
www.kegumanovads.lv

BEZMAKSAS

Pie Ķeguma 
dienas centra top bērnu 

aktivitāšu laukums
 4.lpp. u

Uzvarētāja kauss 
svara bumbas cēlājiem

5.lpp. u

Notikuši Sieviešu 
dienai veltīti pasākumi

5.lpp. u

www.kegumanovads.lv

BEZMAKSASĶEGUMS  REMBATE  BIRZGALE  TOME

Tomē viesojas 
Lidija Lasmane-

Doroņina 
 2.lpp.

Notikusi cīņa 
par Ķeguma 

kausu
 6.lpp.

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

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

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

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

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

Kintija Sparāne

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

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

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

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

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

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
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Papildu fi nansējums VPII „Gaismiņa”

ILMĀRS 
ZEMNIEKS,
Ķeguma 
novada 
domes 
priekšsēdētājs

Pavasaris ir 
atnācis!

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

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

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

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs

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

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 
iepazīstas ar katlumāju.

Ar mērķi ierobežot Covid-19 
izplatību valstī izsludināta 
ārkārtējā situācija līdz 2020.
gada 14.aprīlim. 

13.martā, Ķeguma novada do-
mes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls 
sasauca sēdi, kurā piedalījās 
administratīvie darbinieki, lai 
lemtu par pašvaldības turpmāko 
rīcību pēc ārkārtējās situācijas 
izsludināšanas.

Sēdē tika nolemts nerī-
kot un atcelt visus publiskos 
pašvaldības pasākumus no 
13.marta līdz 14.aprīlim. Tā-
pat visas telpu īres pašvaldības 
ēkās, kas bija paredzētas šajā 
laika posmā, tiek atceltas. Visi 
pašdarbības kolektīvu mēģinā-
jumi, sporta pulciņi un interešu 
izglītības pulciņi tiek atcelti līdz 
14.aprīlim.

No 13.marta līdz 14.aprīlim 
tiek slēgta Ķeguma komercno-
virziena vidusskola un Birzga-
les pamatskola. Mācības skolē-
niem tiks nodrošinātas attālināti. 
Arī Birzgales Mūzikas skolā mā-
cības notiek attālināti.

No 16.marta Ķeguma nova-
da bibliotēka, Ķeguma novada 
bibliotēkas Tomes bibliotēka, 
Ķeguma novada bibliotēkas 
Rembates bibliotēka un Ķegu-
ma novada Birzgales bibliotē-

ka pārtrauc lietotāju apkalpo-
šanu klātienē. 

Ķeguma novada sociālajā 
dienestā Ķegumā, Birzgalē, 
Rembatē pakalpojumi tiek 
sniegti attālināti. 

No 17.marta mainīts Ķegu-
ma novada dzimtsarakstu no-
daļas darba laiks. 

Ķeguma novada bāriņtiesa 
aicina, nepieciešamības gadīju- 
mā, jebkurā diennakts laikā sa-
zināties ar bāriņtiesas priekšsē-
dētāju.

Lai bērni apmeklētu Ķeguma 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādes, vecākiem ir jāiesniedz 
pirmsskolas izglītības iestā-
dē rakstisks apliecinājums, ka 
bērns un ģimene nav apmeklē-
juši Covid-19 skartās valstis vai 
teritorijas, nav bijis kontakts ar 
Covid-19 saslimušajiem vai kon-
taktpersonām un vecākiem nav 
iespēju citādi nodrošināt bērna 
pieskatīšanu.

Saskaņā ar Ķeguma novada 
pašvaldības 13.03.2020. Rīko-
jumu Nr. KNP1-1.7/20/21 “Par 
Ķeguma novada pašvaldības 
iestāžu rīcību, lai ierobežotu ko-
ronavīrusa slimības “Covid-19 
izplatību”, Ķeguma novada 
pašvaldība nodrošina pakalpo-
jumu sniegšanu ATTĀLINĀ-
TI, nepieņemot apmeklētājus!

Vienotā valsts un pašvaldību 
klientu apkalpošanas centra dar-
bība notiek, sniedzot klientiem 
pakalpojumus attālināti, nodro-
šinot dokumentu pieņemšanu 
un izsniegšanu elektroniski vai 
papīra formātā, izmantojot 
pasta pakalpojumus vai do-
kumentus ievietojot Ķeguma 
novada pašvaldības izveidotā 
pasta kastītē pie pašvaldības 
domes ēkas.

Aicinām novada iedzīvotājus 
izmantot e-pakalpojumus portālā 
latvija.lv!

Pieejamas ir telefoniskas 
konsultācijas e-pakalpojuma 
saņemšanai, zvanot uz tālruni 
- 25746001, 65038883 vai sa-
zinoties rakstiski uz e-pastu: 
dome@kegums.lv!

Papīra formāta iesniegumiem 
lūdzam izmantot Ķeguma nova-
da pašvaldības pastkastīti!

Ķeguma novada pašvaldī-
bas darbinieku kontakttālruņi un 
e-pasti pieejami pašvaldības mā-
jas lapā www.kegumanovads.lv, 
sadaļā “Kontaktinformācija”.

Aicinām iedzīvotājus, iespē-
ju robežās, uzturēties dzīvesvietā 
un nedoties uz darbu, sabiedris-
kām vietām, vietām, kur uztu-
ras liels skaits cilvēku, iespēju 
robežās neizmantot sabiedrisko 
transportu. Pirmās nepieciešamī-
bas preču vai pārtikas iegādei iz-
mantot kādu no šādām iespējām: 
- piegādi mājoklī, izvairoties no 
kontakta ar piegādātāju;
- pārtikas vai preču piegādi ar tu-
vinieku palīdzību, atstājot tās pie 
durvīm;
- lūgt pašvaldības sociālā dienes-
ta palīdzību, izvairoties no tieša 
kontakta ar sociālo darbinieku;
- ja nav citu risinājumu, veikalu 
apmeklēt stundās, kad veikalā 
mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru 
distanci no veikala apmeklētā-
jiem un pārdevējiem.

Valstī izsludināta ārkārtas situācija! Ķeguma novada pašvaldības 
izglītības iestāžu darbība 
ārkārtas situācijā

Saskaņā ar 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par 
ārkārtas situācijas izsludināšanu” valstī  ar mērķi ierobežot Co-
vid-19 izplatību, no 2020. gada 13. marta līdz 14.aprīlim izglītība 
iestādēs ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē un nodroši-
nātas mācības attālināti. Tāpat ir pārtraukts viss kultūrizglītības un 
sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācī-
bu process (treniņu, sacensību, mēģinājumu norise). Šīs pārmaiņas 
attiecināmas arī uz visām novada izglītības iestādēm.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Izglītības iestāde ir slēgta skolēniem un apmeklētājiem. Saziņa 

- attālināti. Skolas pedagoģiskie darbinieki nodrošina sava mācību 
priekšmeta pasniegšanu skolēniem attālināti e-vidē. Mācību procesa 
nodrošināšanai tiek izmantoti šādas saziņas platformas un tehnolo-
ģiskie rīki:
•	 saziņai ar skolēniem un viņu vecākiem - E-klase, WhatsApp, 

telefoniski;
•	 mācību satura apguvei – Google vidē (Google Doc., Google Sheet);
•	 videokonferenču organizēšanai – Google Meet.

Skolas tehniskie darbinieki strādā saskaņā ar direktora vai direk-
tora vietnieka saimniecības lietās norādījumiem. Plašāku informācija 
par darba organizāciju iestādē ārkārtas situācijā skolēniem un viņu 
vecākiem E-klasē un skolas mājas lapā http://kegumaskola.lv/lv/. 
Saziņai ar iestādi izmantot: skolas e-pastu: skola@kegumaskola.lv, 
tālruņa nr. 65055273, E-klases pastu.

Birzgales pamatskola
Mācību process, saziņa ar skolēnu vecākiem un klientiem – attā-

lināti. Skolā ir skolotāji (saskaņojot ar iestādes administrāciju, peda-
gogs var strādāt attālināti), tehniskie darbinieki un direktors. Vecāki, 
apmeklētāji vai skolēni var ierasties skolā pēc grāmatām vai mācību 
materiāliem iepriekš vienojoties ar audzinātāju un ievērojot valstī no-
teiktos ierobežojumus. Galvenais saziņas un plānošanas līdzeklis ir 
E-klase. Mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantoti šādas saziņas 
platformas un tehnoloģiskie rīki:
•	 saziņai ar skolēniem un viņu vecākiem - E-klase, WhatsApp, 

telefoniski;
•	 mācību satura apguvei – Uzdevumi.lv, Soma.lv, WhatsApp, skype.

Izglītības iestādes tehniskie darbinieki strādā saskaņā ar direkto-
ra vai direktora  vietnieka saimniecības lietās norādījumiem. Plašāku 
informācija par darba organizāciju iestādē ārkārtas situācijā skolas 
mājas lapā https://www.birzgalespamatskola.lv/. Saziņai ar iestādi 
izmantot: Valentīns Pastars, direktors tālrunis 26334662, valentins.
pastars@kegums.lv;  Jānis Petrovskis, skolas saimnieks  tālrunis 
26689626.
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Pārmaiņas ir skārušas mūs visus, tāpēc šajos skaistajos 
pavasara svētkos aicinu novērtēt mirkļus, ko kopā pavadām 
ar pašiem tuvākajiem, priecāties par pasakainajiem Ķeguma 
novada dabas skatiem, un sajust līdzcilvēku atbalstu, kas mūs 
vieno un stiprina! 

Lieldienās vēlu Jums labu veselību, izturību un prieku, ko 
sniegt apkārtējiem! Pavadīsim šos svētkus ģimenes lokā, atce-
roties bērnību ar pūpolu zariem, pavasara ziediem, olu kaujām 
un tradīcijām, kas tiek nodotas paaudzēs. Smiesimies, priecāsi-
mies un dāvāsim mazos laimes mirkļus viens otram!

Priecīgas Lieldienas!
Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Raivis Ūzuls
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Pirmsskolas izglītības iestā-
des “Gaismiņa” un “Birztali-
ņa” nodrošina apvienoto dežūr-
grupu darbību.  Lai apmeklētu 
pirmsskolas izglītības iestādi, ve-
cākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz 
pirmsskolas izglītības iestādē 
rakstisks apliecinājums, ka bērns 
un ģimene nav pēdējo 14 dienu 
periodā bijusi ārvalstīs un nav 
bijusi kontaktā ar Covid-19 sasli-
mušajiem vai kontaktpersonām, 
un vecākiem nav iespēju citādi 
nodrošināt bērna pieskatīšanu. 
Galvenais saziņas un plānošanas 
līdzeklis abās izglītības iestādēs 
ir tiešsaistes sistēma ELIIS. Dar-
binieki strādā saskaņā ar iestādes 

vadītāja norādījumiem. 
Saziņai PII “Gaismiņa”: tāl-

runis 25421659; 65038552;
Saziņai PII “Birztaliņa”: 

tālrunis 26415670.
Birzgales Mūzikas skola ir 

slēgta apmeklētājiem un skolē-
niem. Saziņa ar skolēniem un ve-
cākiem - tikai attālināti. Pedago-
gi strādā attālināti. Saziņas veids 
starp skolēniem un skolotājiem 
ir mobilie sakari, WhatsApp un 
e-pasts. Nedēļas darba grafiks 
audzēkņiem tiek saskaņots ar 
skolotājiem,  sniegta atgrieze-
niskā saite. Vingrināšanās instru-
mentu spēlē notiek individuāli. 
Mācību procesa kvalitatīvai no-
drošināšanai nepieciešama ve-

cāku līdzdalība. Tehniskie darbi-
nieki strādā saskaņā ar direktora 
norādījumiem. Saziņai ar iestādi 
izmantot tālruni 25620321

Skolēniem un vecākiem ak-
tuālā informācija par attālināto 
mācību procesa norisi ir pieeja-
ma tiešsaistes informācijas sis-
tēmās - E-klase, ELIIS (pirms-
skolai) un citās izglītība iestādes 
norādītajās saziņas platformās.

Ar biežāk uzdotajiem jautā-
jumiem par izglītības procesu 
ārkārtas situācijā var iepazīties 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
un Valsts izglītības satura centra 
(VISC) mājas lapā: https://izm.
gov.lv/lv/ministrija/informaci-
jas-centrs/buj-par-covid-19.

Saskaņā ar Ķeguma nova-
da pašvaldības Rīkojumu Nr. 
KNP1-1.7/20/21 “Par Ķeguma 
novada pašvaldības iestāžu rīcī-
bu, lai ierobežotu koronavīrusa 
slimības “Covid-19 izplatību”, 
4.punktu Ķeguma novada bib-
liotēka, Ķeguma novada biblio-
tēkas Tomes bibliotēka, Ķeguma 
novada bibliotēkas Rembates 
bibliotēka un Ķeguma novada 
Birzgales bibliotēka pārtrauc lie-
totāju apkalpošanu klātienē.

Pakalpojumu sniegšanu ie-
spēju robežās nodrošināsim at-
tālināti: 

1. grāmatu lasīšanas termiņu 
pagarināšana;

2. autorizācijas datu izsnieg-
šana “3td e-grāmatu bibliotēkai”; 

3. konsultācijas var saņemt:
3.1. Ķeguma novada biblio-

tēkā pa tālruņiem: 65038421; 
65038422, vai e-pastā: kegbib-
lio@inbox.lv; biblioteka@ke-
gums.lv;

3.2. Ķeguma novada biblio-
tēkas Rembates bibliotēkā pa 
tālruni 65055960, vai e-pastā: 
remb.biblio@kegums.lv;

3.3. Ķeguma novada biblio-
tēkas Tomes bibliotēkā pa tālruni  
65067970, vai e-pastā: tomes.
biblio@kegums.lv;

3.4. Ķeguma novada Bir-
zgales bibliotēkā pa tālruni 
65034281, vai e-pastā: birzg.bib-
lio@kegums.lv.

Izmaiņas Bibliotēku dar-
bā stājas spēkā ar 2020.gada 
16.martu un ir spēkā līdz tā at-
celšanai vai jauna rīkojuma iz-
došanai.

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

Ķeguma novada sociālais die-
nests informē, ka dienesta darbs 
turpina notikt arī šā brīža - ār-
kārtas situācijas laikā, lai arī 
klientu pieņemšanu klātienē 
esam ļoti ierobežojuši. 

Ja ir nepieciešama palīdzība – 
zvaniet, rakstiet… Ņemot vērā 
katru individuālu gadījumu, ri-
sināsim un skaidrosim, kā arī 
rīkosimies nekavējoties, ja tiks 
saņemta informācija par personas 
apdraudējuma risku, t.sk., pamat-
vajadzību nodrošināšanu, vardar-
bību u.tml.

Līdz 27.martam Ķeguma no-
vada sociālais dienests nav sa-
ņēmis nevienu iesniegumu  par 
nepieciešamību nodrošināt krīzes 
pabalstu sakarā ar Covid-19 ietek-
mētu situāciju, kā arī nav saņemta 
informācija par pārtikas vai me-
dikamentu piegādes nepiecieša-
mību, vai pagaidu dzīvesvietas 
nodrošināšanu uz pašizolācijas 
laiku.

Šobrīd pilnā mērā turpinās 
arī biedrības “Latvijas Samariešu 
apvienība” darbs, sniedzot aprū-
pes mājās pakalpojumu Ķeguma 
novada iedzīvotājiem, ievērojot 
Slimību un profilakses centra re-
komendētos piesardzības pasāku-
mus. 

Ķeguma novada sociālais die-
nests turpina sadarbību ar Ķegu-

ma novada bāriņtiesu un Ķeguma 
novada pašvaldības policiju, sa-
skaņā ar augstāk stāvošu institū-
ciju vadlīnijām un norādījumiem, 
kā arī ņemot vērā situāciju mūsu 
pašvaldībā.

Papildus informējam, ka ir 
apstiprināti grozījumi Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā, kas ļauj pagarināt trūcīgo 
un maznodrošināto personu (ģi-
meņu) statusu bez papildus doku-
mentu iesniegšanas uz ārkārtas si-
tuācijas laiku un vienu kalendāro 
mēnesi pēc ārkārtas situācijas, ne-
pārvērtējot ienākumus un sagla-
bājot tiesības saņemt valsts snieg-
to atbalstu, pašvaldības sociālos 
pabalstus, kā arī saņemt Eiropas 
atbalsta pārtikas un higiēnas pre-
ču pakas. Šobrīd trūcīgas un maz-
nodrošinātas personas (ģimenes) 
statusu esam pagarināšu tiem, ku-
riem iepriekš minētais statuss bija 
piešķirts līdz š.g. 29.februārim. 
Aprīļa mēnesī minētie statusi tiks 
pagarināti tām personām (ģime-
nēm), kurām tas ir spēkā līdz š.g. 
31.martam. 

Veikti grozījumi arī Invalidi-
tātes likumā, kas nosaka, ka uz 
pus gadu tiek pagarināti Valsts 
darbspēju ekspertīzes ārstu komi-
sijas  iepriekš pieņemtie lēmumi 
par invaliditāti, pat, ja nebūs sa-
ņemts personas iesniegums un citi 
dokumenti atkārtotai invaliditātes 

ekspertīzes veikšanai. Šajā pusga-
da periodā persona, kurai noteikta 
invaliditāte, nezaudēs tiesības sa-
ņemt invaliditātes pensiju, valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu 
invaliditātes gadījumā, kā arī citus 
invaliditātes seku mazināšanai ne-
pieciešamos sociālos pakalpoju-
mus, pabalstus un atvieglojumus.

Ir noteiktas arī atkāpes kār-
tībai kādā tiek veikta personas 
novērtēšana, aizpildot “Personas 
ikdienā veicamo darbību un vides 
novērtējuma anketu”, ko veic so-
ciālā dienesta darbinieks, ja Valsts 
darbspēju ekspertīzes ārstu ko-
misijai ir lūgts izvērtēt atbilstību 
īpašas kopšanas pabalsta saņem-
šanai.  Šā brīža apstākļos, novēr-
tēšana ir iespējama arī netiekoties 
klātienē.

Aicinu ik vienu iedzīvotāju 
rūpīgi izvērtēt savas aktivitātes 
ārpus dzīvesvietas un atbildīgi 
sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, ku-
riem tas nepieciešams, domājot 
arī par savu veselību.

Saziņai ar Ķeguma novada so-
ciālo dienestu, lūdzu izmantot:
socialaisdienests@kegums.lv 
Ķegumā – 28321638, 65038896
Birzgalē –  26100564, 65035985
Rembatē – 26689631, 65055995

Vita Kalniņa
Ķeguma novada sociālā 

dienesta vadītāja

Ķeguma novada sociālā dienesta 
darbs ārkārtas situācijas laikā

Ķeguma novada pašvaldības izglītības 
iestāžu darbība ārkārtas situācijā

Bāriņtiesa turpina darbu 
attālināti, izņemot gadījumus, 
kas skar bērnu drošību
Ņemot vērā izsludināto ārkār-
tas stāvokli valstī, Ķeguma 
novada bāriņtiesa informē no-
vada iedzīvotājus par iespēju, 
nepieciešamības gadījumā, jeb-
kurā diennakts laikā sazināties 
ar bāriņtiesas priekšsēdētāju 
pa tālruni 25417520 vai rakstot 
uz e-pasta adresi: barintiesa@
kegums.lv.

Informējam, ka apliecinājumu 
izdarīšana uz laiku tiek apturēta 
(pārdošanas līgumi, dāvināju-
ma līgumi, piekrišanas, paraksta 
apliecinājumi, testamenti, no-
stiprinājuma lūgumi), izņemot 
pilnvaru izsniegšana bērna tiesī-
bu pārstāvniecībai. Informāciju 
pilnvaras sagatavošanai lūdzam 
nosūtīt uz e-pastu.

Lūdzam novada iedzīvotājus 
nekavējoties informēt bāriņtiesu 
par:

1.  bērniem, kuri, valstī no-
teikto iebraukšanas ierobežojumu 
dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku ap-
rūpē bez likumiskas pārstāvības;

2.  bērniem (visdrīzāk pusau-
džu vecumā), kuru vecāki ir iz-
braukuši ārpus valsts un bērni ir 
palikuši vieni;

3.  bērniem, kuru vecākiem 
jāatrodas pašizolācijā.

Informējam, ka vecāki, kuri ir 
spiesti uz neilgu laika periodu at-
stāt bērnu citas personas aprūpē, 
var izdot pilnvaru bērna pārstāvī-
bai attālināti, izmantojot Latvijas 
notāru pakalpojumus neatkarīgi 
no tā, kurā valstī vecāks šobrīd 
atrodas – https://www.latvijasno-
tars.lv/articles/latvijas-notaru-pa-
kalpojumi-pieejami-attalinati-ie-
pazistiet-digitalakos-no-tiem. 
Vienlaikus uzsverams, lai video-
konsultācija varētu notikt, ne-
pieciešams derīgs eParaksts. Citi 

nosacījumi videokonsultācijas 
notikšanai skatāmi šeit - https://
www.latvijasnotars.lv/pages/no-
sacijumi-videokonsultacijas-no-
risei.

Gadījumā, ja vecākiem šobrīd 
nav iespējams izsniegt pilnvaru 
bērna pārstāvniecībai, bāriņtiesa 
var lemt par aizbildnības nodibi-
nāšanu uz laiku, pamatojoties uz 
Bāriņtiesu likuma 26.panta pir-
mās daļas 8.punktu, kas nosaka, 
ka bāriņtiesa lemj par aizbildnī-
bas nodibināšanu un aizbildņa 
iecelšanu bērnam, ja radušies 
citi neatliekami gadījumi. Tas 
nozīmē, ka bērnam būs iecelts 
likumiskais pārstāvis – aizbildnis 
(kurš būs tiesīgs pārstāvēt bērna 
tiesības un intereses visās valsts 
un pašvaldību iestādēs, tai skaitā 
ārstniecības iestādēs), nepārtrau-
cot vecākiem aizgādības tiesības. 
Aizbildnis būs atlaists ar bāriņtie-
sas lēmumu, kad mainīsies aps-
tākļi un vecāki paši spēs pārstāvēt 
bērna intereses.  

Ņemot vērā situāciju ar iz-
glītības iestāžu slēgšanu, kā arī 
ierobežojumiem atstāt bērnus 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 
atgādinām, ka vecākiem vai per-
sonai, kuras aprūpē bērns nodots, 
ir pienākums neatstāt bērnu līdz 
septiņu gadu vecumam bez pie-
augušo vai personu, ne jaunāku 
par 13 gadiem, klātbūtnes.

Ņemot vērā, ka  bērnam kā 
fiziski un intelektuāli nenobrie-
dušai personai vajadzīga īpaša 
aizsardzība un gādība, lūdzam 
novada iedzīvotājus nekavējoties 
informēt bāriņtiesu par jebkurām 
aizdomām par bērnu tiesību neie-
vērošanu vai pārkāpšanu; par bēr-
niem, kuri paliek bez uzraudzības 
vai bez likumiskā pārstāvja.

Bibliotēkas pārtrauc 
apkalpošanu klātienē

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks
Pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2020.gada 12.marta 
rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtē-
jās situācijas izsludināšanu” un 
Ķeguma novada domes priekš-
sēdētāja 2020.gada 16.marta rī-
kojumu Nr.KNP1-1.7/20/22 “Par 
iestāžu un struktūrvienību darbu 
ārkārtas situācijā”, no 2020.gada 
17.marta Ķeguma novada dzimt-
sarakstu nodaļas darba laiks: 
pirmdienās, otrdienās, trešdie-
nās, ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 11.00 un no plkst.13.00 līdz 
16.00, piektdienās no plkst. 9.00 
līdz 12.00.

Apmeklētājus pieņem Lā-

čplēša ielā 1, Ķegumā  un Lin-
des iela 2, Birzgalē, Birzgales 
pagastā, tikai civilstāvokļa aktu 
reģistrācijai (dzimšana, miršana, 
laulības) un laulību pieteikšanai, 
iepriekš piesakot savu ierašanos 
telefoniski vai elektroniski:

Atkārtotas civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas apliecības pietei-
kumus var iesniegt,  izmantojot 
valsts un pašvaldību pakalpoju-
mu portālu www.latvija.lv, bet 
saņemt - vienojoties ar dzimtsa-
rakstu nodaļas amatpersonu.

Izziņas par civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju var iesniegt un sa-
ņemt izmantojot valsts un paš-

valdību pakalpojumu portālu 
www.latvija.lv.

Iesniegumus laulību reģis-
trācijai personas var iesniegt 
elektroniski, ja iesniegums ir 
parakstīts ar  drošu elektronisku 
parakstu.

Ķeguma novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Liāna Čodore 
65055438, 26148593. 
kegdzimt@kegums.lv

Ķeguma novada dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītājas vietniece 
Mārīte Artihoviča 65034125
birzgdzimt@kegums.lv
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PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

SIA “ĶEGUMA STARS” iekļauts 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisija (SPRK) 2020.gada 10.feb-
ruārī saņēma SIA “ĶEGUMA STARS” 
paziņojumu par reģistrēšanu ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
un tam pievienotos dokumentus. 

Pamatojoties uz SIA “ĶEGUMA 
STARS” paziņojumu un uz to, ka SIA 
“ĶEGUMA STARS” plānotais ūdens-
saimniecības pakalpojuma apjoms atbilst 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
noteiktajam kritērijam, Regulators infor-
mē, ka sākot ar 2020.gada 12.februāri 
SIA “ĶEGUMA STARS” tiks iekļauts 

ūdenssaimniecības pakalpojumu snie-
dzēju reģistrā.

Atbilstoši noteikumiem pēc SIA “Ķe-
guma Stars” reģistrācijas komersantu re-
ģistrā uzņēmums sešu mēnešu laikā no 
reģistrācijas dienas iesniedz Regulatorā 
ūdenssaimniecības pakalpojumu aprēķi-
nātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķi-
na veidojošo izmaksu pamatojumu.

Andris Zābelis
SIA “Ķeguma Stars” 

valdes loceklis

Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par 
Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēmuši lē-
mumu pārcelt talku no šā gada 25. aprīļa uz 
16. maiju un piedāvā jaunu iespēju – organi-
zēt savas individuālās SOLO talkas.

Tiem, kuri izvēlēsies doties SOLO TAL-
KĀS, iesakām būt uzmanīgiem un ievērot vi-
sas piesardzības un higiēnas prasības, tomēr, 
nepārspīlējot un nezaudējot veselo saprātu, 
uzturot možu garu un labvēlīgu attieksmi 
pret visiem apkārtējiem. 

SOLO TALKU vietas, līdzīgi kā pārējās 
talkošanas vietas, aicinām atzīmēt arī inte-
raktīvajā kartē, kuru atradīsiet Talkas mājas 
lapā: www.talkas.lv. Šī karte var kalpot arī 
par uzskates līdzekli, kurā cilvēki redzēs 
citu solo talkotāju aktivitātes, tādēļ, sniedzot 
iespēju savu SOLO TALKU rīkot drošā at-
tālumā vai citā dienā. Visi solo talcinieki ir 
aicināti ar savām aktivitātēm dalīties sociāla-
jos tīklos, izmantojot mirkļbirkas: #solotalka 
#esmuvesels #parveselulatviju. Talkas orga-

nizatori sekos līdzi solo talcinieku aktivitā-
tēm un sniegs padomus drošai talkošanai.

Gita Sauka
Lielā talka 2020

sabiedrisko attiecību konsultante

Lielā Talka tiek pārcelta uz 16. maijuInformācija SIA “Ķeguma Stars” klientiem
Pamatojoties uz šī gada 12.marta 

PVO paziņojumu par “Covid – 19” pan-
dēmiju SIA “Ķeguma Stars” apmeklētā-
jus klātienē nepieņem. 

Saziņa darba laikā ar iedzīvotājiem 
pa tālruni 20216691 vai e-pastu: birojs.
kegumastars@inbox.lv. 

Saistībā ar izsludināto ārkārtas si-
tuāciju vīrusa “Covid-19” izplatības 
dēļ un tā rezultātā Latvijas ekonomikai 
radītajiem zaudējumiem, iedzīvotāju 
maksātspējas samazināšanos, SIA “ĶE-
GUMA STARS” aicina klientus, kuriem 
ir izveidojies vai izveidosies parāds, par 
saņemtajiem komunālajiem pakalpoju-
miem, būt apzinīgiem un slēgt ar sabied-
rību vienošanos par parādu apmaksu. 
Abpusēji vienojoties, aicinām sastādīt 
individuālu parāda atmaksas grafiku, kā 
arī kavējuma naudas atcelšanu/dzēšanu. 
Piedāvājam parādu apmaksas vienoša-
nos slēgt uz noteiktu laiku. Ja Klients iz-

pilda Vienošanās noteikumus, tad Klien-
ta parāds piedziņai netiek nodots.

Kas klientam jādara?
1. Jānosūta iesniegums uz e-pastu: bi-

rojs.kegumastars@inbox.lv;
2. Iesniegums tiks izskatīts 7 dienu 

laikā un tiks sniegta atbilde;
3. Klients parakstīto vienošanos atsū-

ta:
1) pa pastu  - SIA”ĶEGUMA 

STARS” Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma 
novads, LV-5020,

2) ievieto pastkastītē - Kuģu iela 5, 
Ķegums, Ķeguma novads,

3) ar elektronisko parakstu nosūta uz 
minēto e-pastu.

Ar SIA “ĶEGUMA STARS”
iespējams sazināties elektroniski - 
www.kegumastars.lv.

Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības 
Rīkojumu Nr. KNP1-1.7/20/21 “Par Ķegu-
ma novada pašvaldības iestāžu rīcību, lai 
ierobežotu koronavīrusa slimības “Covid-19 
izplatību”, 4.punktu Ķeguma dienas centram 
ir mainīts darba laiks

Ķeguma dienas centra darba laiks: 
P. – Pk.  09:00 – 19:00
S. 09:00-17:00
Sv. - Slēgts
Ķeguma dienas centrā publiskais inter-

nets un datori ir pieejami tikai neatliekamos 
gadījumos - nepieciešamo maksājumu veik-
šanai, dokumentu izdrukai vai kopēšanai, 
iepriekš sazinoties pa tālruni.

Veļas mašīnas izmantošanas pakalpoju-
mi tiek organizēti individuālā kārtībā un ie-
vērojot higiēnas prasības.

Ķeguma dienas centra Trenažieru zāle ir 
slēgta, neizmantoto atlikumu no iegādātiem 
abonementiem varēs izmantot pēc karantī-
nas beigām.

Ķeguma dienas centra kontakttālrunis: 
20233728, e-pasta adrese: dienascentrs@
kegums.lv 

Ķeguma dienas centra darba laiks 

R.Ūzuls: Būsim saprotoši un atbildīgi!
Kā esošā ārkārtas situācija ir 
ietekmējusi pašvaldības darbu 
un kā rīkoties iedzīvotājiem – 
uz šiem un citiem jautājumiem 
atbild Ķeguma novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs 
Raivis Ūzuls.

- Kas mainījies pašvaldībā?
- Ievērojot visus valstī ie-

viestos noteikumus, pašvaldība 
vairs nepieņem klientus klātienē, 
domes sēdes notiek attālināti – 
video formātā, netiek pieņem-
ti skaidrās naudas maksājumi, 
atcelti visi kultūras pasākumi. 
Tāpat kā visā valstī, arī Ķeguma 
novada izglītības iestādēs mācī-
bas notiek attālināti. Aicinu iedzī-
votājus būt saprotošiem, ievērot 
visus valsts noteiktos ārkārtas 
situācijas lēmumus, nepulcēties 
publiskās vietās, ievērot sociālo 
distancēšanos un būt atbildīgiem! 
Kā arī vēlos vērst uzmanību uz to, 
ka informācija ir jālasa ļoti kritis-
ki – jāizvērtē informācijas avots, 
jāpārbauda patiesums un avota 
uzticamība. Patiesa informācija ir 
pieejama valsts institūciju veido-
tajās mājaslapās.

- Kur cilvēkiem vērsties, ja 
ir nepieciešamība pēc pārtikas 

preču iegādes un persona nevar 
doties uz veikalu? 

- Ja persona nevar doties uz 
veikalu, lai iegādātos preces, 
pirmkārt, aicinu sazināties ar 
Ķeguma novada sociālā dienesta 
darbiniekiem. Šajā laikā ir jābūt 
īpaši vienotiem, tāpēc tos iedzī-
votājus, kuri nav riska grupās, 
aicinu apzināt savus kaimiņus, 
draugus un ģimenes locekļus, 
it īpaši vecākā gada gājuma un 
vientuļos cilvēkus, un iegādā-
ties šīs nepieciešamās preces 
viņu vietā. Man ir patiešām liels 
prieks, ka mūsu novadā jau ir cil-
vēki, kuri apņēmušies nodrošināt 
apkārtējos, piegādājot pārtiku un 
citas lietas.

- Aktuāls jautājums, iestā-
joties pavasarim, ir ceļu greide-
rēšana. Kad tiks sākti darbi un 
kuri ceļi tiks greiderēti?

- Šobrīd ir noslēdzies iepir-
kums par ceļu greiderēšanas 
darbiem un ir noslēgts līgums ar 
pakalpojumu sniedzēju, līdz ar 
to jaunie pakalpojuma sniedzēji 
uzsāks darbu turpmākajās dienās. 
Pirmajā kārtā paredzēts nogrei-
derēt visus pašvaldības ceļus, 
savukārt otrajā kārtā, pie labiem 
laikapstākļiem, tiks uzsākta arī 

pašvaldības ceļu ar asfalta segu-
mu labošana.

- Kādēļ vētras bojājumi ne-
tika novērsti tirdzniecības vietā 
Birzgalē?

- Martā stiprā vēja dēļ, tirgus 
laukuma nojumes tika apgāztas. 
Ņemot vērā, ka objekts ir nesen 
izbūvēts un spēkā vēl ir garantija, 
labošanas darbi bija atkarīgi no 
būvniekiem. 1.aprīlī visi garanti-
jas darbi tika izpildīti un tirdznie-
cības vietas ir novietotas to pare-
dzētajās vietās. 

- Kādi darbi plānoti Ķegu-
ma pludmalē?

- Šogad Ķeguma pilsētas 
pludmalē paredzēti teritorijas la-
biekārtošanas darbi, tiks uzstādīts 
bērnu laukumiņš, kā arī veikti ap-
zaļumošanas darbi, uzstādīti soli-
ņi un izveidots apgaismojums.

- Kāpēc šogad netiek re-
konstruēta Ogres iela? 

- Ogres ielas rekonstrukci-
ja izmaksāja vairāk kā 700 000 
EUR, diemžēl pašvaldība, sava 
budžeta ietvaros, nevar atļauties 
rekonstruēt šo ielu šogad. Pro-
tams, ka Ogres iela mums ir prio-
ritāra, taču tās atjaunošanai nepie-
ciešams Eiropas finansējums vai 

citi atbalsta pasākumi, kas tiek 
meklēti. Pašvaldības domes sēdē, 
atbilstoši budžetam, deputāti ap-
stiprināja ieceri šogad rekonstruēt 
Uzvaras – Priežu ielas posmu. 

- Kādās ielās šogad plānots 
uzstādīt apgaismoju?

-  Apgaismojumu plānots iz-
būvēt Daugavgrīvas ielā. Darbi 
tiks veikti arī citās ielās, pagarinot 
jau esošās apgaismojuma līnijas, 
piemēram, Pils un Pļavu ielās. Tā-
pat uzsāksim apgaismojuma spul-
džu nomaiņu pret LED apgaismo-
ju visā pilsētas teritorijā.

- Vai tiks pagarināts nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas termiņš?

- Jā, saistībā ar valstī iz-
sludināto ārkārtas situāciju 
tika pieņemts lēmums pārcelt 
nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksas termiņu. Līdz ar to 
2020.gada nekustamā īpašuma 
nodokļa pirmā ceturkšņa mak-
sāšanas termiņš tiek pagarināts 
līdz 2020.gada 15.maijam. Lū-
dzam iedzīvotājus maksājumus 
veikt elektroniski.

- Ir pašvaldības, kas nodro-
šina skolēnu ēdināšanu ārkār-
tas situācijas laikā. Vai Ķegu-

ma novada pašvaldība rīkosies 
līdzīgi?

- Ar 2020.gada 6.aprīli Ķe-
guma novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušām trūcīgām, mazno-
drošinātām un daudzbērnu ģime-
nēm tiks uzsākta pārtikas paku 
piegāde (1 reizi nedēļā) vai pus-
dienu piegāde pēc pieprasījuma 
ārkārtējās situācijas laikā, kad 
mācības skolēniem notiek attāli-
nāti. Pašvaldībā tiek veikta bērnu 
vecāku anketēšana, lai noskaidro-
tu ēdināšanas atbalsta sniegšanas 
nepieciešamību ģimenēm attāli-
nātās mācīšanās laikā. Aicinām 
vecākus izvērtēt minēto piedāvā-
jumu.

- Vai maijā notiks Ķeguma 
novada svētki?

- Šobrīd pastāv vēl daudzi 
nezināmie faktori. Protams, ka 
mēs ceram, ka ārkārtas situācija 
tiks atcelta un vīruss vairs neiz-
platīsies. Tomēr mums ir jāapzi-
nās arī situācijas nopietnība un 
tās iespaids uz turpmāko dzīvi. 
Vēl ir pāragri spriest par maijā 
paredzētajiem novada svētkiem, 
tomēr pastāv iespējamība, ka tie 
tiks pārcelti.
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2017.gada nogalē Ķeguma no-
vada pašvaldība, kopā ar SIA 
“Ekodoma” un vēl trijām Lat-
vijas pašvaldībām – Bauskas, 
Saldus un Tukuma, iesaistī-
jās Eiropas Komisijas prog-
rammas “Apvārsnis 2020” 
finansētajā projektā „COM-
PETE4SECAP” jeb „Energo-
pārvaldības sacensības pašval-
dībām Ilgtspējīgas enerģijas 
un klimata rīcības plāna ievie-
šanai”. Projektā kopumā pie-
dalās 32 pašvaldības no 10 ES 
dalībvalstīm.

Viena no projekta ietvaros īste-
nojamajām aktivitātēm bija ener-
ģijas taupīšanas sacensības paš-
valdību darbiniekiem, kas tika 
uzsāktas 2019.gada 1.janvārī un 
noslēdzās 31.decembrī. Sacensī-
bās piedalījās 15 pašvaldību ēku 
energokomandas no visām pro-
jektā iesaistītajām pašvaldībām 
Latvijā. Ķeguma novadu pār-
stāvēja 5 ēku energokomandas: 
vispārējās pirmskolas izglītības 
iestādes “Birztaliņa”,  Ķeguma  
un Tomes dienas centru, Birzga-
les pagasta pārvaldes un Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 
komandas.

2020.gada 10.martā ELEK-
TRUM Energoefektivitātes cen-
trā notika projekta ietvaros rīko-

to energosacensību noslēguma 
konference, kurā projektā iesais-
tītie dalījās ar savu pieredzi, kā 
arī tika noskaidroti energosacen-
sību rezultāti, kas sasniegti tikai 
ar uzvedības maiņas vai minimā-
lu investīciju pasākumiem.

Gada laika energokomandu 
vidējais panāktais enerģijas ie-
taupījums bija 8,2%, savukārt 
Ķeguma novadā tas sasniedza 
16,5%. Lielāko enerģijas ietau-
pījumu 2019.gadā starp 15 paš-
valdības ēkām panāca Ķeguma 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Birztaliņa” energoko-
manda, kas gada laikā spēja kopā 
ietaupīt 102 MWh un veidoja 
33,3% ietaupījumu. Otro lielāko  

enerģijas ietaupījumu – 25,9% 
– panāca cita Ķeguma novada 
pašvaldības iestāde – Ķeguma 
dienas centrs, kura darbinieki 
centīgi 365 dienas sekoja līdzi 
ēkas enerģijas patēriņam. Treša-
jā vietā ierindojās Saldus nova-
da Zirņu pagasta pārvaldes ēkas 
energokomanda “Zaļie zirņi”, 
kas enerģijas patēriņu savā ēkā 
samazināja par 21,6%. Ceturta-
jā vietā ierindojās Tomes dienas 
centrs ar enerģijas ietaupījumu 
– 18%, piektajā – Birzgales pa-
gasta pārvalde ar ietaupījumu 
– 15,8% un sestajā - Ķeguma 
komercnovirziena vidusskola ar 
ietaupījumu – 8,6%.

23. martā sākti būvdarbi pie 
aktivitāšu laukuma izveides 
Ķeguma Dienas centra terito-
rijā, Liepu aleja 1B (Biedrība 
Starptautiskais Soroptimis-
tu klubs “Ogre-Ķegums” ES 
ELFLA projekts, VRG “Zied 
zeme”).
Bērnu aktivitāšu laukumu veido 
SIA “Fixman”. Pēc SIA “Fix-
man” atbildīgo darbinieku teiktā, 

objektam jābūt gatavam līdz ap-
rīļa mēneša beigām.

Saskaņā ar līgumā noslēgto 
vienošanos, Dienas centrs terito-
rijā tiks uzstādīti – trīs dimensiju 
lodes rotaļu elementi, interaktīvs 
namiņš un jūras zirdziņš.

Zem un ap katru rotaļu ele-
mentu tiks izveidots drošs gu-
mijas pārklājs ar prettrieciena 
īpašībām, pavisam kopā 50 m2 
platībā.

Rotaļu elementi ir izgatavo-
ti Somijas uzņēmumā “Lappset 
Group Oy”. 

Rotaļu elementi atbilst visiem 
starptautiskajiem un Latvijas 
valsts standartiem. 

Aktivitāšu laukuma teritorijā 
paredzēts izvietot arī koka lapeni 
ar soliem un galdu.

Cerēsim, ka laika apstākļi būs 
labvēlīgi un darbi veiksies raiti!

SABIEDRĪBA

Pie Ķeguma dienas centra top 
bērnu aktivitāšu laukums

Aizvadīts pirmais brīvdabas 
kino pasākums 

2019.gadā tika īstenots LE-
ADER projekts “Estrā-
de Ķegumā” (Nr.19-04-
AL02-A019.2202-000008), 
kura ietvaros iegādāts aprīko-
jums brīvdabas kino demons-
trēšanai. 
Brīvdabas kino aprīkojums tika 
izvēlēts operatīvi saliekams un 
pārvietojams, līdz ar to, tam ir 
nozīmīgs multiplikatīvais efekts 
– to iespējams izmantot katrā 
no Ķeguma novada pagastiem 
kultūras dzīves uzlabošanai, lai 
vietējie iedzīvotāji mākslu varētu 
baudīt citādākā gaisotnē un neie-
rastākā vidē - parkā, pļavā, vecā 
šķūnī vai garāžā.

Ķeguma novada pašvaldī-
ba 29.februārī organizēja pirmo 
brīvdabas kino vakaru, neierastā 
gadalaikā, senā šķūnī, “Kalna-
biķos”, Tomes pagastā, Ķeguma 
novadā. Uz jaunā kino aprīkoju-
ma ekrāna tika demonstrēta spēl-
filma “Jelgava 94”, kas uzņemta 
pēc Jāņa Joņeva kulta romāna 
motīviem.

Pasākuma ietvaros varēja ie-
gādāties un degustēt dažādus ve-
selīgus gardumus, kā arī vēsiem 
ziemas apstākļiem atbilstoši, 
baudīt karstos dzērienus – tēju, 
kafiju un karstvīnu. Pasākumā 
piedalījās vairāk kā divdesmit 
dažādu paaudžu skatītāji. Uz 
atklāšanas pasākumu bija iera-

dusies Ķeguma novada pašval-
dības attīstības nodaļas vadītāja 
Dace Soboļeva, kā arī Publisko 
un privāto partnerattiecību bied-
rības “Zied zeme” vadītāja Linda 
Cīrule, kura apsveica Ķeguma 
novada pašvaldību ar  projekta 
īstenošanu.

Dažādojot Ķeguma novada 
sabiedriskās aktivitātes, brīvda-
bas kino aprīkojums arī turpmāk 
tiks izmantots rīkojot  tematis-
kos kino filmu vakarus, kā arī 
Latvijai nozīmīgu sporta spēļu 
translācijai, tādējādi popularizē-
jot sporta spēles un sacensības, 
Dziesmu svētku translācijām, 
kurus klātienē var apmeklēt tikai 
daļa iedzīvotāju.

LEADER projekts “Estrāde 
Ķegumā” (nr. 19 - 04 - AL02 - 
A019.2202 - 000008)  īstenots 
Publisko un privāto partnerat-
tiecību biedrības “Zied zeme” 
Sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģijas 2015-2020 
ietvaros. Līdzfinansē Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai apakšpasākumā “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju”.

Ieva Vējone
Ķeguma novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu 
vadītāja

Tās balsis, kas pāri par Latviju plūst,
Caur gadsimtiem latviskā mēlē,
Tās nezudīs - Lāčplēša zobens kaut lūzt,
Tās tauta degs brīvības kvēlē.
/Daina Freiverte/

Ir pagājis 71 gads kopš 1949.gada 25.marta. Šīs dienas notiku-
mi mūsu tautas vēsturē kā dziļa atmiņu rēta iezīmē netaisnīgumu 
un necilvēcību. 25.marts ir diena, kad no savām mājām un dzim-
tenes, svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. Tā ir diena, 
kad bez tiesas un bez jebkādiem apsūdzības aktiem tika izsūtīti 
vairāk nekā 43 tūkstoši nevainīgu cilvēku.

Diemžēl mēs nevarējām būt kopā un nolikt ziedu vainagus… 
Bet Rembatē pie pieminekļa dega sveču gaismas un bijām kopā 
pārdomās, atmiņās un  cilvēcībā.

Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Raivis Ūzuls

Energopārvaldības sacensības pašvaldībām
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Uzvarētāja kauss svara 
bumbu cēlājiem

No 7.-14.martam Turcijas 
dienvidu kūrortpilsētā Antaljā 
norisinājās šī gada otrais pasau-
les kausa posms starptautiska-
jā dambretē, kurā startēja arī 
mūsu novadnieks lielmeistars 
Guntis Valneris. 

Bailes no vīrusiem, kā arī fakts, 
ka Ķīna ir pilnīgi slēgta jebkā-
diem sporta pasākumiem ne tikai 
pašā Ķīnā, bet arī nekādi ko-
mandējumi uz sacensībām ārpus 
Ķīnas pašreiz nav iespējami, ra-
dīja apstākli, ka šajās sacensībās 
piedalījās rekordmazs dalībnieku 
skaits: 21. Pārstāvētas bija tikai 
6 valstis. Spēļu skaits 9. Tieši 
sacensību laikā vīrusa situācija 
citās valstīs pasliktinājās. Stresa 
situācijā Lufthansa patvaļīgi at-
cēla Gunta avioreisu atpakaļce-
ļā pēdējā segmentā pa maršrutu 
Frankfurte Rīga 15.marta vakarā 
un tikpat patvaļīgi pārcēla šo rei-
su uz rītu, neņemot vērā, ka iz-
lidošanu no pašas Antaljas paši 
bija izrakstījuši uz 15:00 dienā. 
Protams, ka visa biļete kļuva ne-
derīga, bet Lufthansa ir radījusi 

situāciju, ka viņiem nevar aiz-
rakstīt un tajā stresa situācijā arī 
sazvanīt. Guntim nācās nopirkt 
pēdējās dienas biļeti uz pilnīgi 
citu aviokompāniju. 

Guntis Valneris iesāka tur-
nīru atzīstami, uzvarot tai skaitā 
Francijas dambretistu, pasaules 
eksčempioni sievietēm Krievijas 
dambretisti Matrenu Nogovici-
nu, kā arī vienu no 3 Nīderlan-
des augstākās raudzes talantiem 
23-gadīgo Martinu Aizendornu, 
kas pēdējā pasaules čempionātā 
ierindojās 6.vietā. Pēc tam ne-
izšķirts ar Krievijas lielmeistaru 
Getmanski. Pēc 5 kārtām Valne-
ris bija turnīra līderis. Tad sākās 
problēmas ar aviokompāniju, 
kad radās sajūta, ka atpakaļceļa 
biļešu vairs nav, bet robežas visur 
plāno slēgt. Tas izpaudās arī pašā 
spēlē, jo jāņem vērā, ka no 2020.
gada 1.janvāra pasaules federāci-
ja savās oficiālajās sacensībās ir 
pārgājusi uz jaunu laika kontroli, 
kas kardināli atšķiras no vecās, 
bet zemapziņā spēlējot spēlētājs 
turpina spēlēt vecajā tempā, at-
topoties tikai tajā stadijā, kad jau 

ir nopietns laika trūkums. Tāda 
situācija arī iestājās nākošajās 2 
partijās, kad Guntim bija jāizda-
ra pēdējie laika kontroles gājieni 
burtiski sekundēs. 6.kārtā pret 
otru Holandes jauno talantu Gru-
nendaiku bija tehniska pozīcija, 
bet tad laiks kaut kā pazuda, un 
Guntim nācās izdarīt pēdējo kon-
troles 45.gājienu burtiski pēdējās 
sekundēs. Tika pieļauta liktenīga 
kļūda, un rezultātā zaudējums. 
Priekšpēdējā 8.spēļu kārtā bija 
jāspēlē ar citu holandiešu liel-
meistaru Sipma, kurš centās 
spēlēt tehniski, lai nodrošinātu 
sava kolēģa 1 punkta pārsvaru 
pār Valneri pirms pēdējās kārtas. 
Mūsu novadnieks centās saasināt 
spēli uz sava rēķina, bet nekas 
vairāk kā aizsargāšanās pie laika 
trūkuma robežas no tā visa ne-
sanāca. Galarezultātā neizšķirts. 
Pēdējā kārtā Guntim pretiniekos 
bija Nīderlandes dambretiste Vi-
tālija Dumeša, kuru sākot pieļaut 
pozicionālas kļūdas un iekļūstot 
laika trūkumā, Guntis diezgan 
viegli uzvarēja.

Gala rezultātā par uzvarētāju 
kļuva Valnera uzvarētais nīder-
landietis Martins Aizendorns, 
kurš ieguva 13 punktus no 18 ie-
spējamiem. 2.-4.vietu dalīja Jans 
Grunendaiks (Nīderlande), Gun-
tis Valneris (Latvija) un Alek-
sandrs Getmanskis (Krievija) ar 
12 punktiem no 18 iespējamiem. 
Pat turnīra koeficients visiem 
bija vienāds. Vien papildkritēri-
ju 3.rādītājs spēlētājus sarindoja 
augšminētajā secībā.

Raivis Paegle
Latvijas Dambretes 

federācijas valdes loceklis

3.martā Ķeguma Tautas namā 
pulcējās Ķeguma novada pen-
sionāru biedrības biedri, lai tik-
tos ikgadējā sapulcē. 

Ar muzikālu priekšnesumu bied-
rības dalībniekus priecēja Loreta 
Lazdiņa un Astra Ruņģe, Lienes 
Seržantes vadībā. Uz tikšanos bija 
ieradušies 71 no 118 biedriem. 
Sapulci iesāka Ķeguma nova-
da pensionāru biedrības vadītājs 
Uldis Ābelis ar svinīgo uzrunu. 

Sapulcē tika apspriests biedrības 
2019.gada pārskats, paveiktie 
darbi kultūras, sporta, finanšu un 
saimniecības jautājumos. Vien-
balsīgi tika pieņemts arī 2020.
gada darba plāns.

Sapulces noslēgumā uz jautā-
jumiem atbildēja Ķeguma nova-
da domes izpilddirektore Anete 
Tomsone. Savukārt par aktuāla-
jiem jautājumiem sociālajā jomā 
stāstīja Ķeguma novada sociālā 

dienesta vadītāja Vita Kalniņa.
Pēc neliela pārtraukuma sa-

pulces dalībniekiem bija iespēja 
ieklausīties dizaina mākslinieces 
Velgas Hānbergas un rakstnie-
ka un publicista Ērika Hānberga 
stāstījumos.

Visu sapulces laiku dalībnie-
kiem bija iespēja iegādāties Ķe-
guma novada pensionāru biedrī-
bas radošās darbnīcas veidotos 
darbiņus.

Notikusi Ķeguma novada 
pensionāru biedrības sapulce

Guntis Valneris iegūst bronzas medaļu 
pasaules kausa posmā dambretē Turcijā 29.februārī 24 sportisti Jura 

Pivora vadībā devās uz Rīgu uz 
LSVS 57.sporta spēļu finālsa-
censībām svara bumbu celšanā. 
Dalībnieki startēja dažādās ve-
cuma grupās un svara katego-
rijās. 

Pirmās vietas izcīnīja - Vija Ūd-
resala, Baiba Krauze, Olga Ozo-
liņa, Anna Krastiņa, Hilda Ābele, 
Armands Dumpis, Andris Pivars, 
Vaclavs Griņevičs, Uldis Ābelis, 
Agita Kaļva, Ainis Veļiks. Sudra-
ba medaļas mājup veda - Gunita 
Aizstrauta, Uldis Veliks, Juris Pi-
vors, Eduards Lunis, Mirdza Aiz-
silniece, bet trešās vietas izcīnīja 
- Gaida Labuce, Maija Aruma, 
Andrejs Krastiņš, Jānis Belsons. 
Aldim Isjominam 4.vieta.

Komanda 5 cilvēku sastāvā 
startēja arī stafetē, kur katram 
dalībniekam atkarībā no vecuma 
grupas vienu minūti jāceļ vecu-
mam atbilstoša svara bumba. Ķe-
guma novada 1.komandas dalīb-
nieces tikai ar divu vairāk pacelto 
reižu skaitu pārspēja Babītes mei-
tenes, trešajā vietā atstājot nepilno 
mūsu 2.komandu. Vīriešu stafetes 
komandai šoreiz jāsamierinās ar 
trešo vietu.

Kopvērtējumā, saskaitot kat-
ras komandas 5 sieviešu un 10 
vīriešu uzrādītos rezultātus un 
vērtīgos stafetes punktus, mūsu 
novada komandai uzvarētāja 
kauss, bet 2.komandai - 4.vieta.

M.Aizsilniece

Notikuši Sieviešu 
dienai veltītie pasākumi

8.martā Ķeguma Tautas namā 
aizvadīti Starptautiskai sieviešu 
dienai veltīti pasākumi.

Pēcpusdiena iesākās ar Solvitas 
Kūnas lekciju par augiem, to nozī-
mi un ietekmi uz cilvēka veselību. 
Lektore stāstīja par augu smaržu, 
iedarbību un pagatavošanu mājas 
apstākļos. Pēc informatīvās daļas 
dāmas varēja pagatavot masāžas 
eļļu un ķermeņa skrubi, izvēloties 
augus no plašā piedāvājuma klās-
ta. Katram augam ir sava funkcija, 
tāpēc tos varēja kombinēt pēc ne-
pieciešamības un vēlmēm, izvēlo-
ties gan smaržai tīkamākos, gan 
acīm baudāmākos.

Otru meistarklasi vadīja Linda 
Šķeltiņa un Laura Caunīte. Šajā 
darbnīcā dāmas varēja pagatavot 
sveces un vaska smaržiņas, ko 
ievietot skapjos. Meistares pastās-
tīja par svecēm, vaskam nepiecie-

šamo temperatūru, degļa nozīmi 
svecē un iemācīja liešanas tehni-
ku. Sveču siltums piepildīja tautas 
nama telpas ar gaišumu, mīlestību 
un labsajūtu, kam palīdzēja iemir-
dzēties arī lektoru aizrautība un 
mīlestība pret darbu.

Dienas noslēgumā dāmām 
bija iespēja Jeļenas Pavlovas – 
Ūzules vadībā izpaust emocijas 
mandalu punktošanas nodarbībā. 
Meistarklases iesākumā dāmas 
uzzināja, kas ir mandala, kā punk-
tošana sniedz iespēju atpūsties un 
ļauties emocijām. Dāmas varēja 
izvēlēties krāsas un ļauties sajūtu 
mirklim, kā rezultātā tapa unikā-
las un ļoti skaistas mandalas.

Paldies visām meistarēm, ku-
ras sieviešu dienas svētkus pada-
rīja vēl īpašākus! Patiess prieks, 
ka Ķeguma novadā ir tik radoši 
cilvēki, kas spēj priecēt pārējos!

Koncerts “Mēs esam, kas esam…”
6.marta vakarā Ķeguma Tautas namu piepildīja draugu 
balsis no vokālā ansambļa “Vīzija”.

Jelgavas senioru vokālais ansamblis kļuvis jau par draugiem 
Ķeguma Tautas namā, jo kopā ar senioru vokālo ansambli 
“Kvēlziedi” satiekas koncertos katru gadu!

5. Ziemas koncertprogrammā “Vīzija” caur dziesmu iz-
stāstīja stāstu par kolektīvu – “Mēs esam, kas esam…” Ar 
iemīļotām latviešu komponistu dziesmām kolektīvs ieprie-
cināja klausītājus. 

Koncertā uzstājās arī Ķeguma Tautas nama senioru vokā-
lais ansamblis “Kvēlziedi”, kam pievienojusies jauna vadītā-
ja – Edīte Graudiņa. Kolektīvs sajūsmināja koncerta viesus 
un apbūra klausītājus ar savu dzīvespriecīgo skanējumu.
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DOMES LĒMUMI

Ķeguma novada dome 2020.gada martā:
Nolēma atsavināt pašval-

dības nekustamos īpašumus:
 Kalna iela 1-6, Birzgales 

pag.,  kas sastāv no 2 istabu 
dzīvokļa, par nosacīto cenu 
5800 EUR; 

 “Stirnas 2”, Birzgales 
pag., Ķeguma nov., kadastra 
numurs 74440080116, kas 
sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 
74440080116, kopējā platība 
0,75 ha,  par nosacīto cenu 
3270 EUR;

starpgabalu, kas atrodas 
Ķegumā, Ķeguma nov., ka-
dastra numurs 74090040150, 
sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 
74090040147, platība 0,016 
ha, par nosacīto cenu 771 
EUR;

starpgabalu, kas atrodas 
Ķegumā, Ķeguma nov., ka-
dastra numurs 74090040149, 
sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 
74090040146, platība 0,0051 
ha, par nosacīto cenu 293 
EUR;

starpgabalu, kas atrodas 
Ķegumā, Ķeguma nov., ka-
dastra numurs 74090030108, 
sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 
74090030061, platība 0,0392 
ha, par nosacīto cenu 1292 
EUR.

Atzina izsoli, kurā tika 
atsavināts pašvaldības ne-
kustamais īpašums Upes iela 
2A, Ķegums, Ķeguma nov., 
kadastra Nr.7409 002 0132, 
kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7409 
002 0115, platība 0,1303 ha, 
ar nosolīto cenu 30 600,00 
EUR, par notikušu.

Nolēma slēgt līgumu par 
nekustamā īpašuma – Starp-
gabals, kadastra numurs 
74090050132, kadastra apzī-
mējums 74090050128, platī-
ba 181m2, pārdošanu par no-
sacīto cenu 193 EUR.

Nolēma neiebilst, ka Ikšķi-
les novada pašvaldība nodod 
atsavināšanai par brīvu cenu 
66000 euro nekustamo īpa-
šumu Indrānu iela 24, Ikšķi-
le, Ikšķiles novads, kadastra 
numurs 74940121374, kura 
sastāvā ietilpst neapbūvēta 
zemes vienība ar kadastra ap-
zīmējumu 74940120666, ko-
pējā platība 2,3758 ha. 

Izdarīja grozījumus Ķe-
guma novada domes 2009. 
gada 16.decembra lēmumā 
Nr. 16 (4.§) „Par zemes vienī-
bu piekritību Ķeguma novada 
pašvaldībai vai izmantošanu 
zemes reformas pabeigšanai”, 
izsakot lēmuma lemjošās da-
ļas 1.punkta 1.3.apakšpunkta 
7.ierakstu šādā redakcijā:

 

7. Vecsaimnieki
7484 004 0162 | 7484 004 0426
0,1734 | 0,4439
TP – mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorija ciemā

Nolēma, ka Ķeguma no-
vada pašvaldībai piekrīt un 
ierakstāma zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda zemes 
vienība “Kļavas”, Rembates 
pag., Ķeguma nov. -  kadastra 
apzīmējums 7484 001 0063, 
platība 3,80 ha.

Noraidīja lēmumu projek-
tus par zvejas tiesību nomām.

Sakarā ar kolektīva 30 
gadu pastāvēšanas jubileju 
piešķīra Tomes tautas nama 
dāmu vokālā ansambļa ko-
lektīvam Atzinības rakstu un 
naudas balvu 300 eiro apmērā 
un Atzinības rakstus kolektīva 
vadītājai Ingrīdai Kleperei un 
koncertmeistaram Antonijam 
Kleperim.

Par priekšzīmīgu un ilgsto-
šu (30 gadi) amata pienākumu 
veikšanu Ķeguma novada 
pašvaldībā piešķīra Liānai 
Čodorei Atzinības rakstu un 
naudas balvu.

Deleģēja Ķeguma novada 
pašvaldības administrācijas 
Attīstības nodaļas vadītāju 
DACI SOBOĻEVU pārstāvēt 
Ķeguma novada pašvaldību 
publisko un privāto partnerat-
tiecību biedrības “Zied zeme” 
Padomē.

Pieņēma lēmumu slēgt 
Vienošanos pie Neapdzīvo-
jamo telpu nomas līguma 
Nr.54, kas 2007.gada 29.mar-
tā noslēgts ar VAC “Latvijas 
Pasts” par līguma termiņa pa-
garināšanu uz laiku līdz 2021.
gada 30.aprīlim, precizējot lī-
gumu attiecībā uz pašvaldības 
rekvizītiem un uz nodokļu un 
nodevu maksu.

Nolēma slēgt līgumu ar 
Ķeguma novada domes iepir-
kuma “Ķeguma novada paš-
valdības ceļu un ielu ikdienas 
uzturēšanas darbi 2020.gada 
vasaras periodā”, identifikāci-
jas Nr.ĶND 2020/1, uzvarētā-
jiem:

iepirkuma daļā Nr.1- Ķe-
guma novada asfaltēto ceļu un 
ielu ikdienas uzturēšanas dar-
bi 2020.gada vasaras periodā, 
ar Sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību “RC Traffic”, re-
ģistrācijas Nr. 40103495785, 
juridiskā adrese Lokomotīves 
iela 46-62, Rīga, LV-1057, 
par cenu 33 161,80 EUR bez 
PVN;

iepirkuma daļā Nr.2 – Ķe-
guma novada Ķeguma pilsē-
tas, Rembates un Tomes pa-
gasta neasfaltēto ceļu un ielu 
ikdienas uzturēšanas darbi 
2020.gada vasaras periodā, ar 

Sabiedrību ar ierobežotu at-
bildību “Eco Baltia vide”, re-
ģistrācijas Nr.40003309841, 
juridiskā adrese Getliņu iela 
5, Rumbula, Stopiņu nov., 
LV-2121, par cenu 57 575,00 
EUR bez PVN;

iepirkumu daļā Nr.3- Ķe-
guma novada Birzgales pa-
gasta neasfaltēto ceļu un ielu 
ikdienas uzturēšanas darbi 
2020.gada vasaras periodā, ar 
Sabiedrību ar ierobežotu at-
bildību “Eco Baltia vide”, re-
ģistrācijas Nr.40003309841, 
juridiskā adrese Getliņu iela 
5, Rumbula, Stopiņu nov., 
LV-2121, par cenu 62 475,00 
EUR bez PVN.

Pieņēma lēmumus garan-
tēt pašvaldības līdzfinansēju-
mus:

2512,16 EUR apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem projekta „Rembates 
basketbola laukuma atjau-
nošana” realizācijai PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā 
Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015-
2020 vienpadsmitajā projek-
tu iesniegumu pieņemšanas 
kārtā mērķa M2 „Sakārtota 
un kvalitatīva dzīves vide un 
nodrošinātas iespējas radošai 
un profesionālai izaugsmei 
vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. 
„Atbalsts sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošanai vietējiem ie-
dzīvotājiem,” Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma „Dar-
bību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 
„Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”, ietvaros biedrībai 
„Sporta klubs “Rembate””;

4766,28 EUR apmērā 
no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem projekta „Radošais 
namiņš” realizācijai PPPB 
„Zied zeme” izsludinātajā 
Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015-
2020 vienpadsmitajā projek-
tu iesniegumu pieņemšanas 
kārtā mērķa M2 „Sakārtota 
un kvalitatīva dzīves vide un 
nodrošinātas iespējas radošai 
un profesionālai izaugsmei 
vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. 
„Atbalsts sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošanai vietējiem ie-
dzīvotājiem,” Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma „Dar-
bību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 
„Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”, ietvaros biedrībai 
„JADARA”;

943,83 EUR apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem projekta „Sports un ve-
selība Senliepās” realizācijai 

PPPB „Zied zeme” izsludi-
nātajā Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 
2015-2020 vienpadsmitajā 
projektu iesniegumu pieņem-
šanas kārtā mērķa M2 „Sakār-
tota un kvalitatīva dzīves vide 
un nodrošinātas iespējas ra-
došai un profesionālai izaug-
smei vietējā teritorijā” rīcībā 
2.2. „Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai vietē-
jiem iedzīvotājiem,” Lauku 
attīstības programmas 2014. – 
2020.gadam apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 
„Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”, ietvaros biedrī-
bai “Sieviešu klubs “Ķeguma 
saulespuķes””;

1000,00 EUR apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem projekta „Lapenes iz-
būve kultūras, sporta, atpū-
tas pasākumu organizēšanai 
Tomes pagastā” realizācijai 
PPPB „Zied zeme” izsludi-
nātajā Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 
2015-2020 vienpadsmitajā 
projektu iesniegumu pieņem-
šanas kārtā mērķa M2 „Sakār-
tota un kvalitatīva dzīves vide 
un nodrošinātas iespējas ra-
došai un profesionālai izaug-
smei vietējā teritorijā” rīcībā 
2.2. „Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai vietē-
jiem iedzīvotājiem,” Lauku 
attīstības programmas 2014. – 
2020.gadam apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 
„Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”, ietvaros biedrībai 
„Tomes sieviešu klubs “Ābe-
le””. 

Nolēma piedalīties Publis-
ko un privāto partnerattiecību 
biedrības „Zied zeme” izslu-
dinātajā Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 
2015-2020 vienpadsmitajā 
projektu iesniegumu pieņem-
šanas kārtā mērķa M2 „Sakār-
tota un kvalitatīva dzīves vide 
un nodrošinātas iespējas ra-
došai un profesionālai izaug-
smei vietējā teritorijā” rīcībā 
2.2. „Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai vietē-
jiem iedzīvotājiem,” Lauku 
attīstības programmas 2014. – 
2020.gadam apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivi-
tātē „Vietas potenciāla attīs-
tības iniciatīvas” ar projekta 
iesniegumu „ Daugavas skatu 
terases izveide” par kopējo 
summu 27 346,35 EUR un 
iesniegt projekta iesniegumu 
finansējuma saņemšanai Lau-
ku atbalsta dienesta Lielrīgas 

reģionālajā lauksaimniecības 
pārvaldē. Pieņēma lēmumu 
nodrošināt projekta īstenoša-
nai Ķeguma novada pašval-
dības budžeta līdzfinansēju-
mu 10% apmērā no projekta 
attiecināmajām izmaksām 
1000,00 EUR apmērā, kā arī 
papildus nodrošināt pašvaldī-
bas līdzfinansējumu projekta 
neattiecināmajām izmaksām 
17 346,35 EUR apmērā.

Pieņēma Ķeguma novada 
pašvaldības īpašumā  “Īpaši 
aizsargājamās dabas teritori-
jas “Daugava pie Kaibalas” 
dabas aizsardzības plānā no-
teikto tūrisma un dabas aizsar-
dzības aktivitāšu  ieviešana” 
ietvaros radītos pamatlīdzek-
ļus. Nolēma slēgt sadarbības 
līgumu starp Lielvārdes un 
Ķeguma novada pašvaldībām 
par Projekta “Īpaši aizsargā-
jamās dabas teritorijas “Dau-
gava pie Kaibalas” dabas 
aizsardzības plānā noteikto 
tūrisma un dabas aizsardzī-
bas aktivitāšu  ieviešana” re-
zultātu apsaimniekošanu un 
pieejamību sabiedrībai, kā arī 
aktivitāšu turpināšanu iespē-
ju robežās Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā un 
iesniegt Lielvārdes novada 
pašvaldībai atskaites pat pro-
jekta pēcuzraudzības perioda 
aktivitātēm.

Par dalību projekta 
„COMPETE4SECAP” ener-
gopārvaldības sacensībās un 
kumulatīvā enerģijas patēriņa 
samazinājuma sasniegšanu 
piešķīra vienreizēju prēmiju 
VPII “Birztaliņa” energoko-
mandas dalībniekiem,  Ķegu-
ma dienas centra energoko-
mandas dalībniekiem, Tomes 
dienas centra energokoman-
das dalībniekiem, Birzgales 
pagasta pārvaldes energo-
komandas dalībniekiem, 
Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas energokoman-
das dalībniekiem. Nolēma  
finanšu līdzekļu ietaupījuma 
daļu iekļaut iestāžu budže-
tos to darbības nodrošināša-
nai, veicot grozījumus 2020.
gada pašvaldības budžetā un 
piešķirot finansējumu VPII 
“Birztaliņa” 20250,00 EUR, 
Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolai 16550,00 EUR, 
Ķeguma dienas centram 
4950,00 EUR, Birzgales pa-
gasta pārvaldei 2400,00 EUR, 
Tomes dienas centram 850,00 
EUR apmērā. Iestādes finan-
sējumu ir tiesīgas izmantot 
šādiem mērķiem: remontdar-
bu veikšanai ēkās,  ēku ap-
rīkojuma un inventāra iegā-
dei, mācību līdzekļu iegādei, 
ēkām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai.
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NOVADĀ

 SAISTOŠIE  NOTEIKUMI 
Ķegumā

2020.gada 12.februārī Nr. KND1-6/20/3 
APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 

2020.gada 12.februāra
lēmumu Nr. KND1-3/20/42

(protokols Nr.4,10.§)

Grozījumi Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.KND1-6/19/7 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto 

atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc 
pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
25.2 panta pirmo un piekto daļu, 

Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 
27., 30., 31.un 31.1 punktiem, 

Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 
„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu. 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.KND1-6/19/7„Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un 
aizbildņiem”:
1. Saistošo noteikumu 6.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai 130,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš 
bērnības 250,00 euro apmērā. Pabalstu izmaksā vienu reizi pēc ārpusģimenes aprūpes 
izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam;”
2. Saistošo noteikumu 6.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 65,00 euro apmērā, personai ar invaliditāti 
– 80,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti personai kopš bērnības 125,00 euro 
apmērā.  Pabalstu izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns mācās 
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos 
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu. Ne mazāk 
kā divas reizes gadā Sociālais dienests pieprasa informāciju no izglītības iestādes, ka 
pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu.”
3. Saistošo noteikumu 6.4. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 65,00 euro apmērā, personai ar invaliditāti 
– 80,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības 125,00 euro apmērā. 
Pabalstu izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns studē augstskolā 
vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto 
kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma 
laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu 
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam 
ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša 
izdevumiem. Ne mazāk kā divas reizes gadā sociālais dienests pieprasa informāciju no 
augstskolas vai koledžas par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt 
studiju programmu.”

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 13.02.2020.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/20/3  

Grozījumi Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr. KND1-6/19/7 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, 
audžuģimenēm un aizbildņiem” 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

01.01.2020. stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 
22.12.2009. noteikumos Nr.1605 “Noteikumi par valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā 
pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas 
kārtību”. Noteikumu 2.punktā noteikts, ka valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta apmērs Valsts sociālo pabalstu likuma 
13.panta pirmajā daļā minētajām personām, izņemot personas 
ar invaliditāti un personas ar invaliditāti kopš bērnības – 64,03 
euro mēnesī; personām ar invaliditāti – 80,00 euro mēnesī; 
personām ar invaliditāti kopš bērnības – 122,69 euro mēnesī.
Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumos Nr.857 
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” minētie pabalsta 
apmēri ir piesaistīti sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram, 
tad izmaiņas skar arī pabalstus, kas tiek izmaksāti bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ar invaliditāti kopš 
bērnības, t.i., sociālo garantiju gadījumā bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības tiek 
piemērota bāzes summa 122,69 euro mēnesī, savukārt bārenim 
vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam vispārējā gadījumā 
(bez noteiktas invaliditātes) pabalsta apmērs paliek nemainīgs 
– 64,03 euro.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – pastāvīgas dzīves 
uzsākšanai un pabalstam ikmēneša izdevumu segšanai personai 
ar invaliditāti kopš bērnības, nepieciešams noteikt pabalsta 
apmēru, kas nav mazāks par sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmēru personām ar invaliditāti kopš bērnības. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumus neietekmēs.

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

Nav attiecināma

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināma

Ņemot vērā ārkārtas stāvokli un 
nepieciešamos pasākumus ko-
ronavīrusa Covid-19 izplatības 
ierobežošanai, kā arī ņemot vērā 
faktu, ka daudzviet pārtraukta to 
iestāžu darbība, kuru telpās tiek 
nodrošināti pasta pakalpojumi, 
no 18.marta ir pārtraukta klātie-
nes pakalpojumu sniegšana 253 
pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietās lauku teritorijās visā Lat-
vijā.
To skaitā ir arī Rembates pasta pa-
kalpojumu sniegšanas vieta. Līdz 
ārkārtas situācijas beigām iedzīvo-
tāji pasta pakalpojumus šajās teri-
torijās var saņemt pēc pieprasījuma 
savā dzīvesvietā, nepieciešamo pa-
kalpojumu iepriekš piesakot pa tāl-
runi. Rembates pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietai tas ir 23281528.

Minētajā laika periodā vietē-
jie iedzīvotāji pasta pakalpojumus 
varēs saņemt pēc pieprasījuma, un 

tos klienta dzīvesvietā sniegs teri-
toriju apkalpojošais pastnieks vai 
arī klienti aicināti apmeklēt tuvāko 
pasta nodaļu. Pastnieks klienta dzī-
vesvietā nodrošinās visus tos pasta 
pakalpojumus, kas bija pieejami 
pasta pakalpojumu sniegšanas vie-
tā: pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, 
pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtī-
jumu piegādi, preses izdevumu abo-
nēšanu, naudas pārvedumu un pen-
sijas saņemšanu, komunālo un citu 
rēķinu apmaksu, iemaksas Pasta 
norēķinu sistēmas (PNS) kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību iedzī-
votājiem iespējams saņemt arī skaid-
ras naudas izmaksu no PNS konta. 
Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, 
zvanot Latvijas Pasta Klientu cen-
tram pa tālruni 67008001, 27008001 
vai e-pastā info@pasts.lv. 

Ja tiks noteikti papildu ierobežo-
jumi, Latvijas Pasts nekavējoties in-
formēs par turpmākajām darbībām.

Pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietas 

Sakarā ar valstī noteikto 
ārkārtas situāciju un lai ma-
zinātu saslimšanas un izplatī-
bas risku ar Covid-19 vīrusu, 
Ķeguma SIA „Zemnieku vet. 
aptieka” aicina ievērot šādas 
rekomendācijas un drošības 
pasākumus:

- Pirms vizītes telefoniski 
sazināties ar klīniku, lai izvēr-
tētu nepieciešamību ierasties 
klātienē;

- Veikt pierakstu uz vizī-
ti telefoniski, nevis klātienē: 
I.Zemnieks tālr.29488271; 
K.Reķis tālr.26461883; 
I.Reimane, ambulance tālr. 
65038660; 

- Apmeklēt veterināro klī-
niku tikai gadījumos, kurus 
nevar atlikt, saīsinātais klīni-
kas darba laiks 9.00- 15.00;

- Personām, kuru dzīv-
niekiem nepieciešamas zāles 

ārstēšanas kursa turpināšanai, 
sazināties telefoniski;

- Klīniku aizliegts apmek-
lēt personām, kurām atbilstoši 
Slimību profilakses un kontro-
les centra (SPKC) vadlīnijām 
vai ārstniecības personu no-
rādījumiem ir jāievēro karan-
tīna; 

- Klīniku aizliegts apmek-
lēt personām, kurām ir augšē-
jo elpošanas ceļu saslimšanas 
simptomi; 

- iesnas, šķavas, klepus, 
sāp kakls, ir neizprotams no-
gurums u.c.; 

- Ierodoties klīnikā un pēc 
vizītes veikt roku mazgāšanu/
dezinfekciju;

- Dzīvnieku pavadīt uz vi-
zīti tikai vienam pieaugušajam 
bez elpošanas ceļu saslimša-
nas pazīmēm; 

- Nepulcēties uzgaidāmajā 

telpā, bet gaidīt savu vizītes 
kārtu svaigā gaisā vai savā au-
tomašīnā; 

- Aizliegts kontakts (rokas 
spiediens, apskāviens u.c.), jā-
ievēro 2 m distanci ar citiem 
dzīvnieku īpašniekiem;

- Starp ārstu un citiem klī-
nikas darbiniekiem jāievēro 
maksimālā iespējamā distan-
ce, kuru iespējams ievērot 
konkrētā pakalpojuma snieg-
šanas laikā.

Ieteikumi dzīvnieku īpašniekiem 
apmeklējot veterināro klīniku
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BEZMAKSAS

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
Gunāra Vasiļūna (1938)
Ērika Leona Brenča (1933)
Ilgas Veltas Liepiņas (1937)
Jāņa Ivara Pilāna (1947)
aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko  līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

ĶEGUMA KOMERCNOVIRZIENA VIDUSSKOLA 
AICINA DARBĀ:

-  speciālo pedagogu    
-  sākumskolas skolotāju
-  vizuālās mākslas skolotāju
-  matemātikas vidusskolas skolotāju
-  apkopēju    

Tālrunis uzziņām – 65055275, 22005595.

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Hugo, Gustavs, Paula,
Kristens, Kārlis, Emīlija.

Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība

In Memoriam

Raimonds Bergmanis
Dzimis 1934. gada 23. jūnijā. 
Pirmo izglītību – agronoms, 
ieguvis Saulaines tehnikumā. 
Vēlāk, pēc Lietišķās mākslas 
vidusskolas absolvēšanas, il-
gus gadus strādājis kombinātā 
“Māksla”, noformējot izstādes, 
veidojot svētku rotu Rīgas ie-
lām un namiem. Kopš aizieša-
nas pensijā kopā ar kundzi Vel-
tu saimniekoja “Apiņu” mājās 
Birzgalē, kur izveidoja vienu 
no lielākajām kaktusu kolekci-

jām Baltijā. Laikā, kad Birzgales evanģēliski luteriskās draudzes 
kapela atguva telpas, Raimonds Bergmanis tai veidoja altārgleznu.
Birzgales pagasta un Ķeguma novada iedzīvotāji, Raimondu Berg-
mani vairāk pazina kā gleznotāju, kurš ļoti daudz ir gleznojis gan 
Daugavu, gan Ņegu, gan brīnišķīgus dabas skatus visos gada lai-
kos. Šie darbi vēl ilgi priecēs gan birzgaliešus, gan Birzgales vie-
sus, jo savā 75 gadu jubilejā Birzgales muzejam “Rūķi” Raimonda 
kungs uzdāvināja brīnišķīgu gleznu kolekciju. Tāpat kā arī inte-
resantu minerālu kolekciju, kura tika savākta turpat tuvējā grants 
karjerā, kas rakts ceļot Ķeguma HES.
Raimonda Bergmaņa devumu novērtējusi arī Ķeguma novada 
dome, 2009. gadā piešķirot apbalvojumu “Ķeguma novada lep-
nums’’.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novadā ārkārtjās situācijas 
apstākļos no 28.03.2020. veiktas 
izmaiņas šādos autobusu maršrutos:

Nr.6108 Ogre – Ķegums – Bekuciems:
• no Ogres AO plkst.14.15 (12345); 07.20 (6); 18.05 (6)
• no Bekuciema plkst.08.00 (6); 14.53 (12345); 18.45 (6)

Nr.6117 Ogre – Ķegums – Birzgale – Lāčplēša stacija:
• no Ogres AO plkst.11.45 (123456)
• no Birzgales plkst.13.09 (12356)
• no Lāčplēša stacijas plkst.12.50 (4)
Nr.6121 Ogre – Lielvārde – Rembate – Ogre:
• no Ogres AO plkst.11.00 (123456)

Galvenie darba pienākumi:
- kontrolēt un pārraudzīt 

būvniecības procesu 
Ķeguma novadā;

- apsekot būvniecības 
objektus un sagatavot 
atzinumus par tiem;

- organizēt un piedalīties 
būvobjektu pieņemšanu 
ekspluatācijā;

- izdot izziņas par jaunbūves 
tiesisko statusu un būves 
neesamību dabā;

- apturēt būvniecību, ja 
būvniecība notiek bez 
būvatļaujas vai neatbilst 
akceptētam būvprojektam;

- uzraudzīt pašvaldībai 
piederošo būvju tehnisko 
stāvokli;

- izskatīt fizisko un juridisko 
personu iesniegumus un 
sūdzības būvniecības 
jautājumos un nodrošināt 
atbildes sagatavošanu;

- savas kompetences ietvaros 
pieņemt un konsultēt 
apmeklētājus.

 Prasības pretendentiem:
- atbilstība 19.08.2014. 

Ministru kabineta noteikumu 
Nr.499 “Noteikumi par 
būvinspektoriem” prasībām;

- normatīvo aktu pārzināšana 
būvniecības jomā, kā arī 
Administratīvā procesa 
likuma izpratne;

- spēja operatīvi izpildīt 
uzdotos uzdevumus, augsta 
noturība stresa situācijās;

- augsta atbildība, precizitāte, 
labas komunikācijas spējas;

- teicamas valsts valodas 
zināšanas;

- teicamas MS Office 
programmatūras lietošanas 
prasmes;

- B kategorijas autovadītāja 
apliecība.

Piedāvājam
- darbu uz nepilnu laiku (20 

stundas nedēļā);
- darba līgumu uz nenoteiktu 

laiku; 
- stabilu atalgojumu – 

1090,00 EUR (pirms nodok-
ļu nomaksas);

- sociālās garantijas;
- profesionālās pilnveides ie-

spējas.

Pieteikuma dokumentus (CV, 
motivācijas vēstuli, izglītību ap-
liecinošo dokumentu kopijas) 
lūdzam iesniegt elektroniski 
- dome@kegums.lv līdz 2020.
gada 24.aprīlim.  
Papildus informāciju par va-
kanci var saņemt zvanot pa 
tālr.65055442, 26396260, 
25429865
Sazināsimies tikai ar tiem pre-
tendentiem, kas tiks aicināti uz 
pārrunām. 

ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA (Reģ.Nr.90000013682) 

aicina darbā BŪVINSPEKTORU

Ķeguma novada dome 2018.
gada 12.decembrī pieņēma sais-
tošos noteikumus par decentrali-
zēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 
Nr. KND1-6/18/13. Noteikumi 
izstrādāti, lai samazinātu vides 
piesārņojumu un uzlabotu dzera-
mā ūdens kvalitāti urbumos vai 
akās.

Atbalsta saņēmēji ir fiziskās 
personas, kuru īpašumu tuvumā 
izbūvēti pilsētas ūdens un kanali-
zācijas tīkli. Šīs fiziskās personas 
var izmantot pašvaldības atbal-
stu, lai tiem pieslēgtos. 

Ūdens un kanalizācijas tīkli 
ir izbūvēti šādās ielās:
•	 ĶEGUMĀ: Daugavgrīvas, 

Kastaņu (tikai kanalizācija), 
Komunālā, Lazdu (tikai 
kanalizācija), Kuģu, 
Lāčplēša, Rīgas, Upes , Liepu 
aleja, Stacijas laukums,  
Aizvēja, Pakalnes, Pļavas, 
Priežu (ne visā garumā), 
Staru, Birzes (ne visā 
garumā), Celtnieku, Rasas, 
Siguldas, Ogres, Skolas, 

Smilšu ielas. 
•	 REMBATĒ: Birzes, Dārza, 

Kaktu, Ķeguma, Lejas, 
Lielvārdes, Liepu, Meža, 
Pļavas, Sporta ielas.

No 2016.gada 21.decembra  ir 
spēkā saistošie noteikumi 
Nr.25/2016 “Ķeguma novada 
pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtība nekustamo 
īpašumu pieslēgšanai centrali-
zētajiem ūdensapgādes un ka-
nalizācijas tīkliem”, kas izdoti 
saskaņā ar Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6.panta 
6.daļu. Šie saistošie noteikumi 
nosaka kārtību, kādā Ķeguma 
novada pašvaldība piešķir lī-
dzfinansējumu tās administra-
tīvajā teritorijā esošu, fiziskām 
personām piederošu, nekustamo 
īpašumu pieslēgšanai centralizē-
tajiem ūdensapgādes un/vai ka-
nalizācijas tīkliem ar mērķi vei-
cināt kanalizācijas un ūdensvada 
tīklu sakārtošanu, kā arī ar mērķi 
samazināt vides piesārņojumu. 
Uz pašvaldības līdzfinansējumu 
var pretendēt gan nekustamā 

īpašuma īpašnieks vai valdītājs, 
gan nekustamā īpašuma zemes 
nomnieks. Jāņem vērā, ka pieslē-
guma izbūve ar pašvaldības lī-
dzfinansējumu ietver ūdensap-
gādes vai kanalizācijas tīklu 
izbūvi pretendenta nekustamajā 
īpašumā esošo ūdensapgādes vai 
kanalizācijas sistēmu savienoša-
nai (tieši vai pastarpināti) attie-
cīgi ar centralizētā kanalizācijas 
vai ūdensvada maģistrālo vadu 
pieslēguma vietām. Pieslēguma 
izbūve šajā izpratnē neietver iek-
šējās sadzīves kanalizācijas vai 
ūdensvada sistēmas izbūvi vai 
rekonstrukciju. 
Līdzfinansējums tiek piešķirts 
pieteikumu saņemšanas secī-
bā, pašvaldības attiecīgā gada 
budžetā šim mērķim paredzēto 
finanšu līdzekļu ietvaros. Līdzfi-
nansējums tiek piešķirts 40 eiro 
apmērā par vienu garuma metru 
katra pieslēguma izbūvei gan 
ūdensapgādes, gan kanalizācijas 
tīklam, bet ne vairāk kā 800 eiro 
par vienu pieslēgumu.

Pieejams pašvaldības atbalsts, lai pieslēgtos 
pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkliem

 

 

 

 

1
•Iesniegums SIA "Ķeguma Stars"
•Objekta apsekošana, tehnisko noteikumu sagatavošana;

2
•Dokumentu iesniegšana Ķeguma novada pašvaldības Tautsaimniecības 
komitejai;

•Ķeguma novada domes līdzfinansējuma piešķiršana;

3

•Pieslēguma izbūve un plombes uzlikšana;
•SIA "Ķeguma Stars" sagatavo līgumu par pakalpojuma sniegšanu un nosūta 
atzinumu Ķeguma novada pašvaldībai;

•Ķeguma novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu. 


