksātāji, kam uz 2011. gada       
1. septembri ir nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds un no-
kavējuma nauda, iesniedz Domei adresētu iesniegumu par pie-
dalīšanos NAP, kurā jānorāda nodokļu maksātāja nosaukums vai 

vārds, uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods/personas 
kods, juridiskā adrese/deklarētās dzīvesvietas adrese, kā arī jāno-
rāda, cik mēnešos nodokļu maksātājs apņemas veikt NAP maksā-
jumu (maksimālais mēnešu skaits – 60 mēneši, ar nosacījumu, ka 
tiek maksāts ne mazāk kā 50 lati mēnesī).

Nodokļa maksātāja iesniegumu Dome 30 dienu laikā izskata 
atbilstoši Nodokļa atbalsta likumā un Ministru kabineta noteiku-
mos Nr.600 no 28.08.2012. „Nodokļu atbalsta pasākuma īsteno-
šanas kārtība” noteiktajām prasībām.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to                
parakstīšanas.

ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr.14

 2012. gada 27. septembrī                         APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 27.09.2012.
lēmumu Nr.404 (protokols Nr.21,1.§) 

PAr NODOkļA AtbAlStA PASākUMA PiEMērOšANU NEkUStAMā
īPAšUMA NODOkliM ĶEGUMA NOVADā 

Izdoti saskaņā ar likuma  “Par pašvaldībām” 
46.pantu, Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta otro daļu
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ĶEGUMA NOVADA DOME
Saistošie noteikumi Nr.11

 2012. gada 19. septembrī                         APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2012. gada 19. septembrī
 lēmumu Nr.403 (prot. Nr.20, 21.§) 

PAr NEkUStAMā īPAšUMA NODOkļA likMES PiEMērOšANU SAGrUVUšāM,
ViDi DEGrADējOšāM VAi cilVēkU DrOšībU APDrAUDOšāM

būVēM ĶEGUMA NOVADā
Izdoti saskaņā ar likuma  “Par pašvaldībām” 

14.panta trešo daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  3.panta 1.4 daļu
Saistošie noteikumi, turpmāk tekstā 

Noteikumi, nosaka kārtību, kādā Ķeguma 
novada pašvaldības, turpmāk tekstā Paš-
valdība, administratīvajā teritorijā tiek no-
teiktas un apliktas ar nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3 % (trīs procentu) apmērā 
no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vēr-
tības vidi degradējošas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves.

Šo saistošo noteikumu mērķis ir veici-
nāt pašvaldības administratīvajā teritorijā 
esošo būvju uzturēšanu, sakārtošanu vai 
nojaukšanu atbilstoši Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

šajos saistošajos noteikumos
lietotie termini:

• sagruvusi būve – būve, kurai nesošās 
konstrukcijas ir pilnīgi vai daļēji sa-
grautas stihiskas nelaimes vai avārijas 
(t.sk. ugunsgrēkā, plūdos u.c.) rezultā-
tā, vai īpašnieka, valdītāja vai lietotāja 
darbības vai bezdarbības dēļ, un kura 
tehniskā stāvokļa dēļ nav izmantojama 
iepriekš paredzētajai funkcijai;

• vidi degradējoša būve – būve, kas atbilst 
vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

• stihiskas nelaimes vai avārijas (uguns-
grēks, plūdi utt.) rezultātā sagruvusi 

būve, kas divu mēnešu laikā nav fizis-
ki norobežota vai kurai normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā gada laikā nav 
uzsākta atjaunošana, konservācija vai                
nojaukšana;

• īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbī-
bas vai bezdarbības dēļ savu sākotnējo 
izskatu zaudējusi būve, kura būtiski ne-
gatīvi ietekmē pilsētas ainavu; 

• būvniecības stadijā pamesta (ilgāk par 
gadu netiek veikti darbi vai nav atjau-
nota būvatļauja) būve, ja tai nav veikta 
konservācija un/vai tā ir pieejama ne-
piederošām personām;

• cilvēku drošību apdraudoša būve              
– būve, uz kuru ir attiecināms kāds no 
sekojošiem kritērijiem:

• būvei trūkst nosedzošu konstrukciju vai 
ir atklātas ailas, tā ir pamesta būvniecī-
bas stadijā un nav nodrošināta pret ne-
piederošu personu iekļūšanu; 

• būvē ir nedrošas konstrukcijas, kas var 
nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi 
radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai 
un/vai veselībai.

Būvju klasificēšana
Pašvaldības būvinspektors pēc savas 

iniciatīvas vai saņemtās informācijas pār-

baudei apseko Ķeguma novada administra-
tīvo teritoriju, veicot šādas darbības:
• konstatē vidi degradējošās, sagruvušās 

un cilvēku drošību apdraudošās būves;
• veic šo būvju fotofiksāciju;
• sagatavo atzinumu par fiksēto būvju 

klasificēšanu atbilstoši šo Noteikumu 
1.3.punktam.
Pašvaldības būvvalde pieņem lēmumus 

par šo Noteikumu 2.1.punktā minētajiem 
atzinumiem un izsūta attiecīgo būvju īpaš-
niekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuri 
Pašvaldībā reģistrēti kā nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātāji par šīm būvēm, 
rakstisku brīdinājumu, kurā norāda nosacī-
jumus un termiņu būvju sakārtošanai.

Pēc Pašvaldības būvvaldes brīdinājuma 
saņemšanas būves īpašniekam, valdītājam 
un lietotājam ir pienākums brīdinājumā 
noteiktajā termiņā sakārtot būvi.

Pēc brīdinājumā noteiktā termiņa Paš-
valdības būvvalde veic atkārtotu būves 
pārbaudi un pēc atkārtotās pārbaudes re-
zultātu izvērtēšanas pieņem lēmumu par 
būves stāvokļa klasificēšanu.

Pamatojoties uz šo Noteikumu 2.4.pun-
ktā minēto Pašvaldības būvvaldes lēmumu, 
Pašvaldība piemēro konkrētajām būvēm 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi šajos 

PASkAiDrOjUMA rAkStS
ĶEGUMA NOVADA DOMES 2012. GADA 27. SEPtEMbrA SAiStOšAjiEM

NOtEikUMiEM Nr.14 “PAr NODOkļA AtbAlStA PASākUMA PiEMērOšANU 
NEkUStAMā īPAšUMA NODOkliM ĶEGUMA NOVADā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar likuma “Nodokļa atbalsta pa-
sākuma likums” 4.panta otro daļu

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodokļa atbalsta pasākuma piemērošana 
nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Ķeguma nova-
da pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

3. Informācija par plānoto projekta        
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saskaņā ar centralizētās grāmatvedības sniegto informāciju, NAP pretendentiem 
kopējais nekustāmā īpašuma nodokļa parāds uz 24.09.2012 sastāda 25964.52 Ls, 
nokavējuma nauda 11597.68 Ls. Pašvaldības budžetu 2012.gadā un turpmākajos 
gados NAP ietekmēs pozitīvi. Skaitliskos aprēķinus varēs noteikt tikai pēc NIN 
maksātāju dalības. 

4. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību attiecībā uz trešajām personām, 
izmaiņas nav paredzamas

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām Nav attiecināms
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Informācija nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem, kuriem ir izveidojušies nodokļu parādi

Ceturtdien, 27. septembrī Ķeguma novada dome pieņēma sais-
tošos noteikumus Nr.14 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemē-
rošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ķeguma novadā”. Saistošie 
noteikumi pieņemti, pamatojoties uz Saeimā 26.07.2012 pieņemto 
likumu „Nodokļa atbalsta pasākuma likums”, kas stājās spēkā ar 
23.08.2012. Nodokļu atbalsta pasākuma mērķis ir atvieglot no-
dokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos parādu 
slogu un palielināt budžeta ieņēmumus.

Nodokļu atbalsta pasākums (turpmāk – NAP) ir vienu reizi 
veicams pasākums nokavējuma naudas un 90% soda naudas dzē-
šanai tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir nodokļa parāds, kas ra-
dies līdz 2011. gada 1. septembrim un līdz 2012. gada 1. oktobrim 
nav samaksāts. Pieteikšanās nodokļu atbalsta pasākumam atvēlēti 
trīs mēneši – no šī gada 1.oktobra līdz gada beigām. 

No 2012. gada 1. oktobra nodokļu atbalsta pasākuma iespē-
jamais pretendents (juridiska vai fiziska persona), varēs saņemt 
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu  un no-
kavējuma naudu uz 01.10.2012. pie nodokļu speciālistēm Ķeguma 
novada domē. Pēc informācijas saņemšanas nodokļu maksātājs 
izlemj par piedalīšanos pasākumā un iesniedz pašvaldībai “Iesnie-
gumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā”. Iesniegums 
pašvaldībā jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2012. gada 31. decembrim. 
Pašvaldība 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pie-
ņems lēmumu par NAP piemērošanu vai atteikumu.

Personām, kuras no 1. oktobra līdz 31. decembrim pieteiksies 
šim atbalsta pasākumam, varēs saņemt likumā noteiktajiem nosa-
cījumiem NAP maksājuma samaksas termiņa pagarinājumu atbil-
stoši šādiem ierobežojumiem:

• NAP maksājums sadalāms vienādās daļās, un tas maksā-
jams reizi mēnesī;

• NAP maksājuma samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 
60 mēnešiem;

• NAP mēneša maksājums ir vismaz 50 lati.
Nodokļa maksātājam piesakoties NAP, jāsamaksā ne tikai pa-

rāds uz 01.09.2011, bet arī pašreizējie parādi un ar to saistītie mak-
sājumi  pēc šī datuma.

Pašvaldība nodokļu parādniekiem, kuriem parādu summa virs 
50,0 latiem izsūtīs informatīvo vēstuli par NAP. 

Pēc NAP maksājumu samaksas pilnā apmērā pašvaldība 21 

dienas laikā pieņem lēmumu par nokavējuma naudas dzēšanu.
Ja nodokļa maksātājs nav veicis trīs NAP maksājumus un 

netiek veikts kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums 
vai noteiktajos termiņos neveic nodokļu maksājumus, kur sa-
maksas termiņš pagarināts, Pašvaldība atceļ lēmumu par NAP                                   
piemērošanu.

Izmantojot portāla www.epakalpojumi.lv iespējas, nodokļa 
maksātājam būs pieejami nepieciešamie dati iesnieguma sagata-
vošanai.

NAP piedalīties nevar: 
• Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem nav parāda 

uz 01.09.2011. gadu, bet radies pēc šī datuma;
• Personām, kurām tiesa ir pieņēmusi lēmumu par maksātnes-

pējas procesa pasludināšanu.

iesniegumu par dalību NAP var iesniegt :
• Nosūtot pa pastu uz adresi: Ķeguma novada dome, Lāčplē-

ša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV– 5020;
• elektroniski (pa e-pastu) – izmantojot portālu  

www.epakalpojumi.lv 
• personīgi Ķeguma novada domē (Lāčplēša iela 1, Ķegumā).

Darba laiks: 
pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00; 
otrdienās, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00;
piektdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00.
Pusdienu pārtraukums no pirmdienas līdz ceturtdienai no    

plkst. 11.45 līdz 12.30, piektdien – bez pusdienu pārtraukuma.

Uzziņām: Nodokļu maksātāji var vērsties Ķeguma novada 
domē, Lāčplēša iela 1, Ķegumā, uz konsultācijām par NAP īste-
nošanas kārtību pie nodokļu speciālistēm pieņemamajās dienās: 
pirmdien, ceturtdien vai zvanot tālr. 65055436

Precīzu kārtību, kādā īstenojams NAP nosaka 26.07.2012.       
likums „Nodokļu atbalsta pasākuma likums” un Ministru kabineta 
28.08.2012. noteikumi Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īste-
nošanas kārtība”. 

Marina Birzule,
Ķeguma novada domes nodokļu administratore

Noteikumos paredzētajā kārtībā.
Pamatojoties uz būves īpašnieka, val-

dītāja vai lietotāja iesniegumu un būvin-
spektora atzinumu, Pašvaldības būvvalde 
var pieņemt lēmumu par vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudo-
šas būves statusa atcelšanu, ja ir veikti ne-
pieciešamie pasākumi.
Nekustamā īpašuma nodokļa

likmes piemērošana
Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējo-

ša vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek 
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % 
(trīs procentu) apmērā no būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības, sākot ar nāka-
mo mēnesi pēc būves klasificēšanas attie-
cīgajā būvju kategorijā.

Būvei piekritīgo zemes platību nosaka 
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķu klasi-
fikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 27. 

un 28.punktos noteiktajā kārtībā.
Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas 

klasificēta kā vidi degradējoša vai cilvēku 
drošību apdraudoša, pašvaldība nosūta no-
dokļa maksātājam viena mēneša laikā no 
dienas, kad lēmums par būves klasificē-
šanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neap-
strīdams vai ir beidzies termiņš augstākās 
iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru 
atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsū-
dzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 
par būvi likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saisto-
šo noteikumu minētā būves statusa izmai-
ņām stāšanās spēkā.

Noteikumu 1.1.punkts netiek piemē-
rots gadījumā, ja saskaņā ar šo Noteikumu 
1.1.punktu būvei aprēķinātā nekustamā 
īpašuma nodokļa summa ir mazāka par 
nodokli, kas šai būvei aprēķināts vispārējā 
kārtībā.

Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība

Pašvaldības būvvaldes lēmumu par 
būves klasificēšanu par vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudo-
šu būvi var apstrīdēt, iesniedzot sūdzību 
Pašvaldības domei, bet Pašvaldības domes 
lēmumu par Pašvaldības būvvaldes lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā.

Noslēguma jautājumi
5.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā li-

kuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteik-
tajā kārtībā. 

Saistošos noteikumus pēc to stāša-
nās spēkā publicē Pašvaldības mājaslapā 
www.kegums.lv un to pieejamību nodroši-
na Ķeguma novada domes ēkā, Rembates 
pagasta pārvaldes ēkā un Birzgales pagasta 
pārvaldes ēkā. 
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Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam, 
Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam

un Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam izstrāde
Ķeguma novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „NK Konsultāci-

ju birojs” un SIA „Reģionālie projekti” izstrādā Ķeguma novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. –2037. gadam, Ķeguma no-
vada attīstības programmu 2013. – 2019. gadam un Ķeguma nova-
da teritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadam. 

Šī gada pirmajā pusē notika sanāksmes Tomē, Rembatē, Ķegu-
mā un Birzgalē, aicinot novada iedzīvotājus izteikt savu viedok-
li par novada nākotni. Ir apkopoti sanāksmēs iegūtie iedzīvotāju 
viedokļi, noticis aktīvs darbs pašvaldības izveidotajās tematiskajās 
darba grupās, un tiek gatavota visu novada attīstības plānošanas 
dokumentu 1. redakcija, lai tos varētu nodot sabiedriskajai ap-
spriešanai jau novembra mēnesī.

Aicinām visus novada iedzīvotājus sekot ziņām vietējā avīzē 
un pašvaldības mājaslapā, un aktīvi iesaistīties novada attīstības 
plānošanas procesā. 

Novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde notiek pro-
jekta „Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugsti-
nāšana” (ID Nr. 1DP/1.5.3.2.0/ APIA/VRAA/039/035) ietvaros. 
Projekts ilgs līdz 2013. gada 15. februārim, saņemot 100% Eiropas 
Sociālā fonda finansējumu 34330, 80 Ls apmērā. 

Raivis Ūzuls,
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Projekta „Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku
kapacitātes stiprināšana” aktualitātes

Turpinās aprīlī uzsāktā projekta „Ķeguma novada pašval-
dības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana”  
Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/097, kura mērķis ir paaugstināt 
Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitāti, 
dažāda veida Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īs-
tenošanas nodrošināšanā, izstrādāt novada projektu ideju burtnīcu 
ar iespējamiem finanšu instrumentiem, realizācija.

Projekta ietvaros jūnija sākumā tika noslēgts līgums ar SIA 
„Baltijas Datoru Akadēmija” par apmācību pakalpojumiem Ķegu-
ma novada pašvaldības darbinieku kolektīvajām apmācībām ES 
struktūrfondu un citu ārvalsts finanšu instrumentu projektu vadī-
šanā. Apmācību cikls sastāv no divām daļām: „Eiropas Savienības 
struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu vadī-
šana” un „MS Project 2007”. 

Pirmā apmācību daļa aizsākās 19.jūnijā, iesaistot 37 pašvaldī-
bas un tās iestāžu darbiniekus. Jau apgūta lielākā daļa no plānotā 
apmācību apjoma, vēl priekšā vairākas saistošas ar projektu vadī-
bu saistītas apmācību tēmas, t. sk., iepirkumu organizēšana projek-
tos, projektu alternatīvu definēšana un analīze, projektu atskaites, 
projektu publicitātes vadlīnijas, projektu iesniegumu rakstīšanas 
tehnoloģijas, mediju attiecības, un multiprojektu vadīšana. 

Savukārt otro apmācību cikla daļu: apmācību programmu  
„MS Project 2007” oktobrī apguva pieci pašvaldības speciālisti.  

Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds, tā     
kopējās izmaksas ir LVL 14431,09.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore

I e g u L d ī j u m s   t a v ā   N ā k o t N Ē

I e g u L d ī j u m s   t a v ā   N ā k o t N Ē

ŠūPOLeS BēRnIem
Ķeguma pilsētas peldvieta jau izsenis izveidojusies par daudz-

pusīgu novada aktīvās atpūtas vietu. Līdz šim āra volejbola un fut-
bola laukumos bija sastopami tikai novada pusaudži un jaunieši, 
taču tagad Ķeguma novada pašvaldības rīkotā projekta ietvaros 
peldvietā uzstādītas arī šūpoles bērniem, kuru kopējās izmaksas 
sasniedz 450 latus. 

Starptautiskā Soroptimistu kluba „Ogre – Ķegums“ biedres, 
projekta realizatores, cer, ka maziem bērniem ar vecākiem un jau-
nāko klašu skolēniem šūpoles sagādās prieku, un viņi labprāt peld-
vietā pavadīs brīvo laiku. 

Bet vienlaicīgi arī kluba uzņēmīgās biedres tic, ka Ķeguma 
novada domes atbildīgie darbinieki neapstāsies pie paveiktā un 
radīs iespēju nākotnē papildināt atpūtas laukumu ar jauniem rotaļu 
elementiem. 

Jaunās šūpoles ir dāvana visiem Ķeguma novada bērniem, ku-
ras kalpos ilgu laiku, ja tās tiks saudzīgi izmantotas. Tādēļ lūgums 
vecākiem stāstīt saviem bērniem par uzvedības kultūru, par šūpoļu 
tapšanā ieguldīto darbu un līdzekļiem.

Starptautiskā Soroptimistu kluba „Ogre – Ķegums“ biedres 

pateicas Ķeguma novada domes atbildīgajiem darbiniekiem un 
šūpoļu izgatavošanas uzņēmumam „JMP“ par sadarbību.

Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums“ 
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Rembates jauniešiem un bērniem iespēja lietot eS
finansētu tehnisko aprīkojumu un spēles

Sestdien, 22. septembrī Rembates kultūras namā 20 vietējie 
bērni un jaunieši varēja izmēģināt spēkus dažādās galda spēlēs, 
mūzikas nodarbībās un noklausīties lekciju projekta Mainies.lv ie-
tvaros. Projektā no Eiropas Savienības struktūrfondiem tika iegūts 
finansējums gan datoriem un projektoram, gan mūzikas apskaņo-
šanas iekārtai, gan ģitārai, sintezatoram un dažādām spēlēm, kā 
galda teniss, mini biljards, novuss, galda futbols u.c. Galvenais 
projekta mērķis ir veidot kvalitatīvas jauniešu nodarbības un dažā-
dot sabiedriskās aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem. 

Nodarbības ar bērniem un jauniešiem, viņu atsauksmes
„Mēs esam priecīgi braukt un darboties Rembatē, un palīdzēt 

vietējiem bērniem un jauniešiem iegūt kādu prieku un izmaiņas 

dzīvē caur šīm aktivitātēm, ko varam organizēt pateicoties reali-
zētajam projektam,” savā uzrunā klātesošajiem teica „Mainies.lv” 
valdes loceklis Dainis Pandars. Viņš turpina: „Mēs labprāt gribētu, 
ka visas šīs lietas būtu jums pieejamas Rembatē, taču pastāvīgu 
telpu trūkuma dēļ tas šobrīd vēl nav iespējams. Pateicība Remba-
tes kultūras nama vadībai par iespēju regulāri organizēt pasāku-
mus šajā zālē, taču mēs labprāt gribētu redzēt, ka jums šeit būtu ar 
laiku savs jauniešu dienas centrs”.

Emīls, 12 gadi: „Man ļoti patika pasākums, jo es varēju ie-
mācīties jaunus ģitāras akordus skolotāja pavadībā, kas pirms tam 
nebija iespējams. Ja agrāk biju spēlējis ģitāru savā telefonā, tad 
tagad to varēju darīt uz īstas ģitāras,” 

Jānis, 15 gadi: „Es labprāt mācītos gan ģitāru, gan bungas, taču 
Rembatē tas nav iespējams. Bet ir labi, ka šeit kopā ar Ogres jau-
niešiem varam ko jaunu iemācīties,” 

Sociālais integrācijas fonds „Mainies.lv” sadarbībā ar Ogres 
jauniešu iniacitīvas grupu organizēja pasākumu projekta „Pamat-

līdzekļu iegāde Mainies.lv jauniešu iniciatīvas grupas atbalstam 
darbībai Ikšķiles novadā un Rembatē” ietvaros. Projekts caur Lau-
ku atbalsta dienestu (LAD) tika aizsākts jau 2011. gada jūnijā. 

Situācijas izpēti un sociālo darbu 5 gadu laikā veikusi nodi-
binājuma valdes locekle Mudīte Mardoka. „Iepazīstot mazno-
drošinātās ģimenes Rembatē un tās apkaimē esam sapratuši, ka 
nepieciešamas nopietnas pārmaiņas šajā vidē, lai bērniem būtu po-
zitīva pieredze, iemaņas, kuras sadzīves apstākļu dēļ viņiem nav 
iespējams apgūt. Sadarbībā ar jauniešu iniciatīvas grupu no Ogres 
Trīsvienības baznīcas darbojamies ar šiem bērniem jau kopš 2010. 
gada Ziemassvētkiem. Tas notiek regulāri 2 reizes mēnesī. Šobrīd 
bērniem aktivitāšu iespējas ir paplašinājušās, jo ir iegūts aprīko-
jums kvalitatīvai brīvā laika un sadraudzības organizēšanai,” ar 
gandarījumu stāsta Mudīte Mardoka.

„Katru otro nedēļu braucam uz Rembati pie bērniem un jaunie-
šiem, kuri ar nepacietību gaida satikšanos. Ikreiz mēs pārrunājam 
arī dažādas tēmas, kas palīdz mainīt skatījumu uz dzīvi un vērtī-
bām. Līdz šim esam varējuši pulcēties kultūras nama telpās, par 
ko esam īpaši pateicīgi vietējai pašvaldībai. Iegūtais aprīkojums 
bērniem un jauniešiem ir jau bijis pieejams arī divas reizes šajā 
vasarā īpaši organizētos piknikos Rembates daudzdzīvokļu namu 
pagalmā, kuros pulcējās ap 40 – 60 iedzīvotāju. 

Pasākuma laikā un turpmāk vēlamies bērnus un jauniešus 
apmācīt pamatīgāk, lai jauniegūtās prasmes celtu gan viņu paš-
apziņu, gan dotu iespēju brīvi rīkoties ar aprīkojumu un spēlēm 
turpmāk. Vislielākais prieks un gandarījums mums būtu, ja katru 
dienu viņiem būtu pieejamas telpas, kurās varētu gan muzicēt, gan 
uzspēlēt galda spēles, gan padziļināt prasmes darbā ar tehnoloģi-
jām, lai nebūtu šīs lietas jātransportē uz šejieni tikai reizi divās 
nedēļās,” tā Dainis Pandars, jauniešu iniciatīvas grupas vadītājs 
un arī NVO „Sociālā integrācijas fonda Mainies.lv” valdes locek-
lis. Lai to varētu īstenot, būtu nepieciešams izveidot dienas centru 
Rembatē un no vietējo jauniešu vidus izaudzināt līderus, kas vēlē-
tos apkārtējiem palīdzēt. 

Kitija Grīnšteina, NVO „Sociālā integrācijas fonda Mainies.
lv” trešā valdes locekle: „Mūsu sociālās integrācijas fonda Mai-
nies.lv vēlme ir piedzīvot, ka cilvēki Latvijā sāk mainīties. Jāmai-
nās ir ikvienam: tiem, kam dzīvē labi klājas, ir jāpalīdz tiem, kam 
tā nav veicies un kam kvalitatīva izmaiņa nereti nozīmē izdzīvo-
šanu mūsdienu konkurences apstākļos. Mēs varam mainīties gan 
kvalitatīvi, jo neviens jau dzīvē neienāk pilnībā izaudzis, gan va-
ram mainīties ar padomu un savu dzīves pieredzi, un galu galā pat 
lietām, kas mums vairs nav vajadzīgas, bet citiem ir ļoti noderīgas. 
Mani bērnībā mācīja aizstāvēt vājākos, tos, kam nav tā veicies, un 
visu dzīvi esmu vēlējusies darīt kādas lietas citu labā. Ļoti vēlos, 
lai šim projektam būtu rezultāts – bērni un jaunieši vairāk uzņem-
tos iniciatīvu, kļūtu atbildīgāki un pārliecinātāki par sevi. Un viņu 
dzīves mainītos.”

Dainis Pandars,
NVO „Sociālā integrācijas fonda Mainies.lv” 

valdes loceklis
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Radīta iespēja bērniem un 
jauniešiem droši nodarbo-

ties ar jāšanas sportu
Šogad Ķeguma novada pašvaldība rīkoja „Iedzīvotāju iniciatī-

vas veicināšanas projektu konkursu,” kurā piedalījās arī Jātnieku 
sporta klubs „Zelta Pakavs” ar projektu „Jauno jātnieku drošības un 
nodarbību kvalitātes uzlabošana un dažādošana”. Kā rezultātā spor-
ta klubs varēja iegādāties jāšanas drošības inventāru un reitterapijas 
jostu, kas tagad dod iespēju mazajiem bērniem un jauniešiem apgūt 
jātnieka sporta pamatus, apgūt kādu no interesējošajiem jātnieku 
sporta veidiem un piedalīties sacensībās. 

JSK „Zelta pakavs” ir sporta klubs, kas ir dibināts 2011. gada     
1. aprīlī, apvienojot divas saimniecības z/s „Aragva” un z/s „Ķau-
pes”. Klubs dod iespēju bērniem un jauniešiem apgūt gan jāšanas 
pamatus, gan arī kādu no jāšanas sporta vaidiem. 

Kluba rīcībā ir 42 augstas kvalitātes dažāda vecuma sporta zirgi 
un ponijs, kas ir piemērots pavisam maziem bērniem jāšanas iema-
ņu apguvei.

Pateicoties Ķeguma novada pašvaldības atbalstam, tika iegādā-
tas drošības vestes un ķiveres, kā arī jāšanas bikses, stulmi un zāba-
ki, kas paredzēti treniņu kvalitātes un drošības uzlabošanai. Mazie 
jāt gribētāji tagad var droši sēsties zirgu mugurās un trenēties. Ar 
jauniegūto inventāru 2 mazie bērni Liene (5 gadi) un Arnis (3 gadi) 
varēja piedalīties viņu pirmajās sacensībās „Muitnieku kauss 2012”. 
Arī jaunieši var startēt sacensībās izmantojot jauniegūto inventāru, 
kas palīdz arī treniņos. 

Bērni JSK „Zelta Pakavs” mācās pareizi sēdēt zirgam mugurā, 
izmantojot reitterapijas jostu vingro uz zirga, kas ir liels ieguvums. 
Mazajiem jātniekiem uzlabojas stāja un viņi pavada savu brīvo laiku 
svaigā gaisā saskarsmē ar zirgiem. 

 JSK „Zelta Pakavs” uzņem jaunus jāt gribētājus, kā arī piedāvā 
iespēju aiziet zirga mugurā mierīgā vai aktīvā pastaigā pa mežu ins-
truktora pavadībā.

Bērnu vecāki ir ļoti pateicīgi Ķeguma novada pašvaldībai par 
jauniegūto inventāru, jo visi nevar atļauties nodrošināt savus bērnus 
ar drošības inventāru, kas ir ļoti dārgs, bet nepieciešams. Tagad arī 
mazie no maznodrošinātajām ģimenēm var mācīties un darboties 
kopā ar zirgiem.

Liels paldies arī JSK „Zelta Pakavs”, kas dod iespēju jebkurā 
laikā nākt un mācīties jebkura vecuma bērniem, jauniešiem un pat 
pieaugušajiem, kam zirgi ir nepiepildīts sapnis.

Iveta,
 bērnu mamma

2012. gads – eiropas gads aktīvai novecošanai 
un paaudžu solidaritātei arī Ķeguma novadā
Ikvienam no mums ir jāmāk iztēloties 

kādas būs mūsu vecumdienas...
Vai vecos cilvēkus neuztveram kā slo-

gu? Vai cienām viņu dzīves pieredzi un 
novērtējam smagā darbā aizvadītos gadus? 
Vai neaizskaram viņu pašcieņu par lēnīgu-
mu un neveiklumu? 

Vecie ļaudis dažkārt jūtas atstumti un 
nošķirti. Arī pusaudži nereti jūtas vecāku 
nesaprasti....

Paaudzēm savstarpēji sadarbojoties, 
mēs mācīsimies ar cieņu respektēt viens 
otru. Iespējams, seniori grib izprast jau-
nākās tendences, iet līdzi laikam un aktīvi 
novecot. Varbūt tam nepietiek līdzekļu vai 
prasmju? 

Bet varbūt nav kāda, kurš uz to                  
pamudina? 

LR Labklājības ministrija, izstrādā-
jot darba programmu “Eiropas gads aktī-
vai novecošanai un paaudžu solidaritātei 
(2012.)”, aktivitāšu plānā ir ieteikusi paš-
valdībās organizēt reģionālos pasākumus 
aktīvas novecošanas un paaudžu solida-

ritātes jautājumu skaidrošanai un ideju           
radīšanai. 

Ķeguma novada pašvaldība, iekļaujo-
ties šajā aktivitātē, ir atbalstījusi vietējā uz-
ņēmuma un skolēnu iniciatīvu šāda veida 
pasākuma organizēšanā. Ķeguma novadu 
jau iztālēm pazīst kā novadu, kurā IR ak-
tīvi pensionāri. Tas ir jauki! Tā ir viena no 
mūsu vizītkartēm. 

Šoreiz pusaudži un jaunieši pedagoga 
uzraudzībā iesaistīs aprūpes centra seni-
orus radošās nodarbībās. Tās notiks oktobrī 
un novembrī, piektdienu pēcpusdienās trīs 
stundu garumā, sociālās aprūpes centra tel-
pās. Tā būs abpusēja pieredzes apmaiņa, 
kuras rezultātā paliks senioru un jauniešu 
pārmantotās gudrības un veidotie darbi, 
tostarp: zīmējumi, dekori, rokdarbi. Esam 
plānojuši ar tiem aizpildīt aprūpes centra 
jaunās, plašās telpas Rembatē, kā arī cildi-
nāt aktīvākos seniorus noslēguma pasāku-
mā 30. novembrī.

Pasākums tiks realizēts Ķeguma novada 
“Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas pro-

jekta” ietvaros, kurā bija iespēja piedalīties 
ikvienam Ķeguma novada iedzīvotājam vai 
uzņēmumam. Pasākumu organizēs novada 
vietējā pieaugušo un jauniešu neformālās 
izglītības iestāde Apmācību centrs TOTES, 
kura veidota ar mērķi pilnveidot vietējo ie-
dzīvotāju prasmes un zināšanas, piesaistīt 
ārējos finansējumus izglītošanās aktivitā-
tēm. Projekta nosaukums “Ķeguma skolē-
nu un veco ļaužu starppaaudžu pieredzes 
nodošana”. Ar tam piešķirtā finansējuma 
palīdzību Ķeguma novada pašvaldība pil-
nībā nodrošinās materiālo bāzi nodarbību 
organizēšanai.

Ja vien telpās būs brīva vieta arī citiem 
ieinteresētajiem senioriem, tie tiks laipni 
gaidīti radošajās nodarbēs. Pirmā nodarbī-
ba 26.oktobrī 15.00. 

Par to, kā šī sadarbība būs noritējusi, 
mēs informēsim un bildēs atspoguļosim 
pirms Ziemassvētkiem, laikraksta decem-
bra numurā.

Ilze Avotiņa,
projekta vadītāja
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Ķeguma pensionāri Lubānas pusē
Septembra pirmajā pusē Ķeguma no-

vada pensionāri devās šī gada pēdējā lie-
lajā ekskursijā. Šoreiz uz Lubānas pusi. 
Kā vienmēr brauciens labi izplānots un ar 
daudz apskates objektiem. Pirmo apskatī-
jām akmeņu kolekciju „Vaidavu” mājās. 
Māju saimnieks Vilnis Strautiņš pastāstīja, 
ka kolekciju sācis veidot tālajā 1973. gadā 
– dziļajos padomju laikos, kad paglābis 
daudzus skaistus akmeņus no sadrupinā-
šanas. Tagad kolekcijā ir ap 4000 akmeņu, 
un pēc saimnieka domām tie palīdz dzīvot, 
uzturēt pareizu un veselīgu dzīvesziņu, un 
neņemt neko no svešām zemēm vestu.

Tālāk braucām uz Lubānu un tikāmies 
ar Miķeli Gruzīti. Klausījāmies pilsētas 
vēsturi vēl no Indriķa hronikas laikiem ap 
1200. gadu līdz mūsdienām, kā arī ziņas 
par mīļoto Aiviekstes upi, kura tek cauri 
pilsētai. Apmeklējām arī arhitekta Kārļa 
Zāles veidoto pieminekli vecajos kapos, 
Luterāņu baznīcu un mazo baznīciņu tās 
aizmugurē. 

Lai nokļūtu pie pusdienu zivju zupas, 
ilgu laiku braucām gar Lubānas ezera kras-
tu, tad pa uzbērumu pāri ezeram. Bija ļoti 
neparasti skatīt ezeru pa autobusa logiem 
abās pusēs. Ezera otrā galā, jau Rēzeknes 
novadā, Īdenu ciema „Zvejniekos” ieturē-
jām gardu maltīti un arī kādu zivi varējām 
nopirkt.

Kā ekskursijas saldais ēdiens bija Tī-
rumnieku ezera un purva apmeklējums. 
Šis dabas objekts ir iekļauts aizsargājamo 
sarakstā, un tāpēc ir ierīkota ērta gājēju 

taka cauri purvam ar skatu laukumiņiem uz 
ezeru pusi. Uz kāda no tiem piemetāmies 
atpūtai. Mūsu gide Anna Macāne pastāstī-
ja daudz interesanta gan par ezera vēsturi 
– teikām, gan par purvā atrodamajiem au-
giem. Tur ir retākie augi Latvijā – andro-
mēda un ārkausa kasandra, kā arī velna 
rutks, purva vārnkāja, rasene un citi intere-

santi augsto sūnu purvu augi.
Mājās devāmies ar jaukiem iespaidiem 

par Lubānas pusi, pilnām kulītēm pirktām 
dzērvenēm un ar pateicību visiem par šo 
skaisto ekskursiju un gardo kliņģeri ezer-
malā.

Ilga Andrejeva,
Pensionāru biedrības sekretāre

“Birzgales Attīstības Centrs”
aicina ziedot!

2011. gadā pateicoties jauniešu ini-
ciatīvai tika izveidota biedrība “Birzgales 
Attīstības Centrs”. Tās mērķis ir veicināt 
Birzgales pagasta teritorijas ilgtspējīgu 
attīstību, izmantojot vietējos un piesaistot 
citus ekonomiskos resursus.

Biedrības dibinātāji sagatavoja un 
iesniedza projektu PPP biedrībai “Zied 
zeme” par jauniešu kultūras centra izveidi 
Birzgalē. Projekts veiksmīgi tika apstipri-
nāts, un pašreiz notiek aktīvi remontdarbi 
Birzgales tautas nama 2. stāva telpās, kur 
arī atradīsies jauniešu centrs. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir 9419 Ls no kuriem 1000 
Ls līdzfinansējuma veidā piešķīra Ķeguma 
novada dome. Sakām lielu paldies domei 
par atsaucību un finansiālu atbalstu!

Tā kā projekta ietvaros bija paredzē-
ta telpas rekonstrukcija bez mēbelēm un 
aprīkojuma, biedrība 2012. gada Ķeguma 
novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursa ietvaros sagatavoja un 
iesniedza divus projektus virtuves stūrīša 
iekārtošanai un mēbeļu iegādei par kopē-

jo summu 1000 Ls. Lai jau tuvākajā laikā 
varētu atvērt jauniešu kultūras centru, ir 
nepieciešams papildus līdzfinansējums  
900 Ls apmērā virtuves stūrīša iekārtošanai 
un mēbeļu iegādei veiksmīgai centra dar-
bības nodrošināšanai. Tāpēc mēs aicinām 
ziedot gan privātpersonas, gan uzņēmējus, 
lai kopīgiem spēkiem tiktu atvērts pirmais 
jauniešu centrs Ķeguma novadā, Birzgalē.

Mūs jau atbalsta: SIA “Birzgale K” 
(personīga pateicība Kārlim Okmanim), 
SIA “Ozolkalnu nams” (personīga patei-
cība Andrim Balodim), Z/s “Madaras 2” 
(personīga pateicība Agrim Križanovs-
kim), biedrība “SK Birzgale” (personīga 
pateicība Edgaram Siliņam), Jānis Altma-
nis, Jānis Siliņš!

Ja Jūsu uzņēmums strādā ar peļņu, 
Jums ir izdevīgi ziedot, jo biedrībai „Birz-
gales Attīstības Centrs” 2012. gada 5. aprīlī 
ir piešķirts sabiedriskā labuma organizā-
cijas statuss, saskaņā, ar kuru biedrība ir 
tiesīga saņemt ziedojumus no juridiskajām 
un fiziskajām personām, un ziedotāji var 

saņemt nodokļu atlaides likumos noteiktajā 
kārtībā:

1) Dots devējam atdodas – Ziedojot Jūs 
variet kļūt par biedrības biedru, kā arī par 
Jums kā jauniešu un kultūras atbalstītājiem 
uzzinās publiski, jo visi ziedotāji tiks pub-
licēti Ķeguma novada medijos.

2) Uzņēmēji - ziedojot 100 Ls, Jūs reāli 
būsiet iztērējuši 15Ls, jo 85Ls saņemsiet 
kā Uzņēmuma Ienākuma Nodokļu atlaidi, 
taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% 
no nodokļa kopējās summas.

3) Fiziskas personas no valsts kā ie-
dzīvotāja ienākuma nodokļa pārmaksu var 
atgūt 25% no ziedotās summas. Nodokļu 
atlaide pienākas no summas, kas nav lie-
lāka kā 20% no personas apliekamajiem 
ienākumiem.

Biedrības “Birzgales Attīstības Centrs” 
rekvizīti:

Reģ. nr. 40008181068
Adrese: Skolas iela 2, Birzgale, Ķeguma 
nov., LV-5033
Banka: DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta nr. LV77RIKO0002013275720

Jānis Siliņš
“zied zeme” biedrības valdes priekšsēdētājs
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novada kultūras darbinieki
pieredzes braucienā

Nu jau vārākus gadus pēc kārtas Ķegu-
ma novada kultūras darbinieki dotas piere-
dzes braucienos uz citām Latvijas novadu 
kultūras iestādēm. Redzētais un dzirdētais 
citos novados palīdz un dod jaunu spēku 

mūsu radošajā darbā. Lai kultūras darbi-
nieks spētu būt radošs, ir kaut kur jāsmeļas 
idejas, un kur gan citur tās ņemt, ja ne pie 
saviem kolēģiem. Katrā novadā ir kas in-
teresantāks un savādāks kā mājās. Šoreiz 

ciemojāmies Jēkabpils novada kultūras 
iestādēs – tautas namos, bibliotēkās, māks-
las skolā un brīvdabas estrādēs. Daudzās 
kultūras iestādēs tikko beigušās renovāci-
jas un remonti. Iegādāta jauna skaņas un 
gaismas tehnika, jauni aizkari, jaunas mē-
beles. Tikko renovētais Krustpils KC visus 
mūs pārsteidza ar skaisto interjeru ar mūs-
dienīgu tehnisko aprīkojumu un ļoti vies-
mīlīgo sagaidīšanu. Pie skaisti un bagātīgi 
klātā galda pārrunājām savas darba lietas, 
dalījāmies pieredzē, smēlāmies spēkus            
viens no otra.

Pieredzes braucienu ar pozitīvām emo-
cijām vēl papildināja skaistā, saulainā un 
rudenīgā diena, skaistie dabas skati gar 
Daugavu, jo atpakaļceļā devāmies pa krei-
so Daugavas krastu, piestājot Sēlpils k/n 
un Sēlpils jaunajā estrādē, kas atrodas pašā 
Daugavas krastā. Tādu estrādi arī mēs vē-
lētos redzēt savā novadā.

Novēlu saviem kolēģiem spēku, iz-
turību un radošumu šajā darba sezonā: 
„Radošais darbs – tā ir dāvana pasaulei 
un ikvienam, kas tajā mīt. Neliedziet savu 
ieguldījumu, dalieties, kas jums ir dots!”    
Stīvens Presfilds

Sarmīte Pugača

Tomes pagasTa
iedzīvotāju
iniciatīvas grupa
informē

  Tomes iedzīvotāju iniciatīvu grupa jau otro reizi 18. septem-
brī tikās, lai dalītos idejās par Tomes pagasta dzīves uzlabošanu. 
Kaut arī esam vēl neliels pulciņš, idejas bija daudz un ļoti intere-
santas, gan par vietām, ko vajadzētu sakopt, gan par Tomes skolas 
telpu izmantošanu sabiedrības labā, gan par interesantu atraktīvu 
laukumu veidošanu, gan par Tomes suvenīra izgatavošanu, gan 
par pasākumiem, kas varētu interesēt tomeniešus. Idejas apkopo-
jām, bet, lai tās īstenotu, jāraksta projekti, jārīko talkas, jāmeklē 
sponsori, jāmeklē aktīvi un atsaucīgi cilvēki un pats galvenais 
jārod sapratne un atbalsts domē. Tā kā pašlaik vēl esam neliels 
iniciatīvas pulciņš, tad aicinām mums pievienoties.

 Mūs var sazvanīt pa tālr: Pēteris 29980437, Sarmīte 27843230

Ķeguma ģitārspēles studija
sākusi savu darbību

Šī gada maijā Ķeguma novada dome 
izsludināja iedzīvotāju iniciatīvas veicinā-
šanas projektu konkursu. Nolēmu tajā pie-
dalīties, jo tā bija iespēja pilnveidot savu 
darbošanos, veicinot novada iedzīvotāju 
interešu izglītību.

Pateicoties pašvaldības finansiālajam 
atbalstam, projekta īstenošanai tika pie-
šķirti 470 lati. Augusta mēnesī nopirku trīs 
jaunas ģitāras – klasisko, elektroakustisko 
un elektrisko. Iegādājos arī ģitāru statīvus, 
nošu pultis, ģitārsomas, skaņotājus, stīgas 
un stīgu nospiedējus.

14. septembrī bibliotēkā notika pro-
jekta „Ģitārspēles studija Ķeguma novada 
iedzīvotājiem” prezentācijas pasākums, 
kura laikā visi interesenti varēja noklausī-
ties audzēkņu priekšnesumus, iepazīties ar 
studijas mācību aprīkojumu un nodarbību 
saturu.

Mācībām ģitārspēles studijā pieteiku-
šies bērni, jaunieši un pieaugušie no Ķegu-

ma, Rembates, Tomes, Birzgales, Lielvār-
des, Ciemupes, Glāžšķūņa un Ogres.

Paldies visiem par sadarbību! 
Lai izdodas skanīgs mācību gads!

Dace Priedoliņa

Jāzeps Osmanis

„Rasai”
5 gadu jubilejā

Daudzi brīnās,
Daudzi prasa:
Kas ir „Rasa”? Kas ir „Rasa”? –
Vai tā agrā mirdzētāja,
Kas pār pļavu pļavām klājas?
Vai tā dzirkstī pusdienlaikā,
Pārtapdama zelta tvaikā?
Varbūt tā ir vēsma vēlā,
Varbūt vakarblāzma kvēlā?

Nē, par „Rasu” sevi sauc
Ansamblis, kas dejo daudz.
Pieci gadi nodancoti,
Tas ir daudz, jā, daudz, pat ļoti!
Kas ir pieci? 
              Laiks ātri rit,
Vēlam:
       - Vismaz piecdesmit!

  Ķegumā, 29.09.2012. 
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Druviņas
Katru gadu, kad Pārdaugavas tīreļa izcir-

tumos sāk ziedēt un rūgteni smaržot virsā-
ji, es atceros tos tālos gadus, kad Ķeguma 
biškopju brālība, kuru ar lielu atbildību un 
mīlestību vadīja Druviņu saimnieks Kļavu 
Frīdis, izveda savus bišu ganāmpulkus viršu 
ganībās. Tās parasti bija jūlija beigas, au-
gusta pirmās dienas, kad nakts tumsā bišu 
mājiņas krāva mašīnās un uzmanīgi aizveda 
pāri Daugavai uz iepriekš noskatītu vietu, 
kur purviņš ar ūdens akačiem nav tālu, kur 
labi iebraukt un arī Ķegums tikpat kā ar roku 
sasniedzams. Protams pie bitēm pa kārtai 
dežūrēja paši biškopji un lielā teltī pārlaida 
naktis un lietainās dienas. Uz bišu mājiņu 
jumtiem žāvējās baravikas un bekas, bet 
uz ugunskura lielā katlā vārījās bērzlapes. 
Ugunskuru kurināja tikai vakaros, jo dienā 
viss gaiss bija pilns bišu miljoniem tur sanē-
ja un zumēja čaklās medus vācējas

Arī tagad Druviņas labi pazīst katrs Sta-
ru ielas iedzīvotājs, bet retais zina, cik pras-
mīgi un skaisti tur kādreiz, saimniekoja Ķļa-
vu Frīdis. Tolaik uz Druviņām ķegumieši 
gāja pēc āboliem un medus. Viņa ābeļdārzā 
izvietotās bišu mājiņas bija tik košas un kār-
tīgās rindās sastājušās, pats pagalms gludu 
mauriņu apaudzis, gaidīt gaidīja dancotājus. 
Un Druviņas bija viesmīlīgas mājas, kuru 
saimnieki itin bieži saaicināja viesus un tad 
tur skanēja mūzika un dziesmas, līdzenais 
mauriņš tad lieti noderēja. Druviņu saimnie-
ce Marta visai pasaulei gribēja pierādīt, cik 

vērienīgi prot saimniekot, cik gardus cepe-
šus un tortes spēj celt galdā. Laikam jau Frī-
dis to novērtēja, bet pāragri mirušās pirmās 
sievas bērni gan jutās atstumti un valdonīgo 
pamāti nemīlēja. Mums ciemiņiem gan mā-
jas nesaskaņas netraucēja priecāties un bau-
dīt tajā laikā, kad iztikšana bija visai liesa, 
cienasta gardumus.

Kļavu Frīdis bija ne tikai mežsargs un 
mednieks, bet arī patiess dabas draugs un 
aizstāvis. Viņš vienmēr zināja kādi metieni 
meža cūkām, kā pārcietušas ziemu stirnas, 
vai aļņu pāri nav pametuši vietējos mežus 
un kādus nedarbus sastrādājušas lapsas un 
jenotsuņi. Viņš zināja, kā nozied egles un 
priedes, kāda būs čiekuru raža un vai vāverī-
tēm būs ar ko mieloties.

Savus draugus biškopjus viņš informēja, 
kad sāka ziedēt krūkļi un avenes, lai neaiz-
mirst savlaicīgi gatavoties ienesumam. Frī-
dis bija īsts dabas draugs un aizstāvis, kas, 
lai cīnītos ar kaitēkļiem, ābeļdārzos visiem 
Ķegumā gādāja trihogrammas, un ilgus ga-
dus dārzos āboli nebija tārpu sagrauzti. Viņš 
savus medību laukus vairāk vēroja un uz-
manīja no malu medniekiem, bet pats izšāva 
tikai slimos un nevērtīgos meža dzīvniekus. 
Kopā ar savu uzticīgo taksīti viņu bieži nā-
cās sastapt Ķeguma mežos un krūmājos.

Druviņām sava pirts nebija, bet Ķegumā 
ilgus gadus darbojās sabiedriskā pirts, kas 
bija slavena visā apkaimē ar savu tīrību, kār-
tību un stipro garu. Un cik tad tālu līdz Dru-
viņām. Tā bija vīriešu paradīze ar derībām, 
kurš ilgāk izturēs uz augstākā lāvas telpas 
pakāpiena. Bērziņu Pēteris un Kļavu Frīdis 
bija nepārspēti ilgus gadus. Kad vīri ar pirts 

slotām padusēs, sarkaniem vaigiem gāja 
mājās, tad pirtī sākās sieviešu laiks un tvai-
ku pilnajā krēslainajā telpā, kur savādi skaļi 
klaudzēja pirts vanniņas un skalojās ūdens, 
sievietes un bērni pliki kā, mātei dzimuši, iz-
baudīja pirts burvību. Sievietes lāvas telpas 
durvis tikai paver, jo tur valdošais karstais 
gaiss tikai retai ir pa prātam.

Druviņu saimniekam pirts pārmērības 
beidzās traģiski, un mēs viņu vēl pašos spē-
ka gados apbērējām Ciemupes kapsētā. Dru-
viņās vairs neskanēja priecīgo viesu balsis. 
Arī man vairs ceļš neveda uz Druviņām. Kā 
tagad izskatās kādreiz tik sakoptajā sētā? Vai 
vecajās ābelēs nobriest kāds ābols un pames-
tā bišu mājiņā rosās kāds bišu spiets? Nezi-
nu. Tikai atmiņu spoguļos es atkal skrienu 
cauri bišu dārzam, un zaļajā pagalmā mani 
sagaida Druviņu saimnieka platais labsirdī-
gais smaids un mazā taksīša aizrautīgās re-
jas. Mēs sēžam mājas priekšā un pārrunājam 
bišu lietas, sunītis snauž uz saimnieka garo 
zābaku stulma, tādā dīvainā pozā. Jā, tas bija 
laiks, kad tā ritums nebija tik trauksmains 
kā šodien, kad šķiet pirmdienai atkal seko 
pirmdiena. Tad arī attālumi, itin prāvi, bija 
kājām veicami, un mēs bijām tik pieticīgi 
un pacietīgi, ka pratām priecāties par katru 
nodzīvoto dienu.

Tas nekas, ka apskatot Ķeguma novada 
karti, tās robežās nav ne Druviņas, ne Katla-
bedres. Galvenais jau ir tā piederības sajūta, 
kas ilgajos gados veidojusies, gan cilvēkos, 
kas dzīvo un dzīvojuši šajās vietās, gan 
mums, ķegumiešiem.

Silvija Grunte

Piedāvājums piepildītam
laikam salidojumā

17.00 – Ceremonija „Skolas lepnums”
unkoncerts skolas aktu zālē

20.00 – 03.00 – Atpūtas vakars dzīvās 
mūzikas pavadībā absolventiem līdz 

1996. gadam – ēdnīcā un aktu zālē absol-
ventiem pēc 1996. gada – sporta zālē

Visa pasākuma laikā ir iespēja:
• fotografēties firmas „BERGS” foto salonā;
• aplūkot skolas vēsturi skolas muzeja fondu 

uzstādē;
• iepazīties ar skolēnu radošajiem darbiem 

par skolu;
• filmēties klipā „Novēlējums savai skolai”;
• atcerēties skolas laikā piedzīvoto videoko-

lāžā un fotogrāfiju retrospekcijā;
• sameklēt savu seju absolventu galerijā;
• redzēt skolas kabinetus fotogalerijā;
• iesaistīties labo darbu akcijā „Es – savai 

skolai”;
• pusnaktī noraudzīties uguņošanas šovā 

„65 petardes”

Padarīsim savu tikšanos 
neaizmirstamu!
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SkolaS 
vēsture

Skolas gados iegūtā gaisma pavada cil-
vēku visu mūžu, nosakot laikabiedru loku, 
kas pulcēsies ap viņu. Lai kur dzīvē mēs 
katrs nonāktu, izdzirdot aicinājumu satikties 
ar bērnību un jaunību, ikkatra sirds  vēlas 
atsaukties. 

Šoruden Ķeguma skolas absolventiem 
atkal ir iespēja tikties ar draugiem un skolas-
biedriem salidojumā, kas notiks 27. oktobrī. 

Gatavojoties šim pasākumam, pāršķirstī-
ju skolas vēsturi, hronikas, klašu projektu 
darbus un secināju, ka pašos pamatos skolas 
vēsture jau nav mainījusies, tā ir tikai bagā-
tinājusies. Bagātinājusies ar notikumiem, 
emocijām, attiecībām. 

Skola  Ķegumā pastāv  no 1947. gada, 
kad   Skolas ielā 2 darbu uzsāka Ogres pilsē-
tas septiņgadīgās skolas filiāle ar latviešu un 
krievu mācībvalodu. Skolotāji šajā mācību 
gadā  brauca no Ogres.

1948. gada 1. septembrī svinīgi tika at-
vērta Ķeguma septiņgadīgā skola – Mazā 
skoliņa.

1950. gadā Ķeguma HES vadība skolai 
piešķīra Baložu ēku, kur bērni mācījās no   
4. līdz 8. klasei.

1951. gadā skola  vēl papildus iegu-
va telpas divām klasēm ēkā, kur tagad ir         
ambulance.

Kopš  1962. gada – Ķeguma astoņgadīgā 
skola. 

1970. gadā skolas ēku skaits palielinās 
vēl par vienu – divas klases bijušajā HES 
sporta zāles mājā.

Gan skolēniem, gan skolotājiem šis ir 
ļoti spraigs mācību darba laiks, jo bija jāpa-
spēj novadīt stundas jau iepriekš pieminē-
tajās ēkās, pusdienas paēst inženieru mājas 
ēdnīcā, pasākumus organizēt  tautas namā. 

Ilgi gaidīts ir brīdis, kad 1981. gada ru-
denī tiek atklāta jaunā ēka Skolas ielā 10.

Kopš 1989.gada – Ķeguma deviņgadīgā 
skola, no 1992. gada – Ķeguma pamatskola.

Īpašs notikums visiem ķegumiešiem ir 
1993. gads, jo skola pāriet kvalitatīvi jaunā 
statusā –  no pamatskolas par  Ķeguma ko-
mercnovirziena vidusskolu.

2011. gada 21. oktobrī atzīmējām jaunās 
skolas ēkas 30 gadu jubileju.

Tā īsi var izstāstīt skolas ēku vēsturi, 
bet par tās saturu – skolotājiem, skolēniem, 
notikumiem – materiālus var apskatīt skolas 
muzejā, kas ir atvērts ikvienam. Arī salido-
juma laikā skolas viesi varēs apskatīt izstādi 
par izglītību Ķegumā, absolventi – ieraudzīt 
sevi klasesbiedru vidū, bet skolotāji atce-
rēties dažādus notikumus, skatoties plašajā 

fotogrāfiju klāstā. Svētku dalībniekiem tiks 
piedāvātas dažādas iespējas: noskatīties spe-
ciāli montētu videokadru hroniku, fotobilžu 
galeriju, fotografēties foto salonā pašiem, 
izteikt savu novēlējumu skolai, priecāties 
par skolai veltītajiem skolēnu radošajiem 
darbiem un, protams, piedalīties kopīgā 
Skolas lepnuma meklēšanas pasākumā, kā 
arī ballēties abās mūsu skolas zālēs dzīvās 
mūzikas pavadībā.

***
Ikkatrs mēs sevi gribam ieraudzīt ab-

solventu foto galerijā, bet diemžēl muzeja 
arhīvā daudzu gadu izlaidumu bilžu trūkst, 
tādēļ lūgums atsaukties un palīdzēt turpmāk 
minēto izlaidumu absolventiem:

1952. gada 7.a klase (V. Ūdrs); 1953.
gada 7.a klase (A. Pušpure); 1956.gada 7.a 
(A. Pušpure), 7.b (Ņ. Gridiņa) un vakar-
skolas absolventi, 1960.gada 7.a klase (R. 
Aldersons); 1967.gada 8.b klase (V. Savost-
janova); 1968.gada 8.a klase (P. Ūzuls); 8.b 
klase (A. Smirnova); 1970.gada 8.a klase 
(P. Petrone); 1971.gada 8.b klase (V. Sav-
ostjanova); 1974.gada 8.b klase (J. Rudušs); 
1975.gada 8.a klase (A. Kleinberga); 1980.
gada 8.b klase (T. Baltiņa); 1981.gada 8.b 
klase (V. Savostjanova); 1983.gada 8.b klase 
(V. Lukina); 1984.gada 8.b klase ( R. Cīru-
lis); 1988.gada 8.b klase (V. Lukina); 1989.
gada 8.b klase (O. Čerevaņ); 1994.gada 9.b 
klase (A. Smirnova); 1998.gada 9.b klase 
(A. Skosa) un 9.c klase (V. Bulmeistere).

Fotogrāfijas elektroniski var sūtīt uz e-
pastu andersonemaara@inbox.lv vai atnest 
uz skolu, kur tās noskanēsim un uzreiz atdo-
sim īpašniekam atpakaļ. Būšu ļoti pateicīga 
par atsaucību!

Lai mums visiem jauks atkalredzēšanās 
brīdis skolas salidojumā!

Māra Andersone,
 skolas muzeja vadītāja

Cilvēka mūžs tik līdzīgs 
pīlādzim

Cilvēka mūžs ir līdzīgs pīlādzim: te tas izdzen jaunu dzinumu, 
te jau krāšņi nobriest, uzzied un nes augļus, spītējot rudens salnām. 
Liels spēks un spīts ir vajadzīgs arī trīspadsmit sirmiem tētiņiem 
un māmiņām, kuri savas vecumdienas pavada Ķeguma Sociālās 
aprūpes mājā. 

Tieši 1. oktobrī, kad visā pasaulē atzīmē Starptautisko veco 
ļaužu dienu, ciemos pie viņiem devāmies arī mēs – 8.a klases mei-
tenes Līga Bērziņa, Linda Kārkliņa, Diāna Liepiņa, Sabīne Pļav-
niece – ar pašcepto smaržīgo ābolmaizi, pīrādziņiem (palīdzēja 
skolotāja A. Zagorska), sākumskolas klašu skolēnu sarūpētiem ap-
sveikumiem un ziediem, kā arī zēnu vokālais ansamblis, M. Spru-

kules vadībā vecos ļaudis saviļņoja un ļoti iepriecināja. 
Dziesmas mijās ar dzejas rindām, sirmgalvji jutās saviļņoti un 

iepriecināti, acīs varēja izlasīt aicinājumu atnākt kādreiz vēl, pa-
mirdzēja arī asaras, jo atcerējās mājās atstātos vai zaudētos tuvi-
niekus un kaut mirkli izbaudīja mājas sajūtu.

Mums prieks, ka skolā iedibinātajai skaistajai labdarības tradī-
cijai pirms Ziemassvētkiem nu pievienosies arī šī.

Bet vecajiem ļaudīm vēlam dzīvot tā, kā to savā dzejā paudusi 
Vēsma Kokle – Līviņa: 

„Kad mūžs kā pīlādžkoks ir bagāts saziedējis
Un darba soļu raksts nav pārskatāms, 
Mēs šodien vēlam jums vien stipru garu,
Labu veselību, prieku dzīvojot.”

Silvija Čevere,
skolotāja
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Dabaszinības skolā – efektīvi un radoši
Latvijas Universitātē pulcējās dabaszinātņu skolotāji, lai da-

lītos efektīvās un radošās idejās kā panākt, lai skolēnu mācīša-
nās uzlabotos un būtu atbilstoša šodienas dzīves prasībām katrā 
skolā. Skolotāji meistarklasēs dalījās savā pieredzē: kā strādāt 
stundās, kā organizēt pētnieciskos darbus, kā izmantot modernās 
tehnoloģijas un strādāt ar rezultātu mācību stundās, ārpusklases 
pasākumos, un citiem jautājumiem. 2012/2013. mācību gadā tiek 
organizēti vairāki pasākumi skolotājiem un skolēniem.

Ar 2012. gada 5. oktobri, Dabaszinātņu un matemātikas izglī-
tības centrs skolotājiem rīko, „Tematiskās pēcpusdienas,, lai ko-
pīgi risinātu skolas aktuālus jautājumus. Pēcpusdienās Rīgā Zeļļu 
ielā – 8 – izglītības centrs – 6. stāvs, no 16:00 līdz 18:00 katru 
ceturto mēneša otrdienu. Dalība bez maksas. Apspriežamos jautā-
jumus ierosina paši dalībnieki – skolu skolotāji.

No 2012/2013. mācību gada ir stājies spēkā 2012. gada 5. jūli-
ja Ministru kabineta noteikums Nr.384 „Mācību priekšmetu olim-

piāžu organizēšanas noteikumi „ kas norāda kārtību, kādā veidā 
organizējamas mācību olimpiādes. VISC turpmāk noteiks visu 
novadu olimpiāžu dalībniekiem vienādus uzdevumus un vērtēša-
nas kritērijus, kā arī olimpiāžu dalībnieku skaitu.

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības 
centrs aicina zinātkāros, uzņēmīgos un radošos 7. – 9. klašu sko-
lēnus uz konkursu dabaszinātnēs un matemātikā, konkurss sāksies 
oktobrī un būs atrodams interneta vidē www.dzm.lu.lv. Astoņu 
mēnešu garumā konkursanti tiek aicināti atbildēt uz konkursa jau-
tājumiem visos dabaszinātņu priekšmetos. Labākie piedalās vasa-
ras nometnēs 2013. gada vasarā.

Biedrības „Latvijas zaļā josta,, piedāvā ieteikumus, ko izstrā-
dājusi LVU dabaszinātņu centrs „Mainos es, mainies tu, mainās 
visa pasaule,, 8. – 9. klasēm –materiāli www.dzm.lu.lv.

A. Ābols  
Ķeguma kNV ķīmijas skolotājs

OLImPISkĀ DIenA ĶeGUmĀ
Otro gadu Ķeguma komercnovirziena vidusskolā tika orga-

nizēta Olimpiskā diena, kura norisinājās vienlaicīgi 75 vietās         
visā valstī.

Katrai Olimpiskās dienas norises vietai tika piesaistīti olim-
piskie vēstneši. Mūsu skolas olimpiskais vēstnesis bija Pekinas 
olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs šķēpmetējs Ainārs              
Kovals.  

Olimpiskā diena sākās ar radio SWH tiešraidē translēto rīta 
vingrošanu, kurā vienlaikus visās norises vietās piedalījās visi 
skolēni un skolotāji. Mūsu skolā vingrošanu vadīja lielāko klašu 
meitenes – Signe Grūbe, Anna Jermolajeva, Laura Pļavniece, Sin-
tija Liepiņa, Megija Miķe, Karīna Atare, Sabīne Pļavniece.

Pasākumā bija iekļautas dažādas sporta aktivitātes – olim-
pisko lāpu iedegšana ko veica pārstāvis no katras klases, svinīgā 
atklāšana un orientēšanās skolas apkārtnē ar dažādiem uzdevu-
miem. Visi skolēni un skolotāji vienojās kopīgā bildē veidojot 
olimpiskos apļus, bērni bija tērpušies olimpisko apļu krāsās. Pa-
sākuma ietvaros bez sportošanas bērniem bija iespēja piedalīties 
zīmēšanas konkursā 1. – 4. klasēm kurš norisinājās visu nedēļu 
līdz olimpiskajai dienai. Bērni zīmēja Latvijas sportistu Londo-
nas 2012.gada Olimpiskajās spēlēs. Trīs labāko zīmējumu autoru 
darbi ar olimpiskā vēstneša starpniecību nonāca Olimpiskajā ko-
mitejā uz izvērtēšanu, lai noskaidrotu vienu vienīgo uzvarētāju. 
Mūsu veiksminieks bija Roberts Auzāns 1.b. klase. Skolā paralēli 
5. – 12. klasēm norisinājās domrakstu rakstīšanas konkurss par 
tēmu “Kā es kļūšu par Latvijas olimpieti”, kurā uzvarēja Amanda 
Laučjuna 5.b klase, kā balvu abi skolēni ieguva hokeja biļeti uz 
Dinamo Rīga mājas spēli. 

Ar LOK atbalstu arī skolas atraktīvākajai klasei tika dāvinātas 
hokeja biļetes. Mūsu atraktīvākā klase bija 6. klase ar audzinātāju 
Dzintru Germu – Lemesi. Kopvērtējumā 1.vietas ieguvēji 4. klase 
sarūpēja skolai skaistu kausu dažādas bumbas, kas tika dāvinātas 
skolai no LOK.

Arī skola vēlējās bērniem pateikties par dalību pasākumā, ar 
Ķeguma novada domes atbalstu tika sarūpēti garšīgi kliņģeri kat-
rai klasei. 

Liels paldies sponsoriem par atbalstu. Paldies skolotājiem, kas 
palīdzēja organizēt un tiesāt sporta sacensības. Paldies, 12. klases 
skolniekam Pēterim Jēkabsonam par aktīvu darbošanos un līdz-
dalību sportisko aktivitāšu izveidošanā un tiesāšanā. Un paldies 
Jums bērni par sportot prieku!

Agita Kaļva,
sporta skolotāja

Veidojam Olimpiskos apļus kopā ar olimpisko vēstnesi un skolotājiem. 

Veidojam Olimpiskos apļus kopā ar olimpisko vēstnesi un skolotājiem. 

Foto: O
ksana Grim
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Paldies par svētkiem!
Ar zeltaino lapkriti un rudens lietavām pie ļaudīm ciemos at-

vējojis oktobris, lai kādu brīdi ar tiem pabūtu kopā. Arī 5. oktobris 
nebija savādāks: lija, vējš nežēlīgi izģērba koku zarus, viss dzīvais 
meklēja patvērumu. Taču mums, Ķeguma skolotājiem, šī diena 
bija īpaša, silta un neaizmirstama.

Jau no rīta, verot skolas durvis, mūs sagaidīja „jaunie skolo-
tāji” (12.a un 12.b klase) ar mīļu sveicienu Skolotāju dienā, dāvi-
not katram gudrības ābolu. Visur dežūrēja „jaunie dežuranti”, arī 
„jaunais direktors” un „mācību pārzine”. Sajūta bija īpaša – Tu esi 
atnācis uz svētkiem! Bet īstie svētki vēl tikai sākās! Jaunie klašu 
audzinātāji bija aizveduši skolēnus uz zāli, kur nu mūs visus sa-
gaidīja ar aplausiem. Visur zibsnīja fotoobjektīvi. Tikām uzvesti 
uz skatuves, kur mums vajadzēja ieņemt skolas absolventu vietas. 
Viss kā izlaidumā! Klātesošos silti un sirsnīgi uzrunāja mūsu di-
rektora līdzinieks. Tie paši žesti, tā pati runas maniere, un kā ielija 
sirdī! Kāds saturs! Domājams, ka šī gada izlaiduma scenārijs jau ir 
gatavs. Tāpat kā absolventus arī mūs sauca priekšā, katru mīļi su-
mināja, dāvinot pateicību par godprātīgo darbu, apsveikumu, par 
kuru pat bija jāparakstās, un... peļu slazdu, ar ko ķert arvien jaunas 
un jaunas idejas. Bet ziedi! Bija ieradušies visi skolotāji, un katrs 
no mums saņēma veselu ziedu klēpi no saviem audzēkņiem. Likās 
pat jocīgi, kur skolēni ņēmuši tik daudz ziedu, un vai beidzama-
jiem skolotājiem to netrūks? Bet nē taču, nepietrūka!

Ļoti jauki bija mums veltītie priekšnesumi. Skolēni bija saga-
tavojuši īstu koncertu: skaistas solo dziesmas, izjustus skaņdar-
bus klavierēm un ģitārām, kā arī mūs visus iepriecināja ansamblis 
„Spurdzes” kopā ar vairākiem zēniem. „Izlaiduma” beigās tika 
teiktas un dotas sponsoru sarūpētās pateicības visiem koncerta da-
lībniekiem.

Tikpat svinīgi, kā atnācām, arī izgājām no zāles. Mūs sagai-
dīja jauns pārsteigums – skolotāju istabā divpadsmitie mums bija 

uzklājuši cienastu – pašu gatavots rasols, pašu cepta torte, pašu 
audzētas rudens aveņu konfektes un pašu sviests Birzgales medus. 
Paldies, mīļie, par pusdienām! Tās bija lieliskas!

Tālāk mūs gaidīja divas mācību stundas, kur tiešām kārtīgi bija 
jāstrādā. Audzināšanas stunda pie „direktora” pagāja grupu darbā, 
veidojot kolāžas „Skola”, „Skolēns”, „Skolotājs”. Nu tur nu mums 
vajadzēja izpausties! Katrai grupai savs veikums bija arī jāprezen-
tē, un ar to tagad var iepazīties jebkurš interesents, ienākot mūsu 
skolas skolotāju istabā.

Pēdējā mācību stunda notika skolas muzejā, kur „jaunie skolo-
tāji” sadarbībā ar mūsu atmiņu krātuves glabātāju Māru Andersoni 
bija sarūpējuši tikšanos ar ļoti spilgtu personību – Rutu Andersoni. 
Andersones kundze (nu jau vairākus gadus ir pelnītā atpūtā) ilgi 
strādājusi Ķeguma skolā. Sarakstījusi vairākas grāmatas par Ķe-
gumu un Tomi, nu iepazīstināja mūs ar kārtējo tipogrāfijā esošo 
darbu. Deva mums nogaršot pašas audzētās vīnogas, paturēt rokā 
„Swarovski” kristāla sirdi, ko žurnāls „Ieva” ļoti svinīgā pasāku-
mā dāvinājis 100 izcilākajām Latvijas sievietēm. Un atkal bija 
brīdis pārdomām: cik krāšņs un piepildīts ir šīs sievietes mūžs! 
Paldies, skolotāj, par šo jauko mirkli!

Un tā arī mūsu svētki bija beigušies. Priecājāmies par klusu-
mu skolā, jo katrā klasē strādāja divpadsmito skolotāji. Un jāteic, 
stundas bija ne tikai disciplinētas, bet arī saturīgas.

Mēs sakām lielu paldies 12.a un 12.b klasei par skaistajiem 
svētkiem, par to, ka tos veidoja lielisks režisors Sandijs Brīze, par 
to ka skolas darbu šajā dienā apzinīgi vadīja Pēteris Jēkabsons, 
ka bija mācību pārzine Signe Grūbe un bijāt jūs – pārējie jaunie 
skolotāji, kas tik veiksmīgi tikāt ar visu galā. Paldies!

Mēs esam gandarīti, ka mums aug tāda jaunā paaudze, kas spēj 
novērtēt mūsu darbu. Un ne tikai mūsu. Ir patiess lepnums par to, 
ka tieši mēs mācām un audzinām Jūs – Rembates, Ķeguma, Tom-
es, Birzgales bērnus un jauniešus!

Paldies par svētkiem!
 Anita Brinka,

skolotāja

Pārgājiens pa latviešu strēlnieku kauju vietām
,,Dubļi un ūdens jūk zem kājām, gar ausīm arvien biežāk svelpj 

lodes, un tuvāk, ar vien tuvāk nāk no Tīnūžu muižas puses ložme-
tēja ložu šalts, cenzdamies aizcirst atkāpšanās ceļu.

,, Nu esam dimbā!” dzird blakus kādu nikni ierūcamies.
,, Pa vienam skriešus uz priekšu, mēs esam latvieši…”
Mēs lecam viens pēc otra kājās un skrienam, ložmetēju uguns 

nāk ar vien tuvāk, bet mēs esam latvieši…”– tā Aleksandrs Grīns „ 
Dvēseļu putenī „ attēlo kaujas vietas, kur devās Ķeguma komerc-
vidusskolas 11. klase.

21. septembrī Ikšķiles novada kultūras mantojuma centrs 
„Tīnūžu muiža”, Ikšķiles un Ogres novada domes rīkoja pārgā-
jienu atceroties 95. gadadienu kopš latviešu strēlnieku kaujām pie 
Mazās Juglas.

Pārgājiena mērķis bija iepazīt Latvijas vēsturi, atklāt informa-
tīvos stendus pie latviešu karavīru kapsētām, apskatīt mūsdienās 
Pirmā pasaules kara kauju vietas un veicināt jauniešu fizisko iztu-
rību, bet, kā izrādījās, tā bija tikai viena puse no pārgājiena, otra 
puse atklājās pārgājiena beigās.

Pārgājienu „Tīnužu muižā” atklāja Ikšķiles domes priekšsēdē-
tājs Indulis Trapiņš un Ogres domes priekšsēdētāja vietnieks Egīls 
Helmanis.

Negaidīti liels izrādījās dalībnieku skaits – piedalījās visas 
Ogres, Ikšķiles novada skolas un skolu jaunsargu vienības, kā arī 
Ķeguma novada vidusskolas 11. klase.

Pārgājiena garums izrādījās – 14 kilometru garumā un dalīb-
nieki bija pārsteigti, ka pārgājienā piedalījās arī pašvaldību un 
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bruņoto spēku vadošie darbinieki. Informatīvie stendi tika atklāti 
Lejastinūžu, Liepāderu un Kaparāmuru brāļu kapos, kur dalībnie-
kus uzrunāja bruņoto spēku kapelāns.

Pārgājiens noslēdzās Kaparāmuru karjerā, kur jauniešus gai-
dīja zemessardzes gatavotas īstas „vīru „ pusdienas un iespēja ie-
pazīties un izmēģināt Zemessardzes karavīru un Nesprāgušās mu-
nīcijas neitralizēšanas vada ekipējumu un ieročus – mīnmetējus 
„Carl Gustav,,, granātmetējus, zenītlielgabalus „ L – 70 „, triecien-
šautenes, ložmetējus un daudz ko citu.

Lielākā daļa pārgājiena dalībnieku vēlējās izbraukt šķēršļoto 
trasi ar kāpurķēžu visurgājēju „ Bandvang – 206 „. 

Žēl, ka pārgājienus, kā vienu no jauniešu audzināšanas pasā-
kumiem, skolas izmanto arvien mazāk. 11. klases jaunieši vasarā 
trīs dienu pārgājienā iepazinās ar dabas objektiem Vidzemes jūr-
malā un tagad atsvaidzināja, un nostiprināja savas zināšanas par 
Latvijas vēsturi un savu tēvu tēvu – latviešu strēlnieku izcilāko 
un leģendārāko kauju vēstures lapaspusēm, kas ir daļa no Latvijas 
neatkarības.

,, Vairs nedzird šāvienus, palsa migla kūp, sāk griezt grieze.
Liekas, ka ar tām izvaid savas sāpes mūsu zemes krūts.,,

Artūrs Ābols,
 11. klases audzinātājs

Ķeguma novada kausa atklātā turnīra izcīņa zolītē 
2012/2013

N o l i k u m s

SAcENSībU lAikS, ViEtA
Sacensības norisināsies četros posmos no 2012. gada 20. ok-

tobra līdz 2013. gada februārim.
Sacensību pirmais posms notiks Ķeguma novada, Birzgales 

tautas namā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8.30 līdz 9.00. Sa-
censību laiki var mainīties, jo nav atkarīgi no sacensību organiza-
toriem. Par katru nākamo posmu dalībnieki vienosies iepriekšējā 
sacensību posmā.

SAcENSībAS OrGANizē
Sacensības koordinē sporta metodiķis Edgars Siliņš ar Ķegu-

ma novada domes atbalstu.
Sacensību galvenais tiesnesis Uldis Ķibilds.

SAcENSībU kārtībA UN DAlībNiEki
Sacensības norisināsies pēc Latvijas Republikas zolītes čem-

pionāta noteikumiem. Sacensības notiks kā komandu tā arī indi-
viduālā ieskaitē. Ķeguma novada kausa izcīņā zolītē komandu 
sastāvos piedalīties var Ķeguma novadā dzīvojošie vai kuri dek-
larējuši savas dzīvesvietas konkrētajā pagastā, kā arī citi dalībnie-
ki, kuri pārstāv savu komandu trīs dalībnieku sastāvā. Katrā kārtā 
sacensību reizē tiks izspēlētas 8 kārtas 28 partijās ar laika limitu 1 
stunda. Komandu ieskaitē piedalīsies trīs labākie rezultāti no Ķe-
guma, Birzgales, Tomes, Rembates komandu pārstāvjiem, kā arī 
citas komandas, kas nodrošinājušas trīs dalībniekus katrā posmā. 
Ja kādā no sacensību posmiem kāds no dalībniekiem nevarēs ie-
rasties, viņu drīkstēs aizstāt cits dalībnieks. Ja kāda no komandām 
nespēs nodrošināt pilnu sastāvu, tad komandu vērtējumā ieskaita 
tik dalībnieku rezultātus, cik pārstāv komandu konkrētā kārtā. Par 
cita dalībnieka maiņu jāinformē galvenais tiesnesis līdz sacensību 
sākumam. Katra komanda cīnās par Ķeguma novada kausu, kurš 
paliek uzvarētāju komandas īpašumā. Katrai komandai ir jāizvirza 

Biedrība „Vecāki Ķegumam un jaunajai paaudzei” izmantoja 
iespēju piedalīties Ķeguma novada domes izsludinātajā iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu finansēšanas konkursā. Vajadzību 
ir daudz, bet šoreiz biedrība nolēma sagādāt pārsteigumu skolas zē-
niem. Skolotāja K.Trenča vadībā notiek gan mājturības un tehnolo-
ģiju stundas, gan kokapstrādes pulciņš. Diemžēl zēnu mājturības un 
tehnoloģiju kabinets ir tāds pats kā pirms 20 – 30 gadiem. Skolas va-
dība regulāri iekļauj šo kabinetu prioritāšu sarakstā, taču dzīvē vien-
mēr parādās citas neatliekamas lietas, kur ir jātērē nauda.

Piedaloties konkursā ar projektu „Strādājam moderni, mūsdienīgi 
un droši”, ieguvām iespēju uzdāvināt skolēniem BOSCH firmas sta-
cionāro ripzāģi (leņķzāģi – figūrzāģi) un figūrzāģi ar asmeņiem par 
kopējo vērtību 482,42 Ls. 

Lai sokas darbi, strādājot ar jaunajiem instrumentiem, un lai tas ir 
tikai sākums jaunu, modernu instrumentu iegādei skolēniem!

P.S. Izsakām pateicību skolas direktoram E.Viņķim par palīdzību!
biedrības „Vecāki Ķegumam un jaunajai paaudzei” 

vārdā O.Grimaļuka – Nazarova

Ķeguma skolēniem jauni instrumenti
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Atbalsta saņemšanas iespējas
mājražotājiem

Biedrība „Zied zeme” ir izsludinājusi projektu konkursu mājra-
žošanas attīstībai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 29. 
oktobra līdz 29. novembrim Lielvārdē, Raiņa ielā 11a. Atbalsta sa-
ņēmēji var būt juridiskas un fiziskas personas. Maksimālais atbal-
sta apjoms vienam projektam – 20 000 Ls. Ar visu nepieciešamo 
informāciju var iepazīties mājaslapās www.lad.gov.lv un www.
ziedzeme.lv, kā arī biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa 
ielā 11a, (1. stāvā). Projekta iesniegumu elektroniska dokumen-
ta formā var iesniegt arī lad@lad.gov.lv. Papildus informācija pie 
Jāņa Siliņa (janis@ziedzeme.lv, tālr.29185665)

LLKC jaunās atbalsta iespējas    
lauksaimniekiem

No š.g. 1.augusta tiek realizēta jau pavasarī Zemkopības mi-
nistrijā apspriestā ideja par bezmaksas konsultāciju nodrošināša-
nu potenciālajiem un esošajiem uzņēmējiem laukos. Tādēļ katrā 
LLKC birojā ir nodrošināts vismaz viens uzņēmējdarbības kon-
sultants (UK). Viņa pārziņā ir ne tikai sniegt konsultācijas, bet arī 
uzturēt uzņēmēju datu bāzi, organizēt apmācības, apzināt uzņē-
mēju vajadzības un aizstāvēt tās augstākstāvošās instancēs. LLKC 
Ogres biroja kontaktinformācija: Skolas iela 19a, tāl. 65022792. 

Hipotēku bankas klientu ievērībai 
LAD aicina tos klientus, kuri Hipotēku bankas pārveides ietva-

ros ir pārcēluši kontu no Hipotēku bankas uz Swedbank vai citu 
banku, savlaicīgi sniegt informāciju par mainīto bankas konta nu-
muru. Informācija nepieciešama, lai netiktu aizkavēta 2012. gada 
tiešo maksājumu saņemšana. Veidlapas klienta datu maiņai pieeja-
mas mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā LAD klientu reģistrācija. 
Aizpildīta un parakstīta veidlapa jāiesniedz tuvākajā LAD reģio-
nālajā lauksamniecības pārvaldē vai jānosūt pa pastu. Ja veidlapa 
parakstīta elektroniski, tā jāsūta uz e-pasta adresi lad@lad.gov.lv. 

Hipotēku bankas konkurss          
“Lec biznesā!” jauniešiem

Hipotēku banka 1.oktobrī izsludinājusi konkursu “Lec bizne-
sā!”. Ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuram ir biz-
nesa ideja un uzņēmība to īstenot, aicināts piedalīties konkursā un 
iegūt vērtīgas balvas – biznesa mentoru palīdzību un naudas bal-
vas. Konkursa 30 uzvarētājiem atbalstu sniegs mentors jeb piere-
dzējis uzņēmējs. Piecu labāko biznesa plānu autori saņems naudas 
balvas 1 000 latu apmērā, nākamie pieci – naudas balvas 500 latu 
apmērā. Konkursa balvas saņems tie jaunieši, kuri ar savu biznesa 
plānu piedalīsies Starta programmā un īstenos savu ideju dzīvē. 
Lai piedalītos konkursā, jaunietim vai jauniešu grupai jāsagatavo 

biznesa idejas apraksts, kura apjoms ir līdz trīs  A4 formāta lapām 
un kopā ar pieteikumu un CV jāiesniedz bankas filiālē vai elektro-
niski lecbiznesa@hipo.lv līdz 5. novembrim. Savukārt 26. novem-
brī tiks paziņoti tie, kas būs iekļuvuši konkursa otrajā kārtā. Otrās 
kārtas dalībnieki tiks aicināti trīs nedēļu laikā sagatavot biznesa 
plānu, ko palīdzēs sagatavot Hipotēku bankas darbinieki. Bizne-
sa plāns jāiesniedz līdz 14. decembrim. Uzvarētāji tiks paziņoti 
2013. gada 8. janvārī. Informācija par konkursu pieejama mājas 
lapā www.hipo.lv.

Par dīzeļdegvielu, kas atbrīvota    
no akcīzes nodokļa

LAD ir piešķīris nākamo dīzeļdegvielas apjomu, kam piemē-
ro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, – 5 litrus par vienu atbilstošās 
platības hektāru. Līdz ar to šī gada 21. septembrī ir piešķirti 80 
(50+25+5) litri par vienu atbilstošās platības hektāru. Par atlikušā 
dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 
2012. gada 30. oktobrim. Lauksaimnieki par to tiks informēti.

Aktuālie valsts un ES atbalsta       
pasākumi

Lauku atbalsta dienestā (LAD) turpinās projektu iesniegumu  
pieņemšana: 

„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”
„Papildu valsts tiešiem maksājumiem par zīdītājgovīm” 
„Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu                               

segšanai” u.c.

Atgādinājums piena ražotājiem par 
piena kvotas izpildi

Zemkopības ministrija atgādina, ka katram piena ražotājam ir 
jāseko līdzi savas kvotas izpildei. Lai novērstu piena kvotas pār-
sniegšanu vai tās neizpildīšanu, ir jāveic kvotas izpildes uzskaite 
un plānošana savā saimniecībā, jo kvotas lielumam jābūt samē-
rojamam ar saimniecības ražošanas jaudu. Informācija par valsts 
piena kvotas izpildi ir apskatāma LDC mājas lapā www.ldc.gov.lv, 
jautājumu gadījumā iespējams vērsties LDC Piena kvotu nodaļā 
tāl. 67095070.

Informācija par LDC datubāzi   
svaigpienam

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) no š.g. 1. oktobra testa 
režīmā savā datubāzē automātiski aprēķina baktēriju kopskaita un 
somatisko šūnu skaita vidējos ģeometriskos rādītājus svaigpienam 
no visu laboratorijā iesūtīto obligāto svaigpiena paraugu analīžu 
rezultātiem. LDC datubāzē uzrādīs piena ražotāju:
• zaļā krāsā – ja obligātajā svaigpiena paraugā noteikto somatisko 

kapteinis, kurš ir tiesneša palīgs. Tiesnesis drīkst pārstāvēt koman-
du gan kā kapteinis, gan kā spēlētājs. Ķeguma novada kausa izcīņā 
zolītē tiks apbalvoti arī trīs individuāli labākie rezultāti katrā kārtā 
ar medaļām, kopvērtējumā trīs labākie rezultātu ieguvēji saņems 
balvā kausu.

Ķeguma novada kausa izcīņā zolītē drīkst piedalīties katra   
Ķeguma novada un citu novadu dalībnieki, kuri sasnieguši 16 
gadu vecumu un piekrīt sacensību nolikuma prasībām. 

Dalībnieku reģistrācija beigsies 5 minūtes pirms katra posma 
sākuma. Kopvērtējumā tiks vērtēti trīs kārtu labākie rezultāti no 
četrām kārtām kā individuālajā tā arī komandu vērtējumā. 

DiSciPliNāriE SODi
Visus ar pārkāpumiem sacensībās saistītos strīdīgos jautājumus 

izskata tiesnesis ar palīgiem, smagāku pārkāpumu gadījumā pat dis-

kvalificējot sacensību dalībnieku. Ja sacensību dalībnieks neierodas 
pie sava galdiņa 10 min. laikā no spēles sākuma brīža viņa rezultāts 
konkrētā kārtā ir nulle (0).

SAcENSībU fiNANSēšANA
Sacensības tiek organizētas ar Ķeguma novada domes atbalstu 

un sacensību dalībnieku iemaksām. Tās ir sekojošas: dalības maksa 
pirms katras sacensību kārtas katram dalībniekam 5 lati, pie katra 
galda spēle norisinās ne mazāk kā 0,2 lati ( 20 santīmu) punktā. 
No kopējām iemaksām tiek segti nepieciešamie izdevumi. Atlikušie 
līdzekļi nonāk balvu fondā ar ko tiek prēmēti trīs labāko rezultātu 
īpašnieki individuālā vērtējumā. 

Informācija: sacensību koordinators: Edgars Siliņš 29434985 
Galvenais tiesnesis: Uldis Ķibilds 26541630
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šūnu vai baktēriju kopskaits ir mazāks par 1999;
• dzeltenā krāsā – ja obligāto svaigpiena paraugu analīžu skaits ir 

mazāks nekā divas reizes mēnesī – baktēriju kopskaita noteikša-
nai un vienu reizi mēnesī – somatisko šūnu noteikšanai; 

• sarkanā krāsā – ja aprēķinātie ģeometriskie vidējie rādītāji pār-
sniedz noteiktos maksimālos lielumus;

Datubāzei būs autorizēta pieeja gan piena ražotājam (par savu 
ganāmpulku), gan piena pircējam, gan Pārtikas un veterinārajam 
dienestam (PVD). 

Par uzņēmumu vieglo                
transportlīdzekļu nodokli

No 2013. gada 1. janvāra zemnieku saimniecības kļūs par uz-
ņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) maksātājām, 
bet tas nebūs jāmaksā komersantiem vai zemnieku saimniecībām, 
kuras apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauk-
saimniecībā izmantojamo zemi un kura kārtējā gada 1. janvārī ir 
apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai LADĀ. Minē-
tā atbrīvojuma piemērošanai ir šādi nosacījumi:
• ja īpašumā vai turējumā ir reģistrēts viens vieglais transportlī-

dzeklis, nodokli par to nemaksā, ja komersanta vai zemnieku 
saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā 
iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada 
ienākumu deklarācijā ir vismaz 3000 latu (neieskaitot saņemto 
valsts un ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);

• ja īpašumā vai turējumā ir reģistrēti vairāki vieglie transportlī-
dzekļi, nodokli nemaksā par vienu vieglo transportlīdzekli, ja 
komersanta vai zemnieku saimniecības ieņēmumi no lauksaim-

nieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā 
vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 3000 
latu (neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu lauksaimniecībai 
un lauku attīstībai), un par katru nākamo vieglo transportlīdzekli 
uz katriem 50 000 latu ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražo-
šanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā ie-
sniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts 
un ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai).

Sīkāk skatīt Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņē-
mumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu.

Ķirbju un kabaču                       
„skaistumkonkurss” Ciemupē

Ciemupes tautas namā no 27. oktobra līdz 2. novembrim no-
tiks ķirbju un kabaču izstāde – konkurss. Katram ir iespēja līdz 
26. oktobrim atnest savu dārza skaistuli un piedalīties balsošanā, 
kas notiks 27. oktobrī no plkst. 13:00, bet 15:30 būs lielo ogu un 
kabaču audzētāju apbalvošana. 

Bezmaksas semināri Bauskā 
30. oktobrī 10:00 – 16:30

krūmmelleņu un dzērveņu audzēšana
krāšņumaugu audzēšana

Semināri notiks Bauskas novada domes 2. stāva sēžu zālē, Uzva-
ras ielā 1. Lektore: LLU docente Antra Balode. 

T.Vaļevko,
novada lauku attīstības konsultants

2012. gada 19. septembrī.
Pieņēma lēmumu: 
Ņemt aizņēmumu valsts kasē 

219252,06 Ls (divi simti deviņpadsmit 
tūkstoši divi simti piecdesmit divi Latvi-
jas lati 06 sant.) apmērā, lai nodrošinātu 
sekmīga projekta „Ozolu ielas rekons-
trukcija Ķeguma pilsētā” (Nr. ID Nr.11-
04-L32100-000260) īstenošanu;

Lūgt aizņēmuma summas atmaksas 
periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz 
Valsts kases noteiktajiem procentiem;

aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 
2013. gadu un pabeigt 2032. gadā, garan-
tējot tā izpildi ar pašvaldības budžetu;

Ķeguma novada domes projektu ko-
ordinatorei nodrošināt dokumentu sagata-
vošanu un iesniegšanu LR Finanšu minis-
trijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju 
kontroles un pārraudzības padomei;

Ķeguma novada domes priekšsēdētā-
jam kontrolēt lēmuma izpildi.

Ķeguma novada dome nolēma mainīt 
trīsdesmit sešiem nekustamajiem īpašu-
miem adreses, piešķirot zemei un ēkai 
vienotu adresi. Pašvaldības sekretārei no-
drošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes 
dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai un Ķe-
guma novada Būvvaldei. Lēmums stājas 
spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu 
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā 
stāšanās brīža Administratīvajā rajona tie-

sā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV - 1010.
Pieņēma lēmumu pagarināt 

25.01.2010. noslēgto Zemes nomas līgu-
mu par pašvaldības zemesgabala Rem-
bates pag., Ķeguma nov., daļas 0,9 ha 
platībā nomu bez apbūves tiesībām perso-
nīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz     
2013. gada 31. decembrim, nemainot pā-
rējos līguma noteikumus.

Nolēma pagarināt sociālā dzīvokļa īr-
nieka statusu uz dzīvojamo platību istabā 
Nr.1 Rembatē, Rembates pag., Ķeguma 
nov., līdz 2013. gada 19. februārim. Kā arī 
pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu 
uz dzīvojamo platību istabā Nr.2 Rem-
batē, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 
2013. gada 19. februārim. 

Pieņēma lēmumu noteikt Ķeguma 
novada pašvaldības izglītības iestāžu va-
dītājiem ar 2012. gada 1. septembra šādu 
mēneša darba algu 2012./2013.mācību 
gadam:

1. Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas direktoram 535 Ls (mērķdotā-
cijas finansējums);
2. Birzgales pamatskolas direktoram   
492 Ls (mērķdotācijas finansējums);
3. VPII „Gaismiņa” vadītājai 503 Ls 
(pašvaldības finansējums);
4. VPII „Birztaliņa” vadītājai 492 Ls 
(pašvaldības finansējums);
5. Birzgales mūzikas skolas direkto-
ram 541 Ls (pašvaldības finansējums).

Nolēma noteikt VPII pedagogiem ar 
2012. gada 1. septembri šādas darba algas:

Nr.
Pedagogs un 

iegūtā pakāpe

Pedagoģiskā darba stāžs 
(gados)

p.k mazāks 
par 5

no 5 līdz 
10

lielāks 
par 10

1
1.pakāpe vai 

nav iesaistījies 
projektā 

270 275 280

2 2. pakāpe 275 280 290

3 3. pakāpe (2) 285 295 315

Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus 
kārtībā no juridiskas personas nekusta-
mā īpašuma nodokļa parādu 116,32 LVL 
(viens simts sešpadsmit komats trīsdesmit 
divi lati) par nekustamo īpašumu Birz-
gales pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.

Nolēma ievēlēt Ķeguma novada Bāriņ-
tiesas locekli no 2012. gada 19. septembra 
uz pieciem gadiem, t.i. uz laiku līdz 2017.
gada 18. septembrim.

Pieņēma lēmumu apstiprināt šādus 
grozījumus Ķeguma novada domes 2012. 
gada 15. februāra sēdes lēmuma pieliku-
mā Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības 
amatu vietu saraksts 2012. gadam”:

1. Sadaļā „Sociālais dienests” papildi-
nāt ar jaunu amata vietu:
 Psihologs – 390
2. Sadaļā „Saimniecības nodaļa” pa-
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pildināt ar jaunu amata vietu:
 Strādnieks – 280
3. Sadaļā „Birzgales pagasta pārvalde” 
papildināt ar jaunu amata vietu:
 Autovadītājs – 348
4. Sadaļu „Pašvaldības policija” izteikt 
jaunā redakcijā:
 Vecākais inspektors – 490
 Inspektors – 422
 Inspektors – 422
Nolēma apstiprināt saistošos noteiku-

mus „Par grozījumiem Ķeguma novada 
domes 04.07.2011. saistošajos noteiku-
mos „Par Ķeguma novada pašvaldības 
budžetu 2012. gadam””. Pašvaldības sek-
retārei apstiprinātos saistošos noteikumus 
„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 
saistošajos noteikumos „Par Ķeguma no-
vada pašvaldības budžetu 2012. gadam”” 
triju dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas zināšanai. Pašvaldības sekretā-
rei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāša-
nās spēkā būtu brīvi pieejami Domes ēkā, 
Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales 
pagasta pārvaldē.

Pieņēma lēmumu piešķirt finansiā-
lu atbalstu 500, – LVL (pieci simti latu) 
apmērā nodibinājumam „Fonds Sibīrijas 
bērni”, grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sē-
juma tulkošanai angļu valodā un daļējiem 
tipogrāfijas izdevumiem, ar pārskaitījumu 
pēc piestādītā rēķina.

Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 
200, – LVL (divi simti latu) apmērā dalī-
bai 2012. gada Pasaules Nāciju kausa izcī-
ņas Supermoto sacensībās, Portimao trasē 
Portugālē 2012. gada 6. – 7. oktobrī.

Pieņēma lēmumu apmaksāt ēdināšanas 
izdevumus Ogres pamatskolā līdz 2012.
gada 31. decembrim, saskaņā ar izglītības 
iestādes piestādīto rēķinu.

Nolēma pagarināt Dienesta dzīvoja-
mās telpas īres līguma termiņu uz laiku 
līdz 2012. gada 31. decembrim bez līguma 
termiņa pagarinājuma iespējas. Atmaksāt 
ieguldītos finanšu līdzekļus par elektro-
instalācijas nomaiņu dienesta dzīvoklī, 
saskaņā ar iesniegtajiem maksājumus ap-
liecinošiem dokumentiem (čeki, pavadzī-
mes, u.tml.).

Pieņēma lēmumu izbeigt 2008. gada 
15. maija telpu nomas līgumu (kūts, šķū-
nis, saimniecības telpa), kas atrodas Rem-
bates pag., Ķeguma nov., ar 2012. gada 1. 
novembri. Kā arī nolēma slēgt telpu nomas 
līgumu par pašvaldības valdījumā esošas 
telpas Nr. 2 (kūts, 1/5 domājamā daļa no 
šķūņa, 1/5 domājamā daļa no saimniecī-
bas telpas), kas atrodas uz pašvaldībai 
piekritīga zemes gabala Rembates pag., 
Ķeguma nov., nomu palīgsaimniecības 
vajadzībām, ar 2012. gada 1.novembri, 

nosakot nomas maksu 1, – Ls/mēnesī plus 
PVN. Papildus nomas maksai nomnieks 
maksā nekustamā īpašuma nodokli atbil-
stoši kopīpašuma domājamai daļai.

Pieņēma lēmumu slēgt telpu nomas 
līgumu par pašvaldības valdījumā esošas 
telpas Nr.4 (kūts, 1/5 domājamā daļa no 
šķūņa, 1/5 domājamā daļa no saimniecī-
bas telpas), kas atrodas uz pašvaldībai 
piekritīga zemes gabala Rembates pag., 
Ķeguma nov., nomu palīgsaimniecības 
vajadzībām, ar 2012. gada 1. novembri, 
nosakot nomas maksu 1, – Ls/mēnesī plus 
PVN. Papildus nomas maksai nomnieks 
maksā nekustamā īpašuma nodokli atbil-
stoši kopīpašuma domājamai daļai.

Nolēma anulēt ziņas par piecu personu 
deklarēto dzīvesvietu. 

Pieņēma lēmumu apstiprināt nolikumu 
par gadatirgu Ķegumā. Ķeguma novada 
domes izpilddirektorei N.Sniedzei orga-
nizēt Nolikuma izvietošanu redzamā vietā 
Ķeguma novada domes administrācijas 
ēkā, Rembates pagasta pārvaldes ēkā, 
Birzgales pagasta pārvaldes ēkā, Ķeguma 
novada tautas namos un Ķeguma novada 
bibliotēkā.

Nolēma apstiprināt:
Ķeguma komercnovirziena vidussko-

las izdevumu tāmi 189 805,00 Ls (viens 
simts astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi 
simti pieci lati) un noteikt uzturēšanās 
maksu vienam audzēknim mēnesī 47,22 
Ls (četrdesmit septiņi lati un 22 santīmi);

Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi 
94 246,00 Ls (deviņdesmit četri tūkstoši 
divi simti četrdesmit seši lati) un noteikt 
uzturēšanās maksu vienam audzēknim 
mēnesī 85,37 Ls (astoņdesmit pieci lati un 
37 santīmi);

VPII Birztaliņa izdevumu tāmi 89 
054,00 Ls (astoņdesmit deviņi tūkstoši 
piecdesmit četri lati) un noteikt uzturē-
šanās maksu vienam audzēknim mēnesī 
140,02 Ls (viens simts četrdesmit lati un 
02 santīmi);

VPII Gaismiņa izdevumu tāmi                
142 875,00 Ls (viens simts četrdesmit divi 
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci 
lati) un noteikt uzturēšanās maksu vienam 
audzēknim mēnesī 89,52 Ls (astoņdesmit 
deviņi lati un 52 santīmi).

Pieņēma lēmumu apstiprināt saisto-
šos noteikumus „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa likmes noteikšanu sagruvušām, 
vidi degradējošām vai cilvēku drošību ap-
draudošām būvēm Ķeguma novadā”. Do-
mes izpilddirektorei N.Sniedzei organizēt 
saistošo noteikumu izvietošanu domes un 
Rembates pārvaldes un Birzgales pārval-
des ēkās redzamā vietā, kā arī to publicē-
šanu laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” 
pēc to pieņemšanas un pozitīva atzinuma 
saņemšanas no Vides aizsardzības un re-

ģionālās attīstības ministrijas.
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē 

par veiktajiem un plānotajiem saimnie-
ciskajiem darbiem novadā par periodu no 
05.09.2012.

1. 25.08.2012 izsludinātajam iepirku-
mam „Lietotas vieglās automašīnas 
iegāde Birzgales pagasta pārvaldes 
vajadzībām” tika veikta iesniegto pie-
dāvājumu vērtēšana. Iepirkums tika 
pārtraukts, jo piedāvājumi pārsniedz 
pasūtītāja finanšu iespējas.
2. 10.09.2012 tika izsludināts atkārtots 
iepirkums „Lietotas automašīnas iegā-
de Birzgales pagasta pārvaldes vaja-
dzībām”. 
3. 06.09.2012 tika izsludināts atkārtots 
iepirkums „Ķeguma novada pašval-
dības darbinieku veselības apdroši-
nāšanas pakalpojumi”. Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā 17.09.2012 tika 
saņemti divi piedāvājumi. Tuvā-
kajā laikā tiks veikta piedāvājumu              
vērtēšana.
4. 13.09.2012 tika izsludināts jauns 
iepirkums „Skatuves izgaismošanas, 
apskaņošanas iekārtu, skatuves mehā-
nismu montāža un aizkaru uzstādīšana 
Ķeguma tautas namā”. 
5. SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma 
Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas 
darbus.
6. SIA „RRKP būve” turpina siltināša-
nas darbus Birzgales iestādēs un Ķe-
gumā domes garāžās un ambulancē, 
un turpinās darbi arī Rembates skolas 
internāta ēkā.
7. SIA „Ulre” turpina ēkas renovācijas 
darbus Ķeguma SAC, Rīgas ielā 12.
8. SIA „Svillas” turpina Tomes tautas 
nama ēkas renovācijas darbus.
9. SIA „VIA MEŽS” turpina rekons-
trukcijas darbus Daugavgrīvas un Ko-
munālās ielas posmā. Tiek gatavota 
pamatne asfalta seguma ieklāšanai.
10. Būvnieki – Personu grupa           SIA 
„ASFALTBŪVE” un SIA „Ķekava –
PMK” turpina Ozolu ielas rekonstruk-
cijas būvdarbus Ķegumā. 
11. Būvnieki – Personu apvienība SIA 
„KUUM” un SIA „VIDES TEHNI-
KA” turpina Rembates skolas inter-
nāta rekonstrukciju sociālās aprūpes 
centra vajadzībām. 
12. 15. septembrī notika Ķeguma no-
vada sēņošanas čempionāts, Tomē ne-
tālu no Ratu kalna. Neskatoties uz to, 
ka mežs bija pilns ar sēņotājiem, čem-
pionātā piedalījās tikai 4 komandas. 
Kopējais guvums ap 10 kg.
13. Pašvaldības policijas darbinieki ir 
sekmīgi strādājuši, un atklājuši vainī-
gās personas vairākos pārkāpumos:

• atklāts vainīgais, un sodīts par bas-
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ketbola laukuma seguma bojāšanu pie 
Ķeguma komercnovirziena vidussko-
las, sastādīts administratīvais proto-
kols par sīko huligānismu;

• noskaidrots vainīgais, kurš izsita stiklu 
skolas ārdurvīm, logam un pastkastī-
tei, nodots Valsts policijai, jo viņam 
draud kriminālatbildība;

• noskaidrotas vainīgās personas, kuras 
apmētāja ar dubļiem Birzgales bērnu-
dārza fasādi, vairākas nepilngadīgas 
personas, uzsākta administratīvā liet-
vedība;

• noskaidrotas vainīgās personas (3 pus-
audži), kas sabojāja Ķeguma ambulan-
ces fasādi;

• noskaidrots vainīgais laternas bojāšanā 
un zādzībā, pēc paskaidrojumu snieg-
šanas lieta nodota Valsts policijai.

2012. gada 27. septembrī. 
Pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos 

noteikumus „Par nodokļa atbalsta pasāku-
ma piemērošanu nekustamā īpašuma no-
doklim Ķeguma novadā”. Domes izpild-
direktorei N.Sniedzei organizēt saistošo 
noteikumu izvietošanu domes un Rem-
bates pārvaldes un Birzgales pārvaldes 
ēkās redzamā vietā, kā arī to publicēšanu 
laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” pēc to   
pieņemšanas.

2012. gada 3. oktobrī. 
Nolēma izbeigt zemes lietošanas tie-

sības uz zemes gabalu Ķegumā, no 2011.
gada 31.decembra. Noteikt, ka apbūvētais 
zemes gabals Ķegumā, piekrīt pašvaldībai 
un ierakstāms zemesgrāmatā uz Ķeguma 
novada domes vārda. Kā arī pieņēma lē-
mumu slēgt Zemes nomas līgumu par ap-
būvētas zemes vienības Ķegumā, nomu, 
uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, 
nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks pa-
pildus nomas maksai maksā likumos no-
teiktos nodokļus.

Pieņēma lēmumu piedzīt bezstrīdus 
kārtībā no juridiskas personas nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu 23,23 LVL (div-
desmit trīs komats divdesmit trīs lati) par 
nekustamo īpašumu Birzgalē, Birzgales 
pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpašu-
mu. 

Izdevumi par nokavēto nodokļu mak-
sājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedza-
mi no nodokļu maksātāja līdzekļiem.

Nolēma noraidīt iesniegto lēmuma 
projektu.

Pieņēma lēmumu atļaut uzsākt zemes 
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 
īpašumam Rembates pag., Ķeguma nov. 
Kā arī nolēma apstiprināt Nosacījumus 

zemes ierīcības projekta izstrādei.
Nolēma piešķirt divus pabalstu ār-

kārtas situācijā vienu 80 Ls (astoņdesmit 
latu) apmērā, otru 30 Ls (trīsdesmit latu) 
no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu 
līdzekļiem, pārskaitot to uz AS Latvener-
go pēc klienta Līguma.

Pieņēma lēmumu piešķirt dzīvokļa 
pabalstu komunālo maksājumu segšanai    
50 Ls (piecdesmit latu) apmērā no pašval-
dības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem, 
ieskaitot to Birzgales pagasta pārvaldes 
komunālās saimniecības apsaimniekoša-
nas izdevumos.

Nolēma noteikt VPII vadītāju viet-
nieku atalgojumu atbilstoši MK noteiku-
miem Nr.836: VPII Gaismiņa (0,75) 
288,75; VPII Birztaliņa (0,25) 93,50.

Pieņēma lēmumu apstiprināt Ķeguma 
novada Sociālā dienesta darba kārtības 
noteikumus. Pašvaldības sekretārei no-
drošināt lēmuma nosūtīšanu domes izpild-
direktorei N.Sniedzei, Sociālā dienesta 
vadītājai V.Kļavai.

Nolēma ievēlēt Ķeguma novada do-
mes Sociālo un veselības jautājumu komi-
tejas sastāvā deputātu Kristapu Rūdi.

Pieņēma lēmumu Ķeguma novada 
domes priekšsēdētājam Robertam Ozo-
lam piedalīties Rīgas plānošanas reģiona 
delegācijas sastāvā pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Reinzemi – Pfalcu ar brau-
ciena tēmu „Enerģētikas maiņa Eiropā” 
laikā no 2012. gada 29. oktobra līdz 2. no-
vembrim. Nolēma segt ar domes priekš-
sēdētāja R.Ozola komandējumu saistītos 
izdevumus par kopējo summu 460, – LVL 
(četri simti sešdesmit latu) apmērā, ietve-
rot ceļa izdevumus (aviobiļetes un vietējo 
transportu) apdrošināšanu, viesnīcu, tulka 
pakalpojumus, apmaksājot Rīgas plānoša-
nas reģiona rēķinu. Kā arī pieņēma lēmu 
izmaksāt R.Ozolam komandējuma dienas 
naudu 32 LVL (trīsdesmit divu latu) ap-
mērā par katru diennakti.

Nolēma apbalvot ar Ķeguma novada 
domes Atzinības rakstiem Ķeguma nova-
da izglītības iestāžu darbiniekus par ilgga-
dēju darbu: Anitu Skosu (35 gadi); Edīti 
Dārznieci (30 gadi); Līgu Paukšti (30 
gadi); Gunu Lapsu (25 gadi); Vitu Livdāni 
(30 gadi).

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē 
par veiktajiem un plānotajiem saimnie-
ciskajiem darbiem novadā par periodu no 
05.09.2012.

1. 10.09.2012 atkārtoti izsludinātajam 
iepirkumam „Lietotas vieglās automa-
šīnas iegāde Birzgales pagasta pārval-
des vajadzībām” tika veikta iesniegto 
piedāvājumu vērtēšana. Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā līdz 21.09.2012. 
ir saņemts viens piedāvājums no SIA 
„ES Stratēģija”, kurš tiek atzīts par ie-

pirkuma procedūras uzvarētāju.
2. 06.09.2012 atkārtoti izsludinātajam 
iepirkumam „Ķeguma novada pašval-
dības darbinieku veselības apdroši-
nāšanas pakalpojumi”, Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā līdz 2012. gada 
17. septembrim plkst. 11.00 ir saņemti 
piedāvājumi no diviem pretendentiem: 
„BTA Insurance Company” SE un 
AAS „BALVA”, 20.09.2012, komisi-
ja izvērtēja pretendentu piedāvājumos 
iesniegtos atlases dokumentus un to at-
bilstību nolikuma izvirzītajiem Preten-
denta atlases nosacījumiem un atlases 
prasībām. 27.09.2012 turpina darbu 
pie Pretendentu piedāvājumu izvērtē-
šanas saskaņā ar iepirkuma nolikuma 
prasībām, sagatavojot jautājumus AAS 
„BALVA” par skaidrojumu sniegšanu. 
Saņemot atbildi no AAS „BALVA” 
komisija turpinās darbu.
3. 13.09.2012 tika izsludināts iepir-
kums „Skatuves izgaismošanas, ap-
skaņošanas iekārtu, skatuves mehā-
nismu montāža un aizkaru uzstādīšana 
Ķeguma tautas namā”. Piedāvājuma 
termiņā tika saņemti trīs piedāvājumi: 
SIA „SGS Sistēmas”; SIA „Muzikālā 
dizaina grupa” un SIA „AJV grupa”. 
27.09.2012. Iepirkumu komisija, iz-
vērtējot pretendentus, par visizdevīgā-
ko atzina SIA „AJV grupa”, kurš tiek 
atzīts par iepirkuma procedūras uzva-
rētāju.
4. 27.09.2012. Iepirkumu komisija 
apstiprina iepirkumu procedūras – at-
klāta konkursa „Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas sporta laukuma 
rekonstrukcija”, 01.10.2012 ir izslu-
dināts iepirkums, Iepirkumu Uzrau-
dzības biroja mājas lāpā, iesniegšanas 
termiņš 29.10.2012.
5. 20.09.2012. tiek atkārtoti izvērtēts 
Iepirkums „Āra trenažieru, velostatīvu 
un pludmales pārģērbšanās kabīņu ie-
gāde un uzstādīšana Ķeguma pludma-
lē”. Par iepirkuma procedūras uzvarē-
tāju tiek atzīta SIA „INTERSPORTS”.
6. Turpinās pašvaldības ēku siltināša-
nas darbi gan Birzgalē, gan Ķegumā.
7. Turpinās Tomes TN siltināšanas un 
rekonstrukcijas darbi, kā arī SAC ēkā 
Ķegumā.
8. Turpinās iekštelpu rekonstrukcijas 
darbi Rembates internāta ēkā.
9. Turpinās remontdarbi arī Ķeguma 
TN. Šobrīd ir uzsākti parketa ieklāša-
nas darbi un var cerēt, ka oktobrī visi 
iecerētie darbi beidzot tiks pabeigti. 
10. Praktiski ir pabeigta stāvlaukuma 
izbūve pie bibliotēkas un bērnudārza.
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1) Apkures sezonu plānots uzsākt ar 15. oktobri.
2) Atgādinam, ka rēķinu nomaksa termiņš ir tekošā mēneša 27. 

datums. Lūdzam savlaicīgi apmaksāt saņemtos rēķinus.
3) No  š.g. 1. novembra visiem iedzīvotājiem un māju pārvaldnie-

kiem atsākam aprēķināt soda % par kavētajiem maksājumiem, 
tie sastāda 0.015% par katru kavējuma dienu no kavētās mak-
sājuma summas.

4) Iedzīvotājiem, kam noslēgtas vienošanās un tās tiek pildītas, 
soda % netiek piemēroti.

5) Lūdzam iedzīvotājus parūpēties par siltuma zudumu samazi-
nāšanu savā dzīvoklī, laikus veikt logu un durvju siltināšanu.

6) Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 no 
04.04.2012. ir punkti, kas īpaši jaievēro daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem, par to neievērošanu tiks piemērots administratī-
vais sods. (Smēķēšana koplietošanas telpās, kārtība un tīrība)

7) Esiet atbildīgi par saviem mīluļiem – kaķiem un suņiem! Kop-
lietošanas telpās dzīvniekus neatstāt! Par dzīvnieka piemēslo-
to teritoriju ir atbildīgs dzīvnieka īpašnieks.

8) Atcerieties, ka jārūpējas un jānes atbildība arī par koplieto-
šanas telpām! Tā kā dzīvojamais fonds noveco, nepieciešami 
remonti, lemjot par papildus remontdarbiem savai daudzdzī-
vokļu mājai. Aicinam rīkot māju kopsapulces.

9) Apsaimniekošanas objektos Ķegumā un Rembatē veikti seko-
joši darbi:

	Rembatē, Ķeguma ielā 8a salabots jumta segums;
	Rembatē, Ķeguma ielā 2 tiek labots jumta segums;
	Rembatē, Ķeguma ielā 4 nosiltināts ūdensvads;

	Rembatē Liepu ielā 1 labots jumta segums;
	Rembatē Liepu ielā 3 ūdensvada remonts, šahtas betonēšana;
	Ķegumā, Staru ielas masīvā apsekota iekšējā apkures sistēma 

un siltinātas apkures sistēmas caurules;
	Ķegumā, Staru ielā 12 apkures sistēmas remonts;
	Ķegumā, Staru ielā 10 piebraucamo ceļu bedrīšu aizbēršana, 

ūdensvada avārijas remonts;
	Ķegumā, Staru ielā 8 kanalizācijas tīrīšana un skalošana;
	Ķegumā, Staru ielā 6 iekšējās kanalizācijas sistēmas remonts;
	Ķegumā, Ogres ielā 6 ūdens sūknēšana no pagraba, turpinās 

mājas siltināšanas darbi;
	Regulāri tiek veikti apsaimniekojamo teritoriju uzkopšanas 

darbi.
10) Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa 
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpo-
jumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, nosaka, ka pa-
stāvot ūdens starpībai starp centrālo skaitītāju un dzīvkoļos uzstā-
dītajiem skaitītājiem, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins, starpību 
sadalot proporcionāli ūdens patēriņam dzīvokļos. Plānots ūdens 
zudumu starpību piemērot iedzīvotājiem no š. g. 1. decembra.

Lūdzam māju iedzīvotājus, sakarā ar ūdens zudumiem daudzdzī-
vokļu mājās:

a) Ziņot par iespējamajām avārijas vietām. 
b) ūdens skaitītāja rādījumus lūdzam nodot mēneša  pēdē-

jo 3 darba dienu laikā pa tālruni 65038166 vai e-pastu:  
saldo.kegumastars@inbox.lv.

11) SIA „Ķeguma Stars” vadītāja pieņemšanas laiks: pirmdienās 
no plkst. 16:00 līdz 18:00 vai iepriekš piesakoties pa tāl. 65038166 
un vienojoties par pieņemšanas laiku.

SiA „Ķeguma Stars” administrācija

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm, 

Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu… 
Nostājas blakus Tev draugi un klusē 

Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
Esam skumju brīdī kopā ar mūsu Sandru,

tēvu smiltājā pavadot.
Deju kopa „Rasa”

Līdzjūtība
Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek.

Lai tev, smilšu kapā dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Margaritai Brambergai mūžībā aizejot.

Ķeguma novada pensionāru biedrība

Mūžībā aizgājuši
Ziedēj visi kapu kalni

Košajās puķītēs,
Kā tiem bija neziedēt
Pilni dārgu dvēselīšu.
Arvīds Amtmanis

14.11.1946. – 13.09.2012

Ernests Skujiņš
26.02.1936. – 14.09.2012

Edgars Melnacis
25.06.1951. – 27.09.2012.

Anatolijs fisenko
27.11.1926. – 30.09.2012.

Margarita bramberga
03.12.1929. – 03.10.2012.

Antons rudusans
04.09.1937. – 04.10.2012.

Milda burka
04.11.1926. – 09.10.2012.
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SIA
„SOLID METAL”

Licence Nr. 2010-02/269

IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
METĀLLŪŽŅUS

Rembate, Katlu iela, „Mētras”
- sekojiet reklāmas zīmēm!

Izbraucam uz objektiem, veicam griešanu, 
kraušanu. Svēršana ar verificētiem sva-
riem. Godīga attieksme, ātra samaksa.

Autoevakuātora pakalpojumi
- a/m, busi, traktori līdz 4 t.

Ražošanas vadītāja Maija Janševska.
T. 26 338 775, 65055947

Par pieņemamu cenu pārdod medu.        
Tālr. 26182284 
Ģimene vēlas īrēt māju Ķegumā vai tās 
apkārtnē, izskatīsim jebkuru piedāvājumu. 
Tālr. 26849536
Oktobrī Jums ir iespēja nomainīt 
ūdensskaitītājus par 6 Ls/gabalā! Uzstādām 
gan jaunus, gan lietotus ūdens skaitītājus! 
Tālr. 29355317
Labprāt iegādātos ķirbjus 10 sant kilogramā 
(ja iespējams dzeltenos ķirbjus labāk).   
Tālr. 20464849 

SIA „Kliers” /Lic.Nr. CS12ME0035/
sadarbībā ar SIA „Rembates Metāls”

•  iepērk metāllūžņus
•  konstrukciju demontāža, izvešana
•  norakstām, utilizējam a/m

Ātra samaksa!
Rembate, T. 29320387, 65055821

PRIVĀtSLUDInĀJUmI

8. un 9. novembrī
Bibliotēkā
rokdarbu

izstāde – pārdošana

8. novembrī no 12:00 līdz 19:00
9. novembrī no 10:00 līdz 17:00

Interesentiem pieteikties:
Vija – 26598386,

Ingrīda – 26215627

sIa „Zemnieku vet. aptiekas”
darba laiks no
1. novembri:

Pirmdiena: 9:00 – 17:00
Otrdiena: 9:00 – 15:00
Trešdiena: 9:00 – 15:00

Ceturtdiena: 9:00 – 15:00
Piektdiena: 9:00 – 15:00
Sestdiena: 10:00 – 13:00

(vēlams iepriekšējs pieraksts)
Svētdiena: brīvdiena

kontaktinformācija:
65038660, 29488271

Gaidām Jūsu iesūtītās vēstules par iedzīvotājiem, kuri,
Jūsuprāt, ir pelnījuši kļūt par Ķeguma Novada Lepnumu,

cilvēku, ar kuru mēs varam lepoties.
Vēstules Jūs varat iesūtīt elektroniski:

dace.malina@kegums.lv; sarmite.pugaca@kegums.lv;
sanita.jefremova@inbox.lv; ritina22@inbox.lv;

vai atstāt Tomes, Birzgales, Ķeguma
Tautas namos, Rembates pasākumu organizatorei, Ķeguma novada domē pie sekretāres

„Laimīgs ir nevis tas, kas saņem, bet gan tas, kurš spēj dot citiem”
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Vingrošana sieVietēm!
Sākot no oktobra mēneša trešdienās

18.00 Ķeguma skolas aktu zālē. 
Kalanētika, pilates, strečings un

dažāda veida aktivitātes.
Nodarbības bezmaksas.

Linda Markusa – Ciematniece
Tel. 22329190

Cienījamie
skolēni un vecāki!

Ja vēlaties 
•	 brīvpusdienas 1. – 6. klases       

skolēniem;
•	 bezmaksas transportu uz skolu 

no Ogres, Kaibalas, Lielvārdes, 
Tomes, Rembates;

•	 iespēju izmantot labiekārtotu 
dienesta viesnīcu,

Jums ir iespēja iegūt kvalitatīvu          
izglītību Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas 6 mācību programmās.

ESAM ATVĒRTI TIEŠI JUMS!
Tālrunis uzziņām : 27832616

Tomes tautas nama
amatierkolektīvi Jūs gaida!

Tomes tautas nama dramatiskais kolektīvs gaida jaunus
dalībniekus savā kolektīvā

Kolektīva vadītājai A. Freibergai un kultūras darba organizatorei S. Puga-
čai ir daudz radošu ideju šim un nākamajam gadam, bet, lai tās īstenotu, 
esat vajadzīgi Jūs. Jaunā izremontētā skatuve dos iespēju idejas realizēt 

un sniegs patiesu prieku Jums darboties. Tomenieši, lūdzu esat atsaucīgi, 
veidosim kopā savu ikdienu un svētkus, ar savu darbu, sniedzot prieku 
sev un apkārtējiem. Pagaidām nodarbības notiek bibliotēkas telpās sest-

dienās no plkst. 15:00 līdz 17:00

Tomes kultūras lauciņam klāt nācis jauns kolektīvs – folkloras kopa, 
kurai jūs varat pievienoties. Nodarbības notiek sestdienās no plkst. 16:30 
līdz 18:30 pagaidām Tomes pamatskolas telpās. Sanāksim, lai kopā veido-
tu stipru savu Tomes pagastu, jo mūsu tautas spēks ir dziesmā un latvisko 

tradīciju kopšanā!
Meklējam vijoles un akordeona spēlētājus

Dace Priedoliņa
(tālr. 28354648)



18. novembra programma Rembatē

Plkst. 12:00 “Rembates aplis “
3km un 10,8 km distancē,

starts pie pagasta pārvaldes ēkas
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00

Plkst. 13:00 svētku koncerts, 
piedalās Lielvārdes k/n deju studijas” Teiksma” dejotāji

Plkst. 22:00 svētku balle, spēlēs grupa NGNC
Galdiņus pieteikt iepriekš!

Sīkākai informācijai tālr.: 29321083

13. NOVEMBRĪ PLKST. 15:00
ĶEGUMA KOMERCNOVIRZIENA VIDUSSKOLĀ

LāčpLēša Diena
Pasākums top sadarbojoties Ķeguma tautas namam

ar Lielvārdes Gaisa spēku aviācijas bāzi
„KUR MĪT TAS SPēKS, KAS PACELS MŪS?

VAI NEZINĀT, TIE ESAT JŪS – ”

Vienreizēja iespēja iepazīties ar Lielvārdes Gaisa
spēku aviācijas bāzes darbības nozari 

(Ieeja brīva)

17. Novembrī plkst. 18:00
ĶEGUMA TAUTAS NAMĀ

Latvijas vaLsts prokLamēšanas
94 gadadienas svētku pasākums

„Latvijā es cerēju Jaunu skaistu Latviju”

Svētku koncerts
• Ķeguma novada domes priekšsēdētāja uzruna

• Titula „Ķeguma lepnums” ieguvēju godināšana
• Svētku balle kopā ar grupu „Emburgas zēni”

(Uz balli iespējams rezervēt galdiņus piesakoties pa tālr. 22010300 līdz 15. novembrim)

Svinēsim svētkus kopā gaišajās tautas nama telpās

2012. gada 24. augusts

ToMES  TAuTAS  NAMS
27. NoVEMBRī
organizē braucienu uz

Dailes teātra izrādi
„Noslēpumainā zvaigzne”

Biļešu cena 7 Ls, (pensionāriem50 % atlaide) 
ceļš 3 Ls 

 Jāpiesakās un jāsamaksā līdz 30. oktobrim 

Tomes tautas nama amatieru kolektīvi
aicina piedalīties 

Lāčplēša dienas pasākumā
9. novembrī plkst. 17:00 

Pulcēšanās Tomes pamatskolas pagalmā

Sakarā ar notiekošo remontu
Tomes tautas namā,

Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai veltītais pasākums notiks 

savādāk nekā ierasts.
Tautas nams organizēs

ekskursiju uz
Rīgas Brāļu un Raiņa kapiem,
Brīvības pieminekli un Basteja 

bulvāri.
Ekskursija notiks 10. novembrī
Izbraukšana no Ķeguma 11:00

Aptuvenās
ekskursijas izmaksas 3 Ls 

Interesenti var jau sākt pieteikties, 
zvanot uz tālr. 27843230
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