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

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

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

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

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

Kintija Sparāne

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

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

Uzsākot līgumā paredzētos pro-
jektēšanas darbus, tika konstatēts, 

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

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

Kintija Sparāne

Tomes pagastā 
nosvin pavasara 

saulgriežus
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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.

Aprīļa otrajā pusē uzsākti Ķe-
guma novada pašvaldības Birz-
gales pagasta grants seguma au-
toceļa 3A “Birzgale - Ķegums” 
pārbūves darbi, kuru ietvaros 
tiek rekonstruēts 1,2 km garš 
ceļa posms. 

Tiek veikti grāvju un caurteku at-
jaunošanas darbi, salizturīgās kār-
tas būvniecība noteiktos posmos 
un grants seguma atjaunošana.

Šī gada pavasarī, vasarā plā-
nots veikt vēl četru pašvaldības 
grants seguma autoceļu pārbūvi 
Tomes un Rembates pagastos, 
kopumā rekonstruējot autoceļus 
vairāk kā 5 km garumā.

Būvdarbi tiek veikti Eiropas 
Savienības Lauku atbalsta prog-
rammas pasākuma “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ELFLA projekta 
“Lauku grants ceļu pārbūve uz-
ņēmējdarbības attīstībai Ķeguma 

novadā”, projekta Nr. 19-04-
A00702-000038 ietvaros, ar mēr-
ķi atbalstīt investīcijas publiskās 
ceļu infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanai lauku teritorijās, lai 

veicinātu uzņēmējdarbību un sa-
glabātu apdzīvotību. 

Kopējās projekta izmaksas 
632 376 eiro, t.sk. ELFLA finan-
sējums 560 000 eiro.

No amata atbrīvots
priekšsēdētāja vietnieks

Ķeguma novadā rekonstruē
grants autoceļus
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22.aprīlī Ķeguma novada do-
mes sēdē izskatīts jautājums 
par Ķeguma novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāja viet-
nieka Kristapa Rūdes atbrīvo-
šanu no amata.

Pamatojoties uz likuma “Par paš-
valdībām” 21. panta 10. punktu, 

kas nosaka, ka tikai dome var “ie-
vēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienā-
kumiem) domes priekšsēdētāju, 
priekšsēdētāja vietnieku, pastāvī-
go komiteju locekļus un revīzijas 
komisijas locekļus”, Ķeguma no-
vada domes deputātu vairākums 
atbalstīja priekšsēdētāja vietnieka 
atbrīvošanu no amata.

Izskatot lēmumu, “par” bal-
soja: Raivis Ūzuls, Vladimirs 
Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs 
Teicāns, Roberts Ozols, Ojārs 
Meiris, Jānis Priževoits, Valen-
tīns Pastars, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis un Kristaps Re-
ķis, “pret” balsoja Kristaps Rūde, 
savukārt “atturējās” Ilmārs Zem-
nieks un Imants Smirnovs. Sēdē 
nepiedalījās Pāvels Kotāns.

Kristaps Rūde par Ķegu-
ma novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieku tika ie-
vēlēts 2018.gada 9.maijā.

Direktora amatā atjaunots Vladimirs Samohins
Ķeguma novada pašvaldības 

domes 22.aprīļa sēdē tika pie-
ņemts lēmums uz laiku atstādi-
nāt Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas direktoru Vladimiru 
Samohinu no ieņemamā amata 
līdz brīdim, kad tiek saņemts Iz-
glītības kvalitātes valsts dienesta 
izveidotās komisijas lēmums par 

Vladimira Samohina atbilstību 
ieņemtajam amatam.

27.aprīlī Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta izveidotā Personu 
izvērtēšanas komisija uzklausīja 
Vladimiru Samohinu un pieņēma 
lēmumu piešķirt viņam atļauju 
strādāt par pedagogu.

Vladimirs Samohins strādā 
par Ķeguma komercnovirzie-
na direktoru kopš 2014. gada 1. 
septembra.

Ķeguma novada pašvaldība 
apsveic Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas direktoru ar 
pozitīvu vērtējumu.

Pūtiet taures, skaniet zvani, saule, plašu gaismu lej!
Karogs sarkanbalti sarkans vējos atraisījies skrej.
Skrej pa priekšu pulkiem kaujā, brīvs pats, brīvus dari mūs!
Līdz ar sauli saules mūžu tavai tautai dzīvot būs!
/E.Virza/

Ir pagājuši 30 gadi kopš 1990.gada 4. maijā demokrātiskās 
vēlēšanās ievēlētā LPSR Augstākā padome, paužot tautas 
gribu, pieņēma deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu". Tas bija laiks, kad drosme un ticība uzvarēja cīņā 
par neatkarību. Ar drošsirdīgajiem karogiem, saucieniem pēc 
brīvības un gribu cīnīties par savu valsti, tika atjaunota Latvijas 
Republika.
Izlolota un mīļota ir mūsu Latvija, kas jāsargā laiku vējos.
Pacelsim galvas par mūsu tēvzemi, ar lepnumu uzlūkosim mūsu 
karogu plīvojot mastos un būsim drosmīgi par mūsu Latviju!
Līdz ar sauli saules mūžu latvju tautai dzīvot būs!

Sveicu 4.maija svētkos!

Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Raivis Ūzuls

Dace Māliņa atgriežas Ķeguma Tautas nama 
vadītājas amatā
3.maijā Ķeguma novada paš-
valdības domes deputātes un 
Ķeguma Tautas nama vadītā-
jas amatu atkal ieņēmusi Dace 
Māliņa, kas atgriezusies pēc 
pusotra gada prombūtnes. 

Līdz ar to deputāta pienākumus 
beidzis pildīt Jānis Priževoits.

Šis laiks ir aizritējis krāšņi, 
svinēti dažādi skaisti svētki un 
iegūta jauna pieredze un draugi. 
Ķeguma novada pašvaldība iz-
saka pateicību līdzšinējai Ķegu-
ma Tautas nama vadītājai Lienei 
Lazdiņai, kura apvienojot divus 
darbus – vadot arī Rembates 
Tautas namu – spēja papildināt 
Ķeguma kultūras dzīvi!

Liene Lazdiņa, atskatoties uz 
pagājušo laiku, stāsta: “Šis pus-
otrs gads paskrēja nemanot. Tika 
iegūta vienreizēji laba pieredze 

strādāt ar lieliem, kolosāliem un 
profesionāliem pašdarbības ko-
lektīviem un to vadītājiem. Iegū-
ti jauni kolēģi, ciešāka sadarbība 
ar pensionāru biedrību, soropti-
mistēm un tās dalībniekiem, kā 
arī citām biedrībām.

Beidzoties Ķeguma Tautas 
nama vadītājas amata pienāku-
miem, nav tā kā aizeju no kultū-
ras darba, es to turpināšu pildīt 
Rembates Tautas namā, vairs jau 
ne kā pasākumu organizatore, 
bet tautas nama vadītāja.

Lielākais rūdījums - novada 
svētku organizēšana, tie protams 
nebūtu sanākuši tik labi, ja ne-
būtu bijuši izpalīdzīgi kolēģi. 
Visspilgtāk atmiņā no šī laika 
paliks Lāčplēša dienas lāpu gā-
jiens, kurš nu jau būs ieviests kā 
tradīcija un priecē tas, ka arvien 
vairāk tajā piedalās vietējie ie-

dzīvotāji. Valsts svētku koncerti, 
kuri katru gadu sanāca sirsnīgi, 
par lielu atbalstu to rīkošanā, 
protams, saku paldies kolēģei 
Kintijai Sparānei!

Grūtākais ko nācās pieņemt: 
daudzo pasākumu atcelšana Co-
vid-19 dēļ. Ļoti grūti bija paziņot 
kolektīviem, ka nu viņu vakaru 
tikšanās nenotiks uz nenoteiktu 
laiku, kā arī novada svētki tika 
jau plānoti, tos ar lielām cerībām 
vēl domājam, ka nebūs jāatceļ, 
bet jāpārceļ.

Vēlos pateikties ikkatram, 
kurš bija līdzās šajā laikā. Pal-
dies Ķeguma novada pašvaldības 
domes vadītājiem, ka uzticēja 
man šos svarīgos pienākumus! 
Paldies iedzīvotājiem, kuri nāca 
un priecājās kopā ar mums! Uz 
tikšanos Rembates pasākumos!”
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Administratīvi teritoriālā re-
forma (ATR) Latvijā virzās uz 
priekšu, Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likum-
projektu Saeima ir izskatījusi 
otrajā lasījumā un gatavojas 
likumprojekta izskatīšanai tre-
šajā, galīgajā lasījumā.

Likumprojekts ietver arī pieliku-
mu, kurā paredzēts noteikt jaun-
veidojamo novadu teritorijas, to 
attīstības centrus, kā arī novada 
pilsētas un novada pagastus.

Plānots, ka četri novadi – 
Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes 
un Ogres –, kas kādreiz veidoja 
Ogres rajonu, atkal būs vieno-
ta pašvaldība ar Ogri kā novada 
centru, tātad Ogres novads.

20.aprīlī Ogres novada paš-
valdības domē tikās Ogres 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Egils Helmanis, 
Ķeguma novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls 
un Lielvārdes novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāja Santa 
Ločmele, lai sāktu sarunas par 
gatavošanos darbam jaunajā no-
vadā. “Paldies Ķeguma un Liel-
vārdes kolēģiem par atsaucību 
un sapratni,  laikus ir jāsagatavo-
jas darbam jaunajā pašvaldībā, 
kas tiks izveidota ATR rezultātā, 
lai pēc jaunās domes vēlēšanām 

varētu operatīvi sākt darbu, lai 
jaunās pašvaldības pārvaldībā 
neiestātos haoss. Uz tikšanos 
aicināju arī Ikšķiles novada paš-
valdības domes priekšsēdētāju 
Induli Trapiņu, diemžēl viņš at-
teicās,” kolēģus informēja tikša-
nās iniciators E. Helmanis.

Tikšanās gaitā tika aktualizē-
ti vairāki būtiski jautājumi sais-
tībā ar jaunās pašvaldības darbu. 
Viens no tiem ir pašvaldības pa-
kalpojumu kvalitāte – tā nedrīkst 
pazemināties, tieši otrādi, tai ir 
jāaug. “Katrā pašreizējā novadā 
ir daudz labu piemēru, un, struk-
turējot darbu jaunajā novadā, tie 
ir jāsaglabā un jāattīsta, laikus 
informējot visu pašreizējo nova-
du iedzīvotājus par pieejamajiem 
pašvaldības pakalpojumiem pēc 
ATR, lai būtu skaidrība un iedzī-
votāju vidū nevaldītu neziņa,” 
uzsvēra E. Helmanis.

Otrs būtisks jautājums, kas 
tika pārrunāts tikšanās laikā, 
saistās ar jaunās pašvaldības 
pārvaldes struktūru un tās sav-
laicīgu izveidi, jo, ja šī struktūra 
tiks veidota tikai pēc vēlēšanām, 
var aizkavēties daudzi procesi, 
to skaitā arī investīciju piesaiste 
no Eiropas Savienības struktūr-
fondiem, kas tik ļoti nepiecieša-
ma visa jaunā novada attīstībai. 

Turklāt, kā uzsvēra S.Ločmele, 
pašreizējo novadu pārvaldes 
darbiniekiem arī ir svarīgi zināt, 
kāda būs jaunās pašvaldības pār-
valdes struktūra, kādi speciālistu 
amati tajā tiks iekļauti, jo, tāpat 
kā iedzīvotāji, arī speciālisti ne-
drīkst līdz pēdējam brīdim dzīvot 
neziņā, gaidot ar ATR saistītās 
pārmaiņas. Kolēģes viedoklim 
piekrita arī R.Ūzuls.

Gatavojoties dzīvei jaunajā 
novadā, ir būtiski izanalizēt eso-
šos pašvaldības pakalpojumus 
un to pieejamību visās jomās – 
izglītībā, sociālajā aizsardzībā, 
komunālajā saimniecībā, sabied-
riskās kārtības nodrošināšanā un 
citās –, lai pēc ATR iedzīvotāji 
varētu saņemt kvalitatīvus pa-
kalpojumus, kurus, apvienojot, 
mērķtiecīgi un racionāli izlieto-
jot pašreizējo novadu pašvaldību 
resursus, būtu iespējas ne tikai 
uzlabot, bet arī paplašināt.

Tāpat tika akcentēta nepie-
ciešamība jau laikus pārskatīt 
un aktualizēt katra pašreizējā 
novada attīstības programmu, lai 
izveidotu spēcīgu jaunā nova-
da plānošanas dokumentu, kura 
esamība ir ļoti nozīmīga, pašval-
dībai piedaloties dažādu prog-
rammu projektu konkursos un 
pretendējot uz šo programmu 

finansējumu pašvaldības infra-
struktūras attīstībai.

“Ir svarīgi, lai visu esošo no-
vadu iedzīvotājiem pēc apvieno-
šanās vienā novadā būtu labāk, 
lai, gatavojoties kopdzīvei pēc 
ATR, nenotiktu “deķa vilkšana 
katram uz savu pusi”, aizsargā-
jot šauras intereses un neredzot 
attīstības iespēju kopainu jaunajā 
novadā ar plašu lauku teritoriju, 
kuras attīstība nav iespējama bez 
pilsētu atbalsta,” uzsvēra E. Hel-
manis.

Triju novada pašvaldību 
domju priekšsēdētāji, būdami 
vienisprātis par ATR virzību un 
gaidāmo kopējo dzīvi un darbu 
jaunajā novadā, tikpat vienprā-
tīgi nolēma, ka jau tagad ir jā-
sāk mērķtiecīgi gatavoties, šim 
darbam pieaicinot valsts pārval-
des un pašvaldību lietās zinošu 
ekspertu, kurš sadarbībā ar paš-
reizējo novadu pašvaldību spe-

ciālistiem izstrādātu jaunās paš-
valdības struktūras un darbības 
modeli.

Ķeguma, Lielvārdes un Ogres 
novadu pašvaldību vadītāji tikās 
arī 27.aprīļa sēdē, kurā pēc S.Lo-
čmeles ierosinājuma nolēma pie-
nākumu kooridinēt jaunās paš-
valdības struktūras un darbības 
modeļa konceptuālo izveidi, lai 
pēc pašvaldību vēlēšanām, kas 
paredzētas nākamgad jūnija pir-
majā sestdienā, operatīvi varētu 
sākt strādāt, lieki netērējot laiku 
neproduktīvām diskusijām, uzti-
cēt Jurim Saratovam – J.Saratovs 
ir Ikšķiles novada pašvaldības 
domes deputāts, viņam ir piere-
dze pašvaldības vadības, izglī-
tības un sociālās jomas vadībā 
pašvaldībā, kā arī darba pieredze 
valsts pārvaldes struktūrās.

Informācijas un  fotomateriāla 
avots: www.ogresnovads.lv
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Pārrunā pašvaldības darbu pēc ATR

Uzlabos Ķeguma dzelzceļa
stacijas infrastruktūru
Aprīlī notika attālināta sapulce par 
Ķeguma dzelzceļa stacijas infra-
struktūras uzlabošanu.

Sapulcē piedalījās Ķeguma novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Rai-
vis Ūzuls, Ķeguma novada pašvaldī-
bas attīstības nodaļas vadītāja Dace 
Soboļeva, VAS “Latvijas dzelzceļš” 
Nekustamo īpašumu direkcijas direk-
tora vietnieks Ģirts Legzdiņš, VAS 
“Latvijas dzelzceļš” nekustamo īpašu-
mu apsaimniekošanas pārvaldes teh-
niskās ekspluatācijas un uzturēšanas 
daļas pārstāvis Jānis Vainovskis, VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” Ogres nodaļas 
ceļu būvinženiere Gundega Putniņa, 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” stratēģiju 
daļas, vadošais projektu vadītājs Gun-
tis Grāveris.

Kā informē Ķeguma novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs, tik-
šanās tika sasaukta ar mērķi pārru-
nāt sadarbības iespējas, par Ķeguma 
dzelzceļa stacijas un pieguļošās terito-
rijas iespējamo attīstību.

Pašvaldības vadītājs vērsās pie no-
zares pārstāvjiem ar vairākiem ietei-
kumiem infrastruktūras uzlabošanai, 
norādot nepieciešamību paplašināt 
stāvlaukumu pie Ķeguma dzelzceļa 
stacijas, iedzīvotāju ērtībām izbūvēt 
nojumes uz peroniem, izvietot drošu 
velo novietni,  kā arī atjaunot stacijai 
pieguļošos gājēju celiņus. 

VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvis 
informēja, ka peronu modernizācijas 
projektā ir plānots Ķeguma dzelzceļa 
stacijā izbūvēt divas paaugstinātās pa-
sažieru platformas, kā arī izbūvēt gā-
jēju celiņu un gājēju pāreju. Projekta 

ietvaros iespējams īstenot arī blakus 
esošās teritorijas atjaunošanas darbus. 
Tiks izbūvēts jauns apgaismojums, 
paaugstināti peroni, pandusi un riteņu 
novietnes. Kā minimums, uz katra pe-
rona tiks izbūvētas arī divas nojumes, 
kuru skaits ir atkarīgs no pasažieru 
apgrozījuma, tāpēc tās tiks būvētas 
moduļu veidā, lai nepieciešamības 
gadījumā skaitu varētu palielināt. Pro-
jektu plānots realizēt līdz 2023.gada 
beigām.

Gājēju celiņus, ko plānots izbūvēt, 
VAS “Latvijas dzelzceļš” drīkst būvēt 
tikai dzelzceļa nodalījuma joslā. Sa-
runas laikā VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
piekrita izveidot projektu celiņa turpi-
nājumam un kopā ar pašvaldību veidot 
nepārtrauktu gājēju ietvju tīklu, kas 
savieno dzelzceļu un ceļa daļu.

Attālinātās sapulces laikā ar vi-
sām iesaistītajām pusēm tika panākta 
vienošanās, ka stāvlaukuma paplaši-
nāšana tiks skatīta kā pašvaldības ie-
spējams projekts, kuram nepieciešami 
dažādi saskaņojumi ar valsts institūci-
jām un iesaistītajām akciju sabiedrī-
bām. Sarunas noteikti tiks turpinātas 
un meklēti iespējamie veidi kā papla-
šināt stāvlaukumu.

Ķeguma pilsētas stacija ir viena 
no 21 + 2 stacijām visā Latvijā, kas 
iekļauta peronu modernizācijas pro-
jektā. Šobrīd norit darbi pie iepirkuma 
procesa projektēšanai un būvniecībai. 
Tiklīdz tiks noslēgti līgumi sāksies 
projektēšanas darbi stacijās, kurās ir 
vienkāršāka projektēšana. Šajā skaitā 
ir arī Ķeguma dzelzceļa stacija, kurā 
darbi varētu sākties ātrāk.

Papildus pasākumi ēdināšanas atbalsta 
sniegšanai ārkārtas situācijas laikā

Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojums 
Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināša-
nu” nosaka, ka mācības Latvijas izglītības 
iestādēs notiek attālināti.

Ar Ķeguma novada domes 1. aprīļa lē-
mumu tika noteikts veikt Ķeguma novadā 
deklarēto izglītojamo vecāku aptauju un 
ar 6. aprīlī Ķeguma novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu dek-
larējušām trūcīgām, maznodrošinātām un 
daudzbērnu ģimenēm uzsākt pārtikas paku 
piegādi (1 reizi nedēļā) vai pusdienu piegādi 
pēc pieprasījuma ārkārtējās situācijas laikā, 
kad mācības skolēniem notiek attālināti. 
Ņemot vērā 1.aprīļa domes lēmumā noteik-
tos nosacījumus ir apkopota informācija un 
atbalsta saņemšanai apstiprināti 116 bērni 
no daudzbērnu ģimenēm un viens bērns no 
maznodrošinātās ģimenes.

Lielākā daļa aptaujāto vecāku izvēlēju-
šies pārtikas paku piegādi 1 reizi nedēļā.

Aptaujā ziņas ir sniegušas arī ģimenes, 
kurām valstī izsludinātās ārkārtējās situāci-
jas laikā ir izveidojusies krīzes situācija un 
nepieciešams atbalsts bērnu ēdināšanai attā-
linātas mācīšanās laikā. Šajā kategorijā (pēc 
aptaujā sniegtās informācijas) ēdināšana 
būtu nepieciešama 38 bērniem.

8. aprīļa Ķeguma novada domes sēdē 
tika nolemts papildināt Ķeguma novada 
domes 1.aprīļa lēmumu, lai Ķeguma no-
vada pašvaldības administratīvajā teri-
torijā dzīvesvietu deklarētajiem noteiktu 
papildus pasākumus ārkārtas situācijas 
esamības laikā:

- nodrošināt trūcīgām, maznodrošinā-
tām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī bēr-
niem invalīdiem pārtikas paku piegādi (1 
reizi nedēļā) izglītojamā dzīvesvietā vai 
izsniegt brīvpusdienas pusdienu sadales 
punktos (PII Gaismiņa” vai PII “Birzta-
liņa”), pamatojoties uz izglītojamo liku-
miskā pārstāvja aizpildīto aptaujas anke-
tu vai iesniegumu;

- ar 14. aprīli nodrošināt ēdināšanas 
pakalpojumu - pārtikas paku piegādi vai 
izsniegt brīvpusdienas pusdienu sadales 
punktos izglītojamajiem (1. – 12. klase, 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēk-
ņiem), kuru ģimenes nonākušas krīzes 
situācijā, pamatojoties uz izglītojamo 
likumiskā pārstāvja aizpildīto aptaujas 
anketu vai iesniegumu, pēc faktiskās si-
tuācijas izvērtēšanas darba grupā ēdinā-
šanas atbalsta sniegšanai ārkārtas situā-
cijas laikā.
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Ķeguma novada pašvaldības dome aprīlī
Apstiprināja saistošos noteikumus 

Nr.KND1-6/20/4  un Nr.KND1-6/20/5 
„Grozījumi Ķeguma novada domes 
2018.gada 1.augusta saistošajos noteiku-
mos Nr.KND1-6/18/7 “Ķeguma novada 
pašvaldības nolikums”, „Grozījumi sais-
tošajos noteikumos „Ķeguma novada 
pašvaldības budžets 2020.gadam”.

Pagarināja 2020.gada nekustamā 
īpašuma nodokļa pirmā ceturkšņa mak-
sāšanas termiņu 2020.gada 31.martu 
līdz 2020.gada 15.maijam.

Nolēma ar 2020.gada 6.aprīli Ķegu-
ma novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu deklarējušām no-
drošināt trūcīgām, maznodrošinātām vai 
daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērniem 
invalīdiem pārtikas paku piegādi (1 reizi 
nedēļā) izglītojamā dzīvesvietā vai iz-
sniegt brīvpusdienas pusdienu sadales 
punktos (PII Gaismiņa” vai PII “Bir-
ztaliņa”), pamatojoties uz izglītojamo 
likumiskā pārstāvja aizpildīto aptaujas 
anketu vai iesniegumu. Ar 14.04.2020. 
nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu - 
pārtikas paku piegādi vai izsniegt brīv-
pusdienas pusdienu sadales punktos iz-
glītojamajiem (1.-12.klase, pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņiem), kuru 
ģimenes nonākušas krīzes situācijā, 
pamatojoties uz izglītojamo likumiskā 
pārstāvja aizpildīto aptaujas anketu vai 
iesniegumu, pēc faktiskās situācijas iz-
vērtēšanas darba grupā ēdināšanas atbal-
sta sniegšanai ārkārtas situācijas esamī-
bas laikā.

Piekrita palielināt SIA „ĶEGUMA 
STARS” pamatkapitālu, izdarot naudas 
ieguldījumu  15 000 eiro apmērā.

Noslēdza sadarbības līgumu 
ar biedrību “Vides Aizsardzības 
Asociācija” zivju resursu aizsardzības 
pasākumu regulārai un efektīvai 
nodrošināšanai, lai realizētu Zivju fonda 
Valsts atbalsta pasākuma “Atbalsts zivju 
resursu aizsardzības pasākumiem, ko 
veic valsts iestādes vai pašvaldība, kuru 
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 
projekta “Ūdeņu bioloģisko resursu 
aizsardzība Ķeguma novadā” īstenošanu. 

Izdarīja grozījumus Ķeguma novada 
domes 2020.gada 29.janvāra lēmumā 
Nr. KND1-3/20/32 “Par Ķeguma no-
vada pašvaldības amatu atalgojumu un 
līgumdarbu apmaksu 2020.gadā”, papil-
dinot 3. sadaļu:

3.2. Izpilddirektora 
vietnieks 1 1500

Apstiprināja grozījumus Ķeguma 
novada domes 2019.gada 13.augustā 
apstiprinātajā Ķeguma novada bāriņtie-
sas Nolikumā Nr.KND1-8/19/8, izsakot 
Nolikuma 2.1.punktu šādā redakcijā: 
“2.1.Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas 
priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdē-
tāja vietnieks, četri bāriņtiesas locekļi, 
kurus ievēl Ķeguma novada dome uz 5 
gadiem.” 

Izdarīja grozījumus Ķeguma no-
vada domes 2019.gada 17.jūlija lē-
mumā Nr.KND1-3/19/242 (protokols 
Nr.14,4.§)  “Par ELFLA projekta “Lau-
ku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Ķeguma novadā” īstenošanu”, 
izsakot lēmuma 7.punktu šādā redakcijā: 
“7. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 
2021.gadu un pabeigt 2030.gadā, garan-
tējot tā izpildi ar pašvaldības budžetu.”

Ķeguma novada pašvaldības Kultū-
ras un sporta pārvaldes Ķeguma Tautas 
nama vadītāju  LIENI LAZDIŅU pār-
cēla darbā Ķeguma novada pašvaldības 
Kultūras un sporta pārvaldes Rembates 
Tautas namā  par Rembates Tautas nama 
vadītāju. 

Atbalstīja Ķeguma novada pašvaldī-
bas iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursā iesniegtos juridisko 
personu iesniegtos projektus 10392,16 
eiro apmērā un piešķīra finansējumu 
šādu projektu realizācijai:

Biedrības “SK Rembate” projektam 
“Skatītāju tribīņu iegāde un uzstādīša-
na pie Rembates sporta laukumiem” 
3300,00 eiro apmērā.

Biedrības “JADARA” projektam 
“Peldvietas “Rūķīši” labiekārtošanas II 
kārta” 3586,08 eiro apmērā.

Biedrības “Ķeguma novada pensio-
nāru biedrība” projektam “Pastaigu un 
veselības takas izveide un labiekārtoša-
na” 3506,08 eiro apmērā. 

Izsludināja 2020.gada Ķeguma no-
vada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursu. Izvirzī-
ja virsmērķi 2020.gada Ķeguma novada 
pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas vei-
cināšanas projektu konkursam: Sabied-
rībai pieejamas ārtelpas labiekārtošana 
Ķeguma novadā.

Pagarināja Ķeguma novada pašval-
dības iedzīvotāju iniciatīvas veicināša-
nas projektu konkursa projekta “Kama-
nu suņu sporta sacensības bez sniega 
“Ripo Rati Ķegumā 2020”” īstenošanas 
termiņu līdz 2020.gada 30.novembrim.

Nolēma slēgt Sadarbības līgumu 
starp Ogres, Ķeguma un  Lielvārdes 
pašvaldībām par sadarbību ārkārtas si-
tuācijas laikā, lai nodrošinātu bāriņtiesas 
darbības nepārtrauktību.

Atbrīvoja Kristapu Rūdi no 
Ķeguma novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieka amata.

Atstādināja Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas direktoru Vladimi-
ru Samohinu no ieņemamā amata līdz 
brīdim, kad Izglītības kvalitātes valsts 
dienests, atbilstoši savai kompetencei 
būs izvērtējis direktora atbilstību Izglī-
tības likuma prasībām. Pēc Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta izvērtējuma 
saņemšanas, 30.04.2020. domes ārkārtas 
sēdē Vladimirs Samohins  tika atjaunots 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
direktora amatā.

Sācies meža ugunsnedrošais laika posms
Pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2016. gada 19. aprīļa 
noteikumu Nr. 238 “Ugunsdro-
šības noteikumi” 412. punktu un 
hidrometeoroloģisko prognozi, 
tiek noteikts meža ugunsnedrošā 
laika posma sākums visā valsts 
teritorijā ar 2020. gada 24. aprīli.

Kopš 2020.gada marta mēneša Ķeguma 
novada valsts un pašvaldības vienotajos 
klientu apkalpošanas centros, kas atrodas 
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Lindes ielā 2, 
Birzgalē un Lielvārdes ielā 3, Rembatē, 
var deklarēt personas dzīvesvietu, kā arī sa-
ņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu.

Dzīvesvietu var deklarēt arī jebkurā Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvaldes teri-
toriālajā nodaļā vai bez maksas elektronis-
ki tiešsaistē Valsts pārvaldes pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv, pakalpojums “Dzī-
vesvietas deklarācijas iesniegšana”.

Dzīvesvietas deklarēšana
Persona klātienē Ķeguma novada, Birz- 

gales, Rembates VPVKAC vai neklātienē 
pa pastu, parakstot pašrocīgi, uz e-pastu vai 
e-adresi, parakstot ar drošu elektronisko 
parakstu, iesniedz dzīvesvietas deklarāciju 
un samaksā valsts nodevu 4,27 eiro.

Valsts nodevu nemaksā:
• politiski represētās personas;
• reģistrējot bērna pirmreizējo deklarē-

to dzīvesvietu;
• invalīdi;
• Černobiļas atomelektrostacijas avāri-

jas seku likvidēšanas dalībnieki;
• pensionāri, kuru pensijas apmērs ne-

pārsniedz valstī noteikto minimālo 
darba algu;

• personas, kuras atzītas par trūcīgām 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

• personas, kuras deklarē dzīvesvietu 
elektroniski, izmantojot speciālo tieš-
saistes formu portālā www.latvija.lv;

• reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri 
ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 
audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;

• personas, kuras deklarē dzīvesvietu 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā;

• personas, kuras deklarē dzīvesvietu 
patversmē;

• personas, kurām pārvalde nosaka tie-
sisko statusu Latvijā.

Lai saņemtu atbrīvojumu no valsts no-
devas samaksas, personai ir jāuzrāda at-
tiecīgo statusu vai faktu apliecinošs doku-
ments.

Gadījumā, ja persona dzīvesvietas dek-
larāciju iesniedz klātienē, tā uzreiz var sa-
ņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu. Pēc 
neklātienē iesniegta iesnieguma apstrādes 
tiek sagatavota izziņa un izsniegta atbilsto-
ši iesniegumā norādītajam veidam.

Izziņas par deklarēto dzīvesvietu sa-
ņemšana 

Persona var saņemt izziņu par savu vai 
savu nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīves-
vietu Ķeguma novada administratīvajā te-
ritorijā.

Fiziskās un juridiskās personas var sa-
ņemt izziņu par citas personas dzīvesvietu 
uz motivēta iesnieguma pamata, pievienojot 
pamatojumu apliecinošus dokumentus un 
norādot tiesisku ziņu izmantošanas mērķi.

Līdzīgi kā iesniedzot dzīvesvietas dek-
larāciju vai jebkuru citu iesniegumu paš-
valdībai, persona klātienē griežas Ķeguma 

novada, Birzgales, Rembates VPVKAC 
vai izmanto neklātienes kanālus un nosūta 
iesniegumu pa pastu, parakstot pašrocīgi, 
uz e-pastu vai e-adresi, parakstot ar drošu 
elektronisko parakstu, un iesniedz piepra-
sījumu izziņai par savu, savu nepilngadīgo 
bērnu vai citas personas deklarēto dzīves-
vietu, kā arī samaksā valsts nodevu 2,50 
eiro.

Valsts nodevas apmēru samazina par 
50 procentiem, ja minēto informāciju 
pieprasa:

• politiski represētā persona;
• nacionālās pretošanās kustības dalīb-

nieks;
• persona, kurai pašai vai kopā ar laulā-

to, vai attiecīgās personas laulātajam 
ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 
gadiem (arī aizbildnībā esoši vai au-
džuģimenē ievietoti bērni) vai bērni 
līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst 
vispārējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību;

• aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnī-
bā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrī-
votas šādas personas:

• persona ar invaliditāti;
• Černobiļas atomelektrostacijas avāri-

jas seku likvidēšanas dalībnieks;
• persona, kura sasniegusi Latvijas Re-

publikā vecuma pensijas piešķiršanai 
noteikto vecumu;

• persona, kurai Latvijas Republikā 
piešķirta vecuma pensija;

• trūcīgas ģimenes loceklis vai atseviš-
ķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu atvieglojumu no valsts 
nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda at-
tiecīgo statusu vai faktu apliecinošs doku-
ments.

Gadījumā, ja persona pieprasījumu ie-
sniedz klātienē, tā uzreiz var saņemt izziņu 
par deklarēto dzīvesvietu.

Pēc neklātienē iesniegta pieprasījuma 
apstrādes tiek sagatavota izziņa un izsnieg-
ta atbilstoši iesniegumā norādītajam vei-
dam.

Vairāk informācijas par dzīvesvietas 
deklarēšanu un izziņas saņemšanu par dek-
larēto dzīvesvietu, tāpat arī par ziņu anulē-
šanu par personas deklarēto dzīvesvietu var 
iegūt portālā latvija.lv, izvēloties konkrēto 
pakalpojumu Ķeguma novadā vai sazino-
ties ar klientu apkalpošanas speciālistiem.

Ņemot vērā valstī līdz 2020. gada 
12.maijam izsludināto ārkārtējo situāciju ar 
mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Ķegu-
ma novada pašvaldība nodrošina pakalpo-
jumu sniegšanu ATTĀLINĀTI.

Aicinām novada iedzīvotājus izman-
tot e-pakalpojumus portālā latvija.lv! 
Aicinām izmantot telefoniskas konsul-
tācijas pa tel. 25746001, 65038883 vai 
sazināties rakstiski uz e-pastu: dome@
kegums.lv!

 Papīra formāta iesniegumus aicinām 
sūtīt pa pastu vai iemest  Ķeguma nova-
da pašvaldības pastkastītē pie ēkas Lā-
čplēša ielā 1, Ķegumā!

Jauni pakalpojumi valsts un pašvaldības 
vienotajos klientu apkalpošanas centros 
Ķeguma novadā
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Kā vienu no aktivitātēm, ko ie-
sakām izmēģināt iedzīvotājiem 
un citiem interesentiem ir iz-
mantot iespēju pārbaudīt savas 
orientēšanās spējas, iepazīties 
ar orientēšanās sporta pamat-
principiem, kā arī apskatīt Ķe-
guma pilsētu, izmantojot bez-
maksas aplikācijprogrammu 
“MOBO”. 

Aplikācijā izveidotajā maršrutā 
“Telefons nāks palīgā, orientējies 
Ķegumā” var atrast 20 kontrol-
punktus, kas izvietoti pa  Ķegu-
ma pilsētu no Ķeguma novada 
domes līdz Ķeguma komercno-
virziena vidusskolai. Tajā ir ie-
strādāts kompass un karte. Karte 
zīmēta kā orientēšanās sporta 
karte, kas sniedz iespēju ne tikai 
interesantai aktīvai atpūtai, bet arī 
kvalitatīviem orientēšanās sporta 
treniņiem. Atzīmēšanās kontro-
lpunktos iespējama, izmantojot 
uz tiem attēlotus kvadrātkodus 
(QR kodus). Šī aktivitāte tapusi 
pateicoties Ķeguma novada paš-
valdības iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektam “Telefons 
nāks palīgā, orientējies Ķegumā”,  

kuru īstenoja mūsu ķegumietis 
Nauris Neimanis.

Ja tomēr vēlies pārbaudīt sa-
vus spēkus un izkustēties vairāk, 
tad aicinām apceļot Ķeguma no-

vadu, izmēģinot izbraukt ar velo-
sipēdu, kādu no diviem velotūris-
ma maršrutiem “Apkārt Ķeguma 
novadam” (Nr.146) un “Mazais 
loks caur Rūķiem Birzgales pa-
gastā” (Nr.147). Lielāko maršrutu 
daļu iespējams izbraukt arī ar ma-
šīnu, tikai Ķeguma pilsētā neliels 
maršruta posms iepazīstams, do-
doties nelielā pastaigā gar plud-
mali.

Velotūrisma maršruta “Apkārt 
Ķeguma novadam” (Nr. 146) ko-
pējais garums ir 74 km. Lielākā 
maršruta daļa vijas pa Birzgales 
pagasta teritoriju. Šo maršrutu 
var uzsākt jau braucot no Remba-
tes pamatskolas, kur ir tā sākum-
punkts, tālāk to turpinot pa P8 šo-
seju uz Ķeguma pilsētu. Braucot 
cauri Ķeguma pilsētai pāri HES 
pa labo pusi var aizbraukt līdz 
Tomei, taču braucot taisni, ve-
lomaršruta norādes aizvedīs līdz 
Birzgales pagastam.

Velomaršrutā “Mazais loks 
caur Rūķiem Birzgales pagastā” 
(Nr. 147), kura kopējais garums ir 
34 km, ir iekļauts tikai Birzgales 
pagasts un tā apskates vietas. Uz 
autoceļiem atrodas velotūrisma 
maršruta norādes ar apzīmēju-
miem un virzienrādītājiem, lai ne-
nomaldītos no iecerētā maršruta. 
Birzgales pagastā atrodas divas 
atpūtas vietas – Ņegas atpūtas 
vieta un Kalnamuižas atpūtas vie-
ta pretī “Kalna druvu” mājām, kur 
pēc garā brauciena var apstāties 
un atpūsties, lai smeltos jaunus 
spēkus tālākajam braucienam.

Velotūrisma maršruti tapuši 
projekta „Lejasdaugavas nova-
du iedzīvotāju iesaiste velo un 
ūdenstūrisma maršrutu par godu 
Latvijas simtgadei, kā arī vides 
izglītošanā”, ietvaros.

Ieva Vējone
Projektu vadītāja 

ar specializāciju uzņēmējdarbības 
un tūrisma attīstībā

Ķeguma novada sastāvā ie-
tilpst Ķeguma pilsēta un trīs 
pagasti, viens no tiem ir Rem-
bates pagasts. Braucot pa au-
toceļu P8  Inciems - Sigulda 
- Ķegums, var piestāt un ap-
skatīt vairākus interesantus 
dabas objektus, kas atrodas 
šajā pagastā. 

Viens no šiem objektiem ir 
Glāžšķūņa Garais ūdenskri-
tums, kas atrodas ciemā ar tādu 
pašu nosaukumu. Tā ir neliela 
Ogres upes labā krasta pieteka, 
kas izveidojusies kā  interesants 
ūdenskritums ar trim kaskādēm 
ap 300 metrus lejpus tiltam pār 
Ogres upi. Viegli uzmeklējams 
– jāierauga pirmā ceļa caurteka, 
kas izbūvēta pietekai, uz kuras 
atrodas ūdenskritumu kaskāde. 
Nedaudz zemāk ir neliels, mazāk 
izteikts ūdenskritums un pirms 
pašas ietekas Ogres upē, kad ir 
mazāk ūdens, redzamas vēl da-
žas kāpnes.

Pabraucot nedaudz uz priek-
šu, var apskatīt nākamo dabas 
objektu. Tas ir Sietiņu dižak-
mens, saukts arī par Velnakmeni. 
Atrodas autoceļa P8 labajā pusē, 
braucot virzienā no Glāžšķūņa 
uz Ķeguma pusi (ir norāde uz 
objekta atrašanās vietu). Akmens 
atrodas labības laukā, tādēļ pie tā 
var viegli  piekļūt visos gadalai-
kos. Akmens ir vietējas nozīmes 
arheoloģijas piemineklis, kulta 
vieta. Tas ir 5,8 metrus garš, 5,2 
metrus plats, 1,7 metrus augsts. 

Ogres upes krastos Rembates 
pagasta teritorijā, posmā no Asa-
riem līdz Jauntulkiem atrodas 
Kalnrēžu dolomītsmilšakmens 
atsegums un Kalnrēžu ala. Ai-
naviskais dolomītsmilšakmens 
atsegums ir valsts aizsargājams 
ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks 
piemineklis. Kalnrēžu atsegums 
ir lielākais no 2,5 km garās atse-
gumu virknes Oges upes krastos. 
Tā augstums ir 4,5 metri, garums 

150 metri. Atseguma galvenās 
kraujas lejasdaļā ir  Kalnrēžu ala, 
kas ir vienīgā zināmā ala Ogres 
upes krastos. Tā ir šaura, 3,2 
metrus gara, plaisveidīga sprau-
ga starp diviem dolomītsmilš-
akmens bluķiem, augstums - 1 
metrs.  Šim objektam piekļūšana 
ir apgrūtināta, jo to ieskauj pri-
vātīpašumi. Objektam brīvi vari 
piekļūt, ja esi izlēmis doties lai-
vot pa Ogres upi.

Pabraucot vēl uz priekšu, au-
toceļa P8 ceļa malā var redzēt 
Rembates pamatskolas ēku, ku-
rai ir jau vairāk kā 140 gadi, biju-
šajā skolas internāta ēkā šobrīd ir 
izvietots sociālās aprūpes centrs 
“Senliepas”. Skolas iekšpagal-
mā ir apskatāms arī 1949.gada 
25.marta deportāciju un komu-
nistiskā terora upuru piemiņas 
akmens. 

Turpat netālu, vairāk uz Glāž-
šķūņa pusi, no tālienes var redzēt 
Latvijas Nacionālo bruņoto spē-
ku aviācijas bāzi, kurā atrodas 
militārais lidlauks un bieži vien 
var redzēt militārās apmācības.

Braucot cauri pašam Remba-
tes centram, iepriekš piesako-
ties, vari apciemot dambriežus, 
savvaļas hailenderus, briežus, 
strausus un citus zvērus, kas mīt 
zemnieku saimniecībā “Dimantu 
kalns.”

Pirms iebraukšanas Ķeguma 
pilsētas robežās, vari iegriezties 
SIA “Rubeņi” veikaliņā, kur at-
rodas arī pati ražotne un iegā-
dāties gardus, augstas kvalitātes 
gaļas izstrādājumus.  Produkcija 
ir īpaša ar to, ka tā tiek gatavota  
un kūpināta pēc senām latviešu 
tradīcijām, kūpināšanas procesā 
izmantojot tikai alkšņu malku un 
tīras alkšņu skaidas.

Lai brauciens būtu tiešām iz-
devies un vēl interesantāks, var 
izmantot visiem pasaulē labi 
zināmās slēpņošanas jeb ģeo-
lokācijas (Geocaching)  spēles 
aplikāciju, ar kuras palīdzību 
vari atrast dažādus slēpņus, kas 
izvietoti pa visu pasauli, tostarp 
arī Latvijā. Ķeguma novadā šādu 
slēpņu līdzīgi kā citos novados ir 
ļoti daudz, turklāt bieži vien tie 
izvietoti pie zināmiem un intere-
santiem apskates objektiem.

Ķeguma novada pašvaldības 
mājas lapā sadaļā tūrisms vari 
atrast arī vēl daudz citu vietu, 
kur doties. Izvēlies vietas, kur 
vēl neesi bijis, atklāj ko jaunu un 
dodies piedzīvojumos.

Dodoties izkustēties svaigā 
gaisā un izzinošos pārgājienos 
vai braucienos, atceries ievērot 
pulcēšanās un distancēšanās no-
teikumus un dari to, ja esi vesels.

Ieva Vējone
Ķeguma novada pašvaldības

Projektu vadītāja 
ar specializāciju

 uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstībā

TŪRISMS

Dodies  izzinošos piedzīvojumos 
un pastaigās pa Ķeguma novadu

“Rembates pamatskola”.  Foto: Rolands Kozulis.

Uzstādīta masas 
ierobežojuma zīme

Aprīļa sākumā Ķeguma no-
vada pašvaldība saņēma VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” vēstuli, ar 
kuru pašvaldība tika informēta, 
ka  tiltam pār Zvirgzdes upi uz 
pašvaldības autoceļa Cirši – Žī-
varti, Ķeguma novadā, Birzga-
les pagastā brauktuves plātnēm 
zemtilta daļā tika konstatēti no-
pietni betona aizsargslāņa bo-
jājumi, kas varētu būt radušies 
neatbilstoša kravas transporta 
pārvietošanās rezultātā. 

Ņemot vērā apstākļus, paš-
valdība ir ierobežojusi smagsvara 
transporta pārvietošanos pār tilta 
laidumiem. Birzgales pagasta pār-
valde  pirms tilta pār Zvirgzdes 
upi uz pašvaldības autoceļa Cirši 
– Žīvarti ir veikusi masas iero-
bežošanas ceļa zīmes – 7 tonnas 
– uzstādīšanu. Lūdzam ievērot 
ceļu satiksmes noteikumus un ar 
transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
faktiskā masa pārsniedz zīmē no-
rādīto, nepārvietoties par tiltu.

Ar šo rakstu atklājam stāstu sēriju par Ķeguma novada interesantām tūrisma apskates vietām. 

“MOBO” palīdz orientēties 
Ķeguma novadā

Atzīmēšanās kontrolpunktos 
iespējama, izmantojot uz tiem 
attēlotus kvadrātkodus
(QR kodus).

Sietiņu dižakmens (Velnakmens). Foto: Ieva Vējone.

“Ogre upe”, Glāžšķūnis. Foto: Ieva Vējone.
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Laiks atskatīties uz Birzga-
les Mūzikas skolas audzēkņu 
ārpus mācību programmām 
piedzīvoto un sasniegto III ce-
turkšņa laikā.

Ar teorijas skolotājas Kristīnes 
Skudras gādību Birzgales Mū-
zikas skolas audzēkņi tika iepa-
zīstināti ar baleta žanru. Jau 8. 
janvārī  vecāko klašu audzēkņi 
apmeklēja baletu “Trīs muske-
tieri” un dzīvoja līdzi to varoņu 
piedzīvojumiem. Jaunāko klašu 
skolēni, paspējot izmantot “Sko-
las somas” piedāvājumu, 7. mar-
tā  iepazinās ar Svensonu ģimeni,  
Brālīti un Karlsonu, noskatoties 
baleta izrādi “Karlsons lido”. 
Baleta mūzikas autors ir latviešu 
komponists Juris Karlsons.

II semestris jau janvāra mē-
nesī  sākās ar izaicinājumiem. 
Jānoslīpē savlaicīgi izvēlētā 
programma, jāmēģina ar kon-
certmeistari, lai skaņdarbu nošu 
teksts un muzikālais saturs at-
klātos skaidrs un klausītājiem 
tīkams.

No  23. - 25. janvārim Jā-
zepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā notika  XXV Latvijas 
Mūzikas skolu pūšamo un sita-
mo instrumentu Izpildītāju kon-
kurss. Tas ir viens no preztižāka-
jiem Latvijas pūšamo un sitamo 
instrumentālistu konkursā, kas 
notiek trīs dienas. Katram da-
lībniekam ir jāatskaņo konkursa 
rīkotāju izvēlēts obligātais skaņ-
darbs un otrs izvēles skaņdarbs. 
Šogad obligātā skaņdarba autors, 
sakarā ar viņa 250 dzimšanas 
dienu, bija L.V.Bētbovens. Kat-
ram instrumentam tika izraudzīta 
kāda no komponista kompozī-
cijām. Cik daudz dažādu instru-
mentu, tik daudz dižā kompo-
nista skaņdarbu. No Birzgales 
Mūzikas skolas šogad piedalījās 
pedagoga Laimoņa Paukštes 
audzēkņi trompetists Andrejs 
Krēsliņš un eifonists Jānis Šķel-
tiņš. Šim konkursam ir tradīcija, 
ka vietu ieguvēji un diplomandi 
pēc mēneša tiekas plašā koncertā 
Latvijas Universitātes aulā.  Tad 
viņi paši muzicē gan kā solisti, 
gan kopējā pūtēju orķestrī un 

katrs saņem savu balvu svinīgos 
apstākļos. Šogad tradicionālais 
Bravo – Bravissimo koncerts 
notika 1. martā. Tā dalībnieks 
bja arī Birzgales Mūzikas skolas 
audzēknis Jānis Šķeltiņš, kurš 
ieguva augsto III vietu. Laureā-
tu orķestris atskaņoja Lolitas 
Ritmanis Lūgšanu ,,Dod mieru 
mūsu brāļiem’’ no kinofilmas 
,,Dvēseļu putenis’’,  kuru pūtēju 
orķestrim aranžējis  Mārtiņš Bir-
nis un Džona Mailsa skaņdarbu 
,,Mūzika’’. Katram jaunajam 
mūziķim un katram klausītājam 
tas bija izcils pārdzīvojums.

Jau 8. februārī skolotājas 
Antras Cukermanes audzēknis 
mežradznieks Henriks Kokins 
piedalījās Starptautiskajā metāla 
pūšamo instrumentu Konkursā 
,,Baltijas pērles’’ Juglas Mūzikas 
skolā un kļuva par III vietas ie-
guvēju.

22. februārī Cesvainē kon-
kursā ,,No baroka līdz rokam” 
vokāli instrumentālajam an-
samblim ,,Velkam’’ skolotāja 
Kārļa Paukštes vadībā izdevās ar 
savu sniegumu iepriecināt žūriju 
un nopelnīt I vietu.  Ansambļa 
visi 13 dalībnieki ir daudz vel-
tījuši laiku un savas prasmes, lai 
sasniegtu patiešām augstvērtīgu 
skanējumu.

Februāris mūzikas skolas au-
dzēkņiem bija ļoti darbīgs mēne-
sis. Tā 27. un 28.  februārī  Mā-
rupes Mūzikas un mākslas skolā 
notika Starptautiskais pūšamo 
instrumentu izpildītāju konkurss 
“Wind Star 2020”. Tā dalīb-
nieki Birzgales Mūzikas skolas 
audzēkņi klarnetiste Kristīne 
Kolanga (pedagogs Dimitrijs 
Grozovs) un trompetists Andrejs 
Krēsliņš (pedagogs Laimonis 
Paukšte) ieguva III vietu, bet ei-
fonists Jānis Šķeltiņš (pedagogs 
Laimonis Paukšte) - II vietu. Vi-
sos konkursos audzēkņiem kon-
certmeistare ir bijusi Jekaterina 
Dribase – Jakušonoka. Par to vi-
ņai liels paldies!

Līga Paukšte
Birzgales Mūzikas skolas 

skolotāja 

Dramatiski ieritējies Regīnas 
Ezeras 90. atceres gads... Kā 
izkāpis no rakstnieces jaunā un 
skarbā romāna lappusēm. Nē. 
Jaunrades vairs nebūs. 11. jū-
nijā apritēs 18 gadi, kopš ievē-
rojamā vārda māksliniece savu 
talantu kopj citā saulē, bet šeit 
savu dzīvi turpina viņas darbi. 

“Viss, ko esmu izjutusi un par ko 
esmu domājusi, ko esmu mīlējusi 
un cietusi, ir materializējies ma-
nos darbos un ir tur atrodams,” 
sacījusi Regīna Ezera. Dzīves lai-
kā publicētas 28 oriģinālgrāmatas 
– romāni, stāsti, esejas, recenzi-
jas, autobiogrāfiskā proza. 2000. 
gadā izdoti kopotie raksti. Meis-
tardarbi ir romāni “Aka” (1972), 
“Zemdegas” (1977), “Varmācī-
ba” (1982), “Nodevība” (1984). 
Fantasmagorija “Zemdegas” ir 
iekļauta Latvijas Kultūras kano-
nā. Literārais devums ir apjomīgs 
un iedarbīgs.

Kas notiek ar rakstnieces 
daiļradi šajā gadsimtā? Regīnas 
darbus tulko, iestudē, pēc “Zoo-
loģiskās noveles” motīviem reži-
sors Lauris Ābele uzņem īsfilmu, 
Marta Selecka par viņu uzņēma 
dokumentālo filmu ciklā “Litera-
tūre” un Ķeguma novada muzejs 
var lepoties kā personību muzejs, 
jo, pateicoties mazmeitas depo-
nējumam, muzejā aplūkojama 
rakstnieces memoriālā kolekcija.

Daudzi laikabiedri glabā atmi-
ņas par Regīnu, cits pastāsta kādu 
atmiņu spurgaliņu, cits noslēpu-
mus par neordināro novadnieci 
vēlas paturēt sevī. Nu jā. Radoša 
cilvēka dzīve ir tikpat skaista kā 
ziedošs ķiršu koks, kas pēcāk ap-
laimo ar dāsniem augļiem, un ir 
kails un neaizsargāts rudens brāz-
mās un ziemas spelgoņā.

Regīna Ezera dzimusi 1930. 

gada 20. decembrī, Rīgā, māj-
saimnieces Lūcijas Šamreto un 
galdnieka Roberta Šamreto ģime-
nē. Tuvākam ieskatam par ģimeni 
piedāvāju fragmentu no Broņisla-
va Tabūna monogrāfijas “Regīna 
Ezera”: “Rakstnieces tēvs beidzis 
amatniecības skolu, strādājis par 
telegrāfistu, bet pēc nelaimīga 
kritiena nācies pārorientēties uz 
galdniecību un grāmatvedību. At-
tīstītu intelektu un humora izjū-
tu, interesējas par politiku. Māte 
Rīgā mācījusies poļu ģimnāzijā. 
No pēdējās klases aizgājusi slimī-
bas dēļ. Lolots sapnis par medi-
cīnu. Tikai padomju varas gados, 
pēc kara izdevies šo mērķi īstenot 
– jau četrdesmit gadu vecumā. 
Kā profesionāla medmāsa strā-
dājusi pediatrijā republikāniskajā 
klīniskajā bērnu slimnīcā – līdz 
pat aiziešanai pensijā.  Cik tēvs 
racionāli apvaldīts, ar zobgalīgu 
prāta ievirzi, pedantiski kārtīgs 
un taupīgs, tik māte emocionāli 
eksplozīva, vienmēr gatava skaļi 
paust pasaulei savus uzskatus, iz-
jūtas un pārdzīvojumus.” 

“Zināma humora izjūta un 
ironiska attieksme pret dzīves 
parādībām man laikam ir no tēva, 
pārmēra jūtīgums, iekšējs urdī-
gums, jādomā, no mātes,” sacīju-
si Regīna Ezera, “Mans ciltskoks 
ir diezgan miglaina padarīšana. 
Nekādus arhīvus pētījusi neesmu. 
Savukārt mutiskajos nostāstos, kā 
man vismaz šķiet, fantāzija nereti 
ņēmusi pārsvaru pār tiešamību, 
tādēļ uz to, par ko neesmu dro-
ša, labāk neatsaukšos. Uz tādiem 
“nepārbaudītiem faktiem” attieci-
nāma, piemēram, uzvārda “Šam-
reto” itāliskā cilme, manas mātes 
mātes lepnais sauklis: “Mūsu 
dzīslās rit grāfu asinis!”, tāpat 
otrās vecāsmātes vāciskā izcels-
me, mana tēva ģimenes valoda 
ir vācu. Viņas uzvārds – Viļeviča 
manās ausīs diez cik vācisks gan 
neizklausās.”   

Kas viņa īsti bijusi, šī Anast-
asija Viļeviča? Vāciete? Poliete? 
Toties rakstnieces otrās vecāsmā-
tes Annas (meitas uzvārds Kevi-
ša) cilme visumā ir skaidra. Viņa 
nākusi no Latgales, tāpat kā vīrs – 
krāslavietis Vonogs. Rakstnieces 
māte Lūcija – jaunākā no viņas 
trim meitām, kas palika dzīvas no 
septiņiem bērniem. Vidējā no mā-
sām – Felicija nebija precējusies 

un dzīvoja kopā ar radiem. Dibe-
nistabā – viņa un vecāmāte Anna, 
priekšējā caurstaigājamā – tēvs, 
māte un mazā Regīna. 

Vecāmāte Anna zinājusi fol-
kloru. 

“Mana pirmā saskare bija ne-
vis ar latviešu, bet gan baltkrievu 
folkloru,” norāda rakstniece, “Ve-
cāmāte prata baltkrievu dziesmas 
un zināja trāpīgus un āķīgus tau-
tas izteicienus. Tos viņa iemācīja 
man, tāpat kā bezgalīgas katoļu 
lūgšanas poļu un pat latīņu valo-
dā.”

“Līdz piecarpus gadu vecu-
mam es nepratu latviešu valodu 
nemaz – tai pašā laikā es nepratu 
nekādu valodu, es pratu tikai poļu 
žargonu un visa mana valoda ap-
robežojās ar kādiem 200 – 300 
vārdiem, kur arī bija daļa krievu, 
daļa pārfrāzēti latviešu vārdi. Vai 
jūs varat iedomāties, cik sarežģīts 
stāvoklis tas ir tādam topošam 
literātam,” sacījusi Regīna Ezera 
Ivara Selecka dokumentālajā fil-
mā “Sieviete starp diviem romā-
niem”.

Viņa arī vaicājusi: “Vai vār-
da mākslā ir cits līdzeklis izteikt 
savu domu, uzbūvēt savu mākslas 
celtni, radīt klimatu un atmosfēru, 
atvērt vārtus uz savu pasauli kā ti-
kai un vienīgi vārds?”

Turpinājums sekos!

P.S. Aicinu lasītājus nodot 
muzejam savas atmiņas par Regī-
nu Ezeru, iepriekš sazinoties pa 
tālruni 28442744.

Ligita Ādamsone
Ķeguma novada muzeja 

vadītāja

KULTŪRA

Sagaidot Regīnas Ezeras 90. atceres 
gadu: Izcelsme

Birzgales Mūzikas 
skolas ziņas

Ķeguma novadā pieejamas pašizolācijas iespējas
Ķeguma novada pašvaldība ir 
apzinājusi naktsmītnes novadā, 
kuras iedzīvotājiem piedāvā pa-
šizolācijas iespējas.  
Pašizolēšanās iespējas Ķeguma 
novadā piedāvā šādas naktsmīt-
nes:
Viesu nams “Wild Duck”
Adrese: Tamboviči, Birzgales 
pagasts, Ķeguma novads
Tālrunis: 26618080, 29971777 
E-pasts: info@wildduck.lv

Viesu nams “Rēzijas”
Adrese: Rēzijas, Tomes pagasts, 
Ķeguma novads
Tālrunis: 29118957
E-pasts: mail@rezijas.lv 

Viesu nams “Jaunsvelmes”
Adrese: Jaunsvelmes, Rembates 
pagasts, Ķeguma novads
Tālrunis: 29138653
E-pasts: jaunsvelmes@inbox.lv 

Par nepieciešamību pašizolēties, 
lūdzam sazinieties ar naktsmīt-
nēm individuāli, lai vienotos par 
uzturēšanās nosacījumiem un iz-
maksām.
Ja novadā ir vēl kāds tūrisma uz-
ņēmējs, kas ir gatavs piedāvāt pa-
šizolēšanās iespējas, tad lūdzam 
atsūtīt informāciju uz e-pastu 
ieva.vejone@kegums.lv, norādot 
informāciju par uzņēmuma no-
saukumu, tālruni, e-pastu, adresi.
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Konkursam 2020.gadā ir no-
teikts virsmērķis: Sabiedrībai 
pieejamas ārtelpas labiekārto-
šana Ķeguma novadā, kas no-
saka arī šī gada prioritāti mērķa 
sasniegšanai: 

dzīves fiziskās un sociālās 
kvalitātes uzlabošana (piem. sa-
biedrībai svarīgas teritorijas labie-
kārtošana, sporta laukuma, bērnu 
rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.)

Maksimālais finansējuma ap-
mērs, kuru var piešķirt vienam 
projektam, ir 4000,00 (četri tūk-
stoši) eiro. Līdzekļus projektu 
realizācijai piešķir konkursa kār-
tībā.  Atbalsta intensitāte ir 100 
procenti no projekta attiecināmo 
izmaksu kopsummas, bet ne vai-
rāk kā 4000,00 eiro vienam pro-
jektam.

Projektu iesniegumus var 
iesniegt no 2020.gada 6.maija 
līdz 2020.gada 5.jūnija plkst. 
13:00 Ķeguma novada pašval-
dībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, 
LV-5020.

Projekti jāīsteno laika posmā 

no 2020.gada 1.jūlija līdz 2020.
gada 31.oktobrim.

Konkursā var piedalīties pro-
jekti, kuru realizācija notiek Ķe-
guma novadā un kuru rezultāti ir 
sabiedrisks ieguvums Ķeguma 
novadam, vai projekta rezultātu 
ieguvēji būs Ķeguma novada ie-
dzīvotāji. 

Konkursā var piedalīties fi-
ziskas un juridiskas personas, kas 
deklarētas vai reģistrētas Ķeguma 
novada teritorijā, ar  ne vairāk kā 
3 projektiem, ja tie atbilst konkur-
sa mērķim.  

Konkursā kā projekta iero-
sinātājs nevar piedalīties paš-
valdība vai tās iestāde. Projektu 
konkursa komisija nepieņem un 
neizskata pieteikumus no pre-
tendentiem:

1. Kuriem ir nodokļu parādi;
2. Kuriem ir nenokārtotas lī-

gumsaistības ar pašvaldību.
Sagatavojot projektu pietei-

kumus, lūdzam rūpīgi iepazīties 
ar  “Ķeguma novada pašvaldības 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināša-
nas projektu konkursa nolikuma” 
(apstiprināts ar Ķeguma novada 
domes 2019.gada 13.marta lēmu-
mu Nr. KND1-3/19/78) prasībām. 
Nolikumu var saņemt un ar to ie-
pazīties Ķeguma novada pašval-
dības valsts un pašvaldību vieno-
tajā klientu apkalpošanas centrā, 
tālrunis: 65038883, 25746001, 
e-pasts: dome@kegums.lv, kā 
arī pašvaldības mājas lapā www.
kegumanovads.lv http://keguma-
novads.lv/lv/novadadome/norma-
tivie-akti/nolikumi-pasvaldiba).

SABIEDRĪBA

7. martā Bauskas novada Īslī-
ces pagastā norisinājās pašval-
dību apvienības “Sabiedrība 
ar dvēseli – Latvija” 2019.gada 
konkursu noslēguma pasā-
kums.

Pagājušajā gadā 42 pašvaldībās 
tika īstenoti 463 projekti vides 
veidošanā un sakārtošanā. 

No Rīgas plānošanas reģiona 
piedalījās septiņas pašvaldības, 
tostarp arī Ķegums, Lielvārde un 
Ogre, kas savās pašvaldībās bija 
īstenojušas dažādus sabiedrībai 
un videi nozīmīgus projektus. 

Svinīgajā pasākumā Ķeguma 
novadu pārstāvēt bija aicināta 
Birzgales pensionāru biedrība 
“Viršu laiks”, kura Ķeguma no-
vada pašvaldības iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projek-
tu konkursā īstenoja projektu 
“Iedzīvotāji veido vidi”, biedrī-
ba Starptautiskais soroptimistu 
klubs “Ogre-Ķegums”, kura īs-
tenoja projektu “Dārza dizaina 
kursi iesācējiem” un Nauris Ne-
imanis, kurš realizēja  projektu 
“Telefons nāks palīgā, orientē-

jies Ķegumā!”.
Katrā no plānošanas reģio-

niem tika sveikti labākie projekti 
un pasniegtas arī veicināšanas 
balvas. Par pašvaldību apvie-
nības “Sabiedrība ar dvēseli – 
Latvija”, 2019. gada konkursa 
labāko projektu  žūrijas komisija 
atzina Krāslavas novada “Lai-
mes muzeja” atbalstītāju grupas 
projektu “Laimes sajūtu un da-
bas vērošanas taka Indrā”, kas 
ieguva 1.vietu un 1000 eiro nau-
das balvu. Naudas balvu 500 eiro  
apmērā saņēma pieci projekti – 
pa vienam no katra reģiona Lat-
galē, Kurzemē, Zemgalē, Vi-
dzemē un Pierīgā. Otrā un trešā 
vieta tika piešķirta kopā desmit 
projektiem, katrai vietai pieciem 
projektiem un pasniegti  naudas 
sertifikāti 250 eiro un 100 eiro 
vērtībā. Arī veicināšanas balvas 
50 eiro vērtībā katrā reģionā ie-
guva 3 projekti. No Rīgas plāno-
šanas reģiona tās saņēma Jaun-
pils novads, Jūrmalas pilsēta un  
Ķeguma novads.

Liels gandarījums bija par to, 

ka arī šogad Ķeguma novada īs-
tenotie projekti tika pamanīti un 
atzinīgi novērtēti. Šogad pie vei-
cināšanas balvas 50 eiro vērtībā 
tika Starptautiskais soroptimistu 
klubs “Ogre-Ķegums” ar savu 
īstenoto projektu “Dārza dizaina 
kursi iesācējiem”.

Tāpat tika izteikta pateicība 
visiem projektu īstenotājiem un 
koordinatoriem – pašvaldībām, 
dalībniekiem, ideju autoriem par 
iesaisti, sadarbību, atbalstu. Ap-
vienība “Sabiedrība ar dvēseli” 
darbojas, lai iedzīvotājiem un to 
apvienībām palīdzētu īstenot ie-
ceres un paveikt nelielus projek-
tus pašu spēkiem. Tas ir atbalsts 
nevalstiskajām organizācijām vai 
nereģistrētām iedzīvotāju gru-
pām.

Dace Soboļeva
Ķeguma novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vadītāja

Ķeguma novadam panākumi apvienības 
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” atbalsta 
konkursā

Ķeguma novada pašvaldība 
izsludina otro 2020.gada 
Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursu

Publisko un privāto partnerat-
tiecību biedrība “Zied zeme” 
izsludina projektu iesniegu-
mu pieņemšanas 12. kārtu no 
13.06.-13.07.2020 rīcībā Nr. 1.1. 
Atbalsts jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšanai, esošo 
produktu un pakalpojumu at-
tīstīšanai, to realizēšanai tirgū 
un kvalitatīvu darba apstākļu 
radīšanai.

Rīcības ietvaros paredzēts vei-
cināt nelauksaimnieciskās uzņē-
mējdarbības attīstību un inovā-
ciju ieviešanu, tādējādi sekmējot 
nodarbinātību. Prioritāte ir ražo-
šanas uzņēmumiem, jaunu uzņē-
mumu dibināšanai vai jauniem 
uzņēmumiem, inovatīviem pro-
jektiem, ģimenes uzņēmumiem 
un biznesam, kas rada jaunas 
darba vietas, tostarp sociāli ma-
zaizsargātām personām.

Projektu konkursā pieejamais 
atbalsta apmērs ir 203 397,36 
eiro, savukārt maksimālā attie-

cināmo izmaksu summa vienam 
projektam ir 50 000 eiro vai 70 
000 eiro, ja ieguldījumi būvnie-
cībā ir vismaz 70% no projekta 
attiecināmo izmaksu summas. 
Atbalsta intensitāte - 70%. Pro-
jekti īstenojami VRG darbības 
teritorijā – Baldones novadā, Ik-
šķiles novadā, Ķeguma novadā, 
Lielvārdes novadā, Ogres novadā 
(izņemot Ogres pilsētu).

Projektu iesniegumus var ie-
sniegt līdz 2020. gada 13.jūlijam 
Lauku atbalsta dienesta Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmā ht-
tps://eps.lad.gov.lv. Lai kļūtu par 
Elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmas lietotāju, jāreģistrējas par 
Lauku atbalsta dienesta klientu.

Bezmaksas konsultācijas var 
saņemt PPP biedrībā “Zied 
zeme”, Ausekļa ielā 1A, Lielvār-
dē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.
lv vai, sazinoties ar administratī-
vo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa 
nr. +371 25623775, e-pasts: lin-
da@ziedzeme.lv.

Pieejams atbalsts esošu un 
jaunu produktu un pakalpojumu 
attīstīšanai

Ņemot vērā, pašreizējo situāci-
ju Latvijā un visā pasaulē, kā 
arī paaugstinātas drošības un 
sociālās distancēšanās apstāk-
ļus, Lielā Talka šogad tiek or-
ganizēta, lielāku uzsvaru liekot 
uz individuālo talkošanu. Kā 
iepriekš tika ziņots, talka no-
risināsies 16.maijā, taču visus 
talkotājus aicinām izvēlēties 
vienu no sev piemērotākajiem 
un pašreizējos apstākļos pie-
ļaujamajiem talkošanas formā-
liem.

Arī šogad Lielās Talkas moto ir 
“Mēs piederam nākotnei - Latvi-
ja pieder nākotnei!” un šogad šim 
sauklim ir arī papildus vēstījums: 
“Sakop savu sētu, Tava sēta – 
Latvija”. Tā mērķis ir veicināt 
izpratni, ka mums jārūpējas par 
savu sētu un pagalmu, kas veido 
valsti kopumā, jo visa Latvija ir 
mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad 
visus aicinām vairāk pievērsties 
savas apkārtnes sakārtošanai, ie-
vērojot visus sociālās distancē-
šanās noteikumus, un izvēloties 
kādu no sekojošajiem formātiem:

SOLO talkas: talkojiet vien-
atnē, pastaigājoties pa mežu vai 
gar jūru, sakopjot savas mājas 
apkārti;

DUO talkas: talkojiet divatā. 
Ja esat vienas mājsaimniecības 
pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, 

ja esat draugi vai paziņas, ievē-
rojiet vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet 
visa ģimene kopā, bet ievērojiet, 
ka jums jābūt vienas mājsaimnie-
cības pārstāvjiem.

Tas, ka lielākoties cilvēki tal-
kos pa pāriem ar ģimeni vai in-
dividuāli, nozīmē arī vairāk indi-
viduālo talkas vietu pieteikumu. 
Tāpēc visus talkotājus aicinām 
atzīmēt savas talkošanas vietas 
interaktīvajā kartē, kuru atra-
dīsiet Lielās Talkas mājas lapā 
https://talkas.lv/pieteikt-talku/, 
kurā šogad ir notikušas izmaiņas:

- labiekārtošanas talkas var 
pieteikt ikviens talkotājs, ne-
atkarīgi, vai talkošanas notiek 
privātajā vai publiskajā sektorā. 
Tās var būt talkas, kuras notiek 
uz privātas zemes un kurām nav 
vajadzīgs saskaņojums ar pašval-
dību, un kurās atkritumus, ja tādi 
ir radušies, aizved paši rīkotāji;

- uzkopšanas talkas ir tās, 
kuras notiek publiskās teritorijās 
un kurām ir nepieciešams pašval-
dības saskaņojums, lai saņemtu 
bezmaksas maisus un kurās tiek 
nodrošināta savākto atkritumu 
izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai 
uzkopšanas talkas vietas atzīmē-
šanu kartē, cilvēks saņems pieeju 
savam talkas profilam, kas ļaus 

dalīties ar informāciju par kon-
krēto talkošanas vietu sociālajos 
tīklos. Tas arī koordinatoriem 
ļaus labāk komunicēt talkošanas 
vietās, kā arī apzināt potenciālo 
talkotāju skaitu tajās.

Savukārt, ja 16. maijā jopro-
jām būs jāievēro visi valstī paš-
reiz noteiktie, vai jebkādi citi pie-
sardzības pasākumi – ievērosim 
tos. Cilvēkiem, kuri izvēlēsies 
talkot, būs iespējams pieteikties 
bezmaksas talkas atkritumu mai-
su saņemšanai savā pašvaldībā, 
tur informēs arī par atkritumu 
savākšanas vietām un iespējām. 
Tāpat kā pagājušajā gadā, būs 
pieejami divu krāsu atkritumu 
maisi – balti un zili. Zilie maisi 
ir paredzēti visa veida plastmasas 
atkritumiem, kur vēlāk nonāks 
otrreizējā pārstrādē, bet baltie 
maisi – pārējiem atkritumiem.

 Saņemot talkošanai nepiecie-
šamos maisus iespējams Ķeguma 
Tautas namā, katru darba dienu 
no plkst.08.00 – 13.00. 

SIA Ķeguma Stars” parūpē-
sies par maisu aizvešanu, tāpēc 
pēc talkošanas beigām obligāti ir 
jāsazinās ar SIA “Ķeguma Stars” 
valdes locekli Andri Zābeli (tāl-
ruņa numurs - 25957171; e-pasts 
andris.zabelis@kegumastars.lv) 
un jānorāda maisu atrasašanās 
vieta.

Lielās Talkas norise plānota 16. maijā
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PĀRDOMAS

Opera uz balkona (distancējoties). Pārdomas pandēmijas laikā  

Sekojiet Dievam kā Viņa 
mīļie bērni.

Pāvila vēstule efeziešiem 5:1

Sen jau pagājuši laiki, kad 
cilvēki Latvijas teritorijā tika 
masveidīgi pļauti no bada un da-
žādām epidēmijām: Lielā Mēra 
(1710. g.), holēras (18. gs., kā arī 
1831. un 1848. g.), no saslimša-
nas ar lepru (13.–16. gs. un 19. 
gs.), bakām, dizentērijas, tīfa, un 
mūsu laikā epidēmiju briesmas 
un to drausmīgie mērogi vairs 
nav cilvēku atmiņā. 

Šobrīd Latvijā un pasaulē 
mēs esam nonākuši situācijā, ku-
ras raksturojošie atslēgas vārdi 
ir: pandēmija, distancēšanās, 
Covid un pašizolēšanās, kā arī 
jēdzieni – slimība un nāve. 

Mēs esam jaunā pieredzē. 
Esam savādākos, neierastos aps-
tākļos un nosacījumos, apdrau-
dējumos. Mēs - daudzi jūtamies 
slikti, nedroši, bailīgi, jūtamies 
ierobežoti... 

Kā dzīvot? Kā nesaslimt? Kā 
un kur rast drošību? Kad sasto-
pamies ar daudzu cilvēku nāvi 
– mēs jautājam: kāpēc Dievs 
to pieļauj? Kāpēc neiejaucas 
un pandēmiju neaptur? Kāpēc 
Dievs klusē? Parasti atbildību 
par notiekošo mēdzam prasīt no 
Dieva, nevis no sevis. Taču būtu 
vērtīgi padomāt – kā ir ar mums 
pašiem, kā ir ar mani? Kāds es 
esmu? Kas man ir tas svarīgā-
kais? Kādas ir manas dzīves 
prioritātes, uzdevumi un mērķi? 
Kādas ir manas attiecības ar cil-
vēkiem? Un, galu galā – kādas 
ir manas attiecības ar Dievu? 
Iespējams, ka dzīves daudzo 
pienākumu skrējienā (pirms 
pandēmijas) tās bija steidzīgas, 
paviršas, distancētas attiecības... 
Nu - šobrīd man ir vairāk laika, 
lai padomātu un kaut ko vairāk 
ieraudzītu. Būtu labi parunāties 
ar sevi un godīgi atbildēt uz šiem 
jautājumiem. Parasti par Dievu 
sākam domāt krīzes situācijās... 
Tad nu tagad, kad esmu neieras-
tos apstākļos, krīzes situācijā, tā 
ir Dieva dota iespēja, kuru varu 
izmantot... Tas, ka es kaut ko ne-
varu izdarīt tā, kā agrāk, dod man 
iespēju jaunajos apstākļos izdarīt 
kaut ko savādāk, jaunā veidā un 
labāk nekā to būtu darījis agrāk. 

Galu galā es varu iziet no krīzes 
kā labāks, svētīgāks, mīlošāks 
cilvēks.

Bet šobrīd mēs esam ne tikai 
pandēmijas, bet arī Gavēņa un 
Kristus ciešanu laikā! Kristus ir 
cietis un miris manu grēku dēļ! 
Viņš nemēģināja izvairīties no 
tām šausmām, kas Viņu sagai-
dīja. Mani mīlēdams, Viņš uzu-
purējās, atdeva visu sevi... Mēs 
mēdzam kreņķēties par savām 
likstām un nelaimēm, bet tas ir 
sīkums, salīdzinot ar to, ko Viņš, 
Svēts būdams, izcieta, sevi ne-
taupot. 

Tagad, pandēmijas laikā, 
Dievs iedod man dziļāku Gavēņa  
un Lieldienu pieredzi, raudzīša-
nos uz Kristu! 

Kristus Augšāmcelšanās svēt- 
ki šogad bija savādāki. Lieldie-
nas ne vairs baznīcā, bet mājās, 
neklātienē... Kādas tās būs man 
un manai ģimenei? 

Es esmu kā instruments, ko 
Dievs paņēmis rokās... Dievs 
mani uzskaņo. Es varu skanēt 
Dievam un būt kā skaņdarbs, kā 
melodija. Tas var būt ļoti skaisti. 
Es varu būt kā Aleleluja Dievam, 
kā Ludviga van Bēthovena “Misa 
Solemnis” (Svinīgā mesa). Bet, 
protams, varu arī Dievam neska-
nēt... un mana vecā dzīve turpi-
nāsies.

Šajos jaunajos apstākļos 
Dievs mums dod daudzas dā-
vanas. Šajā ierobežojumu laikā, 
mājas apstākļos bija fantastiski 
baudīt spožās Elīnas Garančas 
iedvesmojošo Karmenas atvei-
dojumu Metropolitēna operas 
izrādē un Jaunā Rīgas teātra 
„Revidenta” iestudējumu brīniš-
ķīgā Alvja Hermaņa režijā. Varu 
lasīt. Vairāk lasīt Bībeli, vairāk 
būt lūgšanās, vairāk klausīties 
Dievā...

“Nākotne tik ļoti ir Dieva 
rokās, ka man daudz vieglāk to 
pieņemt šodien, jo vakardiena ir 
pagājusi, rītdiena nav pienākusi 
un manā rīcībā ir tikai šī diena. 
Dariet parastas lietas ar ārkārtēju 
mīlestību. Mīlestība sākas mājās, 
un tā nav paveiktā apjomā, bet 
gan tajā, cik daudz mīlestības 
mēs piešķiram katrai rīcībai.”... 
tā, kādreiz, ir sacījusi Māte Te-
rēze.

Jāatzīmē, ka Māte Terēze 
savā apskaužami brīnišķīgajā 
dzīves kalpošanā slimajiem un 
grūtdieņiem, bija gājusi cauri 
savai personīgai pieredzei, sa-
stopoties ar sajūtu, ka Dievs il-
gākā laika periodā klusē.. Un tas 
ir arī mans jautājums – kā man 
rīkoties, kad Dievs klusē? Ko da-
rīja Māte Terēze? Viņa turpināja 
savu kalpošanu pašaizliedzīgā 
mīlestībā. Un klusumā, Dieva 
meklējumā Viņa daudz ko iemā-
cījās. 

To es no Viņas varu mācīties! 
Tik un tā, visās savās grūtībās un 
pārbaudījumos būt atvērtam uz 
Dievu...! Un ļaut, lai Dievs mani 
pārveido.. 

Slavenajā, nesen (2016. gadā) 
tapušajā amerikāņu kinorežisora, 
scenārista, producenta Mārtina 
Skorsēzes filmā “Klusēšana” 
(Silence), kuru nesen varēju no-
skatīties, ir attēlotas skaudras cil-
vēka izdarītas izvēles laikā, kad 
tika īstenotas kristiešu vajāšanas 
tālajā Japānā. Jautājumi par ti-
cību un cilvēka spēju upurēties, 
par prioritātēm, manu uzticību 
un paļāvību Dievam, iestājoties 
par citiem cilvēkiem, šķiet, ir 
īpaši uzrunājoši šajā laikā, kad 
esam pilnīgi jaunā, nebijušā si-
tuācijā, Covid-19 pandēmijas ie-
tekmēti, satraukti un izbijušies.. 
Šķiet, ka Dievs klusē... bet vajag 
rīkoties... Es ilgojos pēc Dieva 
palīdzības... bet izskatās, ka ļau-
nums mūs pārmāc... Šīs sajūtas 
filmā tik ļoti sasaucas ar mūsu šī 
brīža pasaules situāciju!

Mēs parasti jautājam – kāpēc 
Dievs klusē? Bet varbūt pama-
nām un piedzīvojam, ka Dievs 
neklusē! Dievs nav aizmidzis! 
Dievs rīkojas! Varbūt attiecībās 
ar Dievu – es esmu bijis tas, kurš 
klusē, un tīri labi iztieku bez Die-
va! Garīgā ziņā man bija dīkstā-
ve, nevis Dievam!

 Nobela prēmijas laureāts, 
franču rakstnieks Albērs Kamī 
ir autors darbam ar nosaukumu 
“Mēris”, kurā tiek risināti arī tādi 
jautājumi: kā cilvēkam pastāvēt 
nāves draudos, būt kolektīvās 
ciešanās un sadzīvot ar ieslodzī-
juma un ierobežojumu izjūtu. Šī 
būtu laba lasāmviela mums šajā 
piemeklējumu laikā, domājot un 
meklējot atbildes: “... Slimnie-
kam vajadzīgs maigums, viņam 
gribas uz kaut ko balstīties, tas ir 
gluži dabiski. Jūs sapratīsiet, cik 
neērta var būt nāve, kad tā pie-
nāk tādā nejūtīgā vidē.” Kāda ir 
šī vide, ko es veidoju? 

Svētajos Rakstos, 23. psalmā 
ir rakstīts: “...pat ja iešu pa nāves 
ieleju, ļauna nebīšos, jo Tu esi 
ar mani, Tavs zizlis un spieķis 
drošina mani... ” Cik labi ir, ja 
varu būt paļāvības pilns... jo man 
ir pamats zem kājām, jo ticībā 
es dzīvoju un Dievs var mani 
lietot... Dieva žēlastība mani 
pavadīs arī grūtībās! Dievs nav 
pagriezis muguru! Arī pandēmi-
jā.

1527. gada otrajā pusē Vāci-
jā, Vitenbergā bija sākusies mēra 
epidēmija, kas turpinājās mēne-
šiem ilgi. Mūsu baznīcas tēvs, 
doktors Mārtiņš Luters, kā Vi-
tenbergas mācītājs, uzskatīja par 
savu pienākumu palikt pilsētā. 
Pēc vairākkārtējiem Breslavas 
sludinātāju lūgumiem Luters au-
gustā sāka rakstu par tolaik vis-
pārēju interesi izpelnījušos jautā-
jumu - vai no miršanas iespējams 
izbēgt. Sliktā veselības stāvokļa 
dēļ Luters šo rakstu varēja pa-
beigt tikai pēc vairākām nedē-
ļām. 1527. gada 6. jūlijā Luters 
pieredzēja savas nāves stundas 
tuvošanos slimības dēļ un gan-
drīz nomira. Viņš saraksta darbu 
“Vai var bēgt no mēra?” Lūk, da-
žas Lutera pamācības mēra laikā:

“Jo bēgt no nāves un mirša-
nas, glābt savu dzīvību – tas ir 
paša Dieva ielikts mūsu dabā, un 
nav aizliegts, ja vien tāda rīcība 
nevēršas pret Dievu un tuvāko.”

“Katrā ziņā, šajos gadījumos 
ar bijību jāatceras Kristus vār-
di: “Es biju slims, un jūs neesat 
Mani apmeklējuši..” (Mt. 25:43). 
Šie vārdi mūs visus saista kopā 
citu ar citu, tā, ka neviens ne-
drīkst atstāt otru nelaimē; mums 
ir pienākums būt cits citam līdzās 
un palīdzēt, gluži kā mēs gribētu, 

lai citi palīdz mums.”
“Visupirms mums jābūt pār-

liecinātiem, ka tas ir Dieva sods, 
kas mums sūtīts ne tikai tālab, lai 
sodītu grēku, bet arī mūsu ticī-
bas un mīlestības pārbaudīšanai. 
Ticības pārbaudījums – lai mēs 
redzētu un pieredzētu, kā mums 
jāizturas pret Dievu; mīlestības 
pārbaudījums – lai mēs redzētu, 
kā jāizturas pret tuvāko.”

Šobrīd mēs nedrīkstam pie-
skarties cits citam, nedrīkstam 
apskauties, bet mēs varam būt 
vienoti lūgšanā!

Savā klusajā lūgšanā lūgsim 
mīļo Dievu par dziedināšanu un 
stiprināšanu, par mīlestību uz 
līdzcilvēkiem, par mīlestību uz 
mūsu valsti, par mīlestību uz pa-
sauli!

Saglabā ticību, drosmi un 
pacietību! Nepadodies pesimis-
mam!

Tici un uzticies Dievam, ka 
ticībā vari panest visus grūtu-
mus!

Garīgā vienotībā satiksimies 
lūgšanās uz Dievu! Sekosim 
Dievam, kā Viņa mīļie bērni!

Esi, mīļais Dievs, Palīgs no-
spiestajiem un Ārsts slimajiem! 
Tikai uz Tevi paļaujamies un ce-
ram!

Ķeguma evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš

LŪGŠANA
(Arhibīskapa lūgšana, dota mums lietošanai):

Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai 
cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un bai-
ļu nasta! 

Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini 
slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī 
viņi netiek aplipināti. Lūdzam par visiem slimības skarta-
jās zemēs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam 
kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa izplatību!

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam 
cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas 
un nāvi daudziem cilvēkiem!

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek 
mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. 
Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli 
liek mums neievērot savu tuvāko!

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības 
aizsardzībā – ārstus, medmāsas, farmaceitus un citus palī-
dzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slim-
niekiem un viņu ģimenēm!

Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā 
pie vakcīnas radīšanas!

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku ap-
draud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi 
ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot!

Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, aptur dezin-
formāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzī-
vot dziedināšanu!

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini 
mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums ce-
rību un mieru!

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šo-
dien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem 
nogrimt izmisumā!

Āmen!
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BEZMAKSAS

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
Zenta Jargāne (1927)
Maruta Marga (1939)
Romans Maļavko (1952)
Vevija Kozlovska (1944)
Dzidra Dzene (1941) aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko  līdzjūtību tuviniekiem!
 Ķeguma novada pašvaldība

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Ernests, Ričards,Madara,
Edvards, Māra, Rinalds.

Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība

Aicinām atsaukties vietējos mājražotājus
Ķeguma novada pašvaldība aicina atsaukties vietējos mājražotā-
jus un jebkura amata meistarus, lai ārkārtas situācijas laikā, 
izplatītu informāciju par piedāvāto produkciju.
Aizpildot anketu, Jūs dodat atļauju publiskot visus datus, kas tiek 
norādīti anketā.
Anketas pieteikumus var iesūtīt līdz ārkārtējās situācijas beigām.
Dati tiks atjaunoti katru nedēļu.

No 20.aprīļa līdz 20.maijam ik-
viens Ķeguma novada iedzīvo-
tājs, ievērojot valstī noteiktos 
piesardzības pasākumus, aici-
nāts piedalīties akcijā “Elektro-
nikas šķiratlons”, ko organizē 
Latvijas Zaļais punkts kopā ar 
partneriem. Tās ietvaros, no-
dodot bezkontakta ceļā savas 
nolietotās elektroiekārtas SIA 
“Ķeguma stars” atkritumu 
šķirošanas laukumā Ķegumā, 
Celtnieku ielā 1a, varēs pieda-
līties arī balvu izlozē.

Starp dalībniekiem, kuri no 20. 
aprīļa līdz 20. maijam kādā no 
akcijā pieteiktajiem šķirošanas 
laukumiem būs nodevuši nolieto-
tās elektroiekārtas, 31.maijā izlo-
zes kārtībā saņems lielo balvu - 
jaunu televizoru, kā arī veikalu 
tīkla “top!” dāvanu kartes un 
citas pārsteiguma balvas.

SIA “Ķeguma stars” atkritu-
mu šķirošanas laukums atrodas 
Ķegumā, Celtnieku ielā 1a. Tā 
darba laiks ir:
•	 pirmdienās un ceturtdienās 

plkst. 08.00-11.45 un 12.30-
18.00;

•	 otrdienās un trešdienās plkst. 
08.00-11.45 un 12.30-17.00;

•	 piektdienās plkst. 08.00-
13.00. 

Ierodoties šķirošanas lauku-
mā, aicinām rūpīgi ievērot valstī 
noteiktos piesardzības pasāku-
mus, fizisko distancēšanos un 
ierobežojumus attiecībā uz pulcē-
šanos. Tāpat pēc laukuma apmek-
lējuma aicinām rūpīgi nomazgāt 
rokas vai veikt to dezinfekciju. 

Lai nodrošinātu drošu elek-
troiekārtu nodošanu pārstrā-
dei, elektroiekārtas šķirošanas 
laukumā ir jānovieto tikai tām 
paredzētajā vietā un tām ir jābūt 
neizjauktām, piemēram, ledus-
skapim jābūt ar kompresoru, tele-
vizoram – ar kineskopu, datoram 
– ar mātes plati u.tml.  

Akciju “Elektronikas šķirat-
lons” organizē Latvijas Zaļais 
punkts un SIA “Eco Baltia vide” 
sadarbībā ar veikalu tīklu “top!”. 
Kopumā tā norisināsies vairāk 

nekā 40 šķirošanas laukumos visā 
Latvijā. Plašāk par akciju var uz-
zināt mājaslapā www.zalais.lv sa-
daļā “Jaunumi”. 

Atgādinām, ka visa veida no-
lietotās un nederīgās sadzīves un 
elektrotehnikas iekārtas – veļas 
mašīnas, televizori, ledusskapji, 
plītis, datori, monitori, telefoni 
u.c. - tiek klasificētas kā videi 
kaitīgi un bīstami atkritumi, jo sa-
tur videi un cilvēkam bīstamas 
vielas. Ja baterijas vai elektroie-
kārtas netiek nodotas otrreizējai 
pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā 
vidē rada toksisku piesārņojumu, 
kas kaitē gan dabai, gan cilvēku 
veselībai. Elektroiekārtas satur 
virkni bīstamu ķīmisku vielu, 
piemēram, svinu, kadmiju, alvu, 
dzīvsudrabu u.c. 

Piedalies “Elektronikas šķiratlonā” un laimē vērtīgas balvas!

Tuvojoties valsts svētkiem, 
54.inženiertehniskais bataljons 
aicina tos Ķeguma novada ie-
dzīvotājus, kuri vēlas dot iegul-
dījumu mūsu valsts aizsardzī-
bā, pievienoties Zemessardzei.

Zemessardze kā lielākā Nacio-
nālo bruņoto spēku struktūra un 
valsts teritoriālās aizsardzības 
pamats dod iespēju Latvijas Re-
publikas pilsoņiem brīvprātīgi 
kalpot savai valstij, rūpējoties par 
tās drošību un aizsardzību. Mūsu 
valsts aizsardzību stiprina Lat-
vijas tautas pašapziņa un vēlme 
aizsargāt savu valsti.

Dienests Zemessardzē ir izai-
cinājums ikvienam pilnveidot 
sevi, iegūstot prasmes aizstāvēt 
sevi un savu ģimeni, aktīvi un 
saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepa-
zīstot jaunus draugus un domu-
biedrus, veicināt savas pašapzi-
ņas izaugsmi, kopīgi darbojoties 
vienotā komandā Latvijā un ār-
pus tās robežām. Dienesta laikā 

ir iespēja apgūt dažādas specia-
litātes, piemēram, sakarnieka, 
snaipera, izlūka, prettanku ieroča 
operatora, sanitāra, ložmetējnie-
ka, militārā transporta autovadī-
tāja, spridzinātāja, radiostaciju 
operatora un citas.

Zemessardze sniedz iespējas 
Latvijas Republikas pilsoņiem 
bez maksas apgūt militārās pa-
matiemaņas un uzlabot fizisko 
sagatavotību. Turklāt par dienes-
ta pienākumu izpildi un piedalī-
šanos mācībās zemessargs saņem 
kompensāciju (sākot no 32 eiro 
dienā) un apmaksātu ēdināšanu 
vai tās kompensāciju 9,96 eiro.

Dienests Zemessardzē ļauj 
izmantot civilajā dzīvē gūto pro-
fesionālo pieredzi, tāpēc līdzdar-
boties valsts aizsardzības spēju 
stiprināšanā aicinām visdažādā-
ko profesiju pārstāvjus: IT spe-
ciālistus, pavārus, autovadītājus, 
mediķus, pedagogus, sistēmu 
analītiķus, komunikācijas speciā-
listus un citus.

Zemessardzes 54. inženier-
tehniskā bataljona galvenie uz-
devumi ir sniegt inženiertehnisko 
atbalstu bruņoto spēku vienībām, 
neitralizēt un iznīcināt sprādzien-
bīstamus priekšmetus Latvijas te-
ritorijā un starptautiskajās miera 
uzturēšanas operācijās, atbalstīt 
dabas stihiju vai tehnogēno ka-
tastrofu seku likvidēšanu, kā arī 
veikt citus ar valsts aizsardzību 

saistītus uzdevumus.
Ķeguma novads ietilpst Ze-

messardzes 54.inženiertehniskā 
bataljona atbildības teritorijā, 
līdzās Ogres, Ikšķiles, Lielvār-
des, Ērgļu un Mālpils novadam. 
Bataljona komandieris ir pulk-
vežleitnants Ainārs Rauza. 

 Zemessardzē uzņem 18–55 
gadus vecus Latvijas Republi-
kas pilsoņus bez sodāmības vai 
apsūdzībām par nozieguma izda-
rīšanu. Uz kandidātiem attiecas 
vairāki citi ierobežojumi, ar ku-
riem var iepazīties Zemessardzes 
mājaslapā.

Lai pieteiktos dienestam Ze-
messardzē, Ķeguma un apkārtējo 
novadu iedzīvotāji aicināti zvanīt 
uz tālruni 29278904 vai rakstīt uz 
e-pastu 54bn@mil.lv.

Valsts aizsardzība ir mūsu 
kopējā atbildība. Kopā mēs va-
ram aizsargāt Latviju!

Zemessardzes 2.Vidzemes 
brigādes Informācijas daļa

Zemessardzes 54.inženiertehniskais 
bataljons aicina pievienoties savām rindām
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Aicina aizpildīt aptaujas anketu, vietējos mājražotājus un

jebkura amata meistaru, lai ārkārtas  situācijas laikā,

izplatītu informāciju par piedāvāto produkciju.

Aptaujas anketa pieejama www.kegumanovads.lv

Andris Pikaļevs. Produkcija: Lauku vistu olas, paipalu olas, sezonas dārzeņi. 
Piegāde. Birzgale. Tālr.: 20216437, siagreenmeadow@gmail.com. 
Valdis Purvinskis. Produkcija: Mājās cepta maize un saldumi. Piegāde. 
Lielvārdes novads. Tālr.: 29727177, maize.majas@inbox.lv
Juris Dumpis. Produkcija: Olas, krējums biezpiens piens gaļa (vistu, cūku). 
Birzgale. Tālr.: 24869028, runcukins111@inbox.lv
Dzintra Žanno. Produkcija: Picas, pīrādziņi, tortes, cepumi, piparkūkas u.c. 
Piegāde. Lielvārde. Tālr.: 25984030, dzintrazanno@inbox.lv
Ināra Zadaua. Produkcija: Mājās ceptas un garnētas piparkūkas, pašreiz uz 
pasūtījumiem. Rudens aveņu ogas - sākot ar vasaras otru pusi. Piegāde. ZIED-
KALNI, Rembates pagasts, Ķeguma novads. Tālr.: 28622865, inarazadaua@
inbox.lv
Olga Pīķe. Produkcija: Koka rotaļlietas - mašīnītes. Piegāde. Rembates pa-
gasts, Glāzšķūnis, Kūpiņas. Tālr.: 26644693, pikeolga@inbox.lv
Sandra Petroviča. Produkcija: Izšuvumi. Praktiskas un skaistas dāvanas. 
Izšūti dvielīši, priekšautiņi lielajiem un bērniem. Tašas, dāvanu maisiņi. Šūtas 
rotaļlietas u.t.l. Piegāde. Zarumi, Rembate. Tālr.: 29182710, zarumi@oic.lv
Velta Priekule. Produkcija: Rokdarbi. Piegāde. Birzgale. Tālr.: 29267936,
velta.priekule@gmail.com
Jānis Priekulis. Produkcija: Pārtikas kartupeļi. Piegāde. Birzgale. Tālr.: 
29409134,
strautnieki2@inbox.lv
Kristīne Kalniņa. Produkcija: Atraitnītes, vasaras puķes, ziemcietes.  Piegāde. 
Birzgales pagasts, Kļaviņas. Tālr.: 26533766, dabajums@gmail.com
Alfrēds Celtnieks. Produkcija: Grozi. Piegāde. Ķegums. Tālr.: 28126592,
garagestudent@mailnova.net
Oskars Dūdens. Produkcija: Mājas kvass. Piegāde. Rembate. Tālr.: 26574356
oskars.dudens@inbox.lv
Jekaterina Kasatkina. Produkcija: Tamborējumi. Piegāde. Rembates pagasts. 
Tālr.: 26595929, katerinakasatkina@yahoo.com
Guna Avena. Produkcija: Pašdarinātas - šūtas, izšūtas, adītas lietas - priekšau-
ti, maisiņi, lakatiņi, virtuves cimdi, satvērēji, dvielīši, galdauti (arī lina), vasaras 
cepures,  zīdaiņu attīstošās mantas, miega zaķi, lacītes, zīdaiņu zābaciņi, arī 
komplektiņi, mauči, zeķes  u.t.l. Piegāde. Birzgales pagasts. Tālr.: 27572837, 
guna12343@inbox.lv
Sanita Matrosova. Produkcija: Stādi - tomātu, gurķu, kabaču, garšvielas 
utt., kā arī ziedi dobēm un podos. Piegāde. Birzgales pagasts. Tālr.: 26764127, 
matrosova2@inbox.lv
Anna Zaķe. Produkcija: gaļa. Piegāde. Ķegums. Tālr.:  26792711, saule@
inbox.lv

Ķeguma novada vietējie mājražotāji

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.

(O.Vācietis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību, 
ģimenei mūžībā pavadot
Rasmu Teicāni.

Ķeguma novada pašvaldība


