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Birzgalē pirmā vakcinētā persona

Ķeguma novada pašvaldība atpirks katlumāju
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Papildu finansējums VPII „Gaismiņa”

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tomē

www.kegumanovads.lv
pērn paveikto. Tikšanās noslēgumā ikviens varēs arī uzdot
sev aktuālus jautājumus un diskutēt
ar speciālistiem.

Ilmārs Zemnieks,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
Projekta PuMPuRS ietvaros tiks
atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes
jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
Konkursa mērķi:
- Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību
un veicināt viņu aktīvu līdzdalību
ikdienas dzīvē.
- Iesaistīt priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu un
jauniešu dzīves un mācību vietai.
Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas
Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”
ietvaros.
Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta
PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī
jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu
vidū arī ārpus formālās izglītības.

Ķeguma novada pašvaldība aicina
biedrības/nodibinājumus, kas veic
darbu ar jaunatni, no 2021. gada
9. marta iesniegt jaunatnes inicia-

tīvu projektu pieteikumus mācību
priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.

Konkurss
Ķeguma novada muzejs jautā:

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz
izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši
nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi,
kā arī izglītības turpināšanu un pašu
jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa

Balviņas saņems arī tie dalībnieki,
kuri pareizi atbildēs uz vienu vai diviem jautājumiem.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina,
izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi,
kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar
reģistrētu jaunatnes organizāciju vai
biedrību un nodibinājumu, kas veic
darbu ar jaunatni. Vienam projektam
pieejamais finansējuma apmērs ir
4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un
ne mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību,
ka projekta iesniegumam obligāti
jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti
sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto
personu CV (ja iesniegumā norādīti
konkrēti cilvēki).
Projekti iesniedzami līdz 2021.
gada 9. aprīlim.
Rezultātu paziņošanas termiņš –
rezultāti tiks paziņoti līdz 2021. gada
7. maijam.

31.12.2021., projekta ilgums no 3
līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
-

personīgi:
Ķeguma novada
domē, Lāčplēša iela 1, Ķegums,
Ķeguma novads,

-

pasta sūtījumā, adresējot: Ķeguma novada dome, Lāčplēša iela
1, Ķegums, Ķeguma novads,
LV-5020,

-

elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@kegums.lv.

Papildu informācija:
Attīstības nodaļas vadītāja
Dace Soboļeva
Tālrunis: 65055441; 25427473
E-pasts: dace.soboleva@kegums.lv
Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.
klasei, kā arī profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.
Projektu īsteno Izglītības kvalitātes
valsts dienests sadarbībā ar pilsētu
un novadu pašvaldībām un valsts
profesionālās izglītības iestādēm.

Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.06.2021. līdz

Aicina Ķeguma novada iedzīvotājus paust
viedokli par gaidāmajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifiem
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi
izvērtēšanai SIA “Ķeguma Stars”
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu – 3,52 EUR/m3 apmērā. SPRK uzsāk tarifu projekta
izmaksu vērtēšanu. Tarifu plānots
piemērot 2021. gada augustā.

Atbildes lūgums sūtīt uz e-pastu:
baltais.sapnis55@inbox.lv līdz 9.
aprīlim (ieskaitot).

grupa - vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā
arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu,
kuras īsteno profesionālās izglītības
programmas, izglītojamie no 1. līdz
4. kursam.

Līdz šim katrā Ķeguma novada teritorijā maksa par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem bija atšķirīga. SIA
“Ķeguma Stars” plāno Ķegumā un
Rembates pagastā piemērot vienotu
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu – 3,52 EUR/m3. Savukārt Tomes
pagastā – tikai ūdensapgādes pakalpojuma tarifu 1,18 EUR/m3, jo pagastā nav centralizētas kanalizācijas
sistēmas.
Kopējo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu veidos ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,18 EUR/m3
(bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,34 EUR/m3 (bez PVN).
Katrā novada teritorijā izmaiņas
pret šobrīd spēkā esošajiem tarifiem
būs atšķirīgas. Daļā teritorijas lietotājiem šobrīd tiek piemērotas Ķeguma novada pašvaldības noteiktās
maksas par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, bet daļā – Aizkraukles
regulatora pirms 13 gadiem apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi.
“Aicinām iedzīvotājus iepazīties
ar tarifu projekta kopsavilkumu un
sniegt priekšlikumus SPRK, kā arī
SIA “Ķeguma Stars”, norāda SPRK
www.kegumanovads.lv

Ūdenssaimniecības nodaļas vadītāja
pienākumu izpildītāja Ieva Rozentāle. Priekšlikumi, kā arī ieteikumi
par tarifu projektu ir iesniedzami,
rakstot uz sprk@sprk.gov.lv vai SIA
“Ķeguma Stars”: birojs.kegumastars@inbox.lv.
SIA “Ķeguma Stars” iesniedza
tarifu projektu SPRK izvērtēšanai
šogad 16. februārī saistībā ar ūdenssaimniecības pakalpojuma izmaksu
pieaugumu. Kopš 2015. gada ir mainījušās darba spēka izmaksas, materiālu izmaksas u.c.
Ja ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms kādā no ūdenssaimniecības pakalpojumu veidiem (ūdens ražošana, ūdens piegāde, notekūdeņu
savākšana vai notekūdeņu attīrīšana)
sasniedz regulēšanas slieksni – 100
000 m3 gadā, uzņēmums pakalpojumu sniedz par regulētu tarifu, ko
apstiprina SPRK. Tarifu aprēķinu
uzņēmums veic pēc SPRK noteiktas
metodikas, kas nosaka kārtību, kādā
tie tiek aprēķināti.
“Uzņēmuma aprēķinātais un
iesniegtais tarifu projekts SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties. Mūsu
uzdevums ir rūpīgi pārbaudīt izmaksas, kas iekļautas tarifu projektā un
pārliecināties, lai tarifos ir iekļautas
vienīgi ekonomiski pamatotas izmaksas. Tas nozīmē, ka apstiprinātie
tarifi var atšķirties no tā, ko sākotnēji
uzņēmums ir plānojis,” stāsta SPRK
pārstāve.
Kopējā tarifu projekta izvērtē-

šana un lēmumu pieņemšana notiek
120 dienas. Ja tās gaitā, ir nepieciešams saņemt no uzņēmuma papildu informāciju par tarifu projektu,
SPRK lūdz to iesniegt. Tajā brīdī,
kad informācija ir pieprasīta, tarifu
projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad uzņēmums
informāciju ir iesniedzis SPRK.
Plašāk ar tarifu projekta kopsavilkumu aicinām iepazīties SPRK
mājaslapā, kā arī papildus interaktīvā veidā – SPRK infografikā.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs,
pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem.
SPRK patstāvīgi pilda tam ar likumu
nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem
lēmumus un izdod administratīvos
aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem
un lietotājiem.
Baiba Jakobsone,
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
Sabiedrisko attiecību vadītāja
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Jaunatnes projektā “KOPĀ.LABĀK.”
Izsoles
īstenos pirmās aktivitātes

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas izsludinātajā
projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas
īstenošanai vietējā līmenī” tiks uzsāktas pirmās sadarbības projekta “KOPĀ.LABĀK.”
aktivitātes, kuras īstenos Ogres, Lielvārdes,
Ķeguma un Ikšķiles novada pašvaldības.
Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā
no 13 līdz 25 gadiem.
Šobrīd ir uzsākts darbs pie pirmās aktivitātes, iesaistot 30 aktīvos jauniešus ar spēcīgām
personībām un vēlmi līdzdarboties un strādāt
pie apvienotās jauniešu domes izveides, kā arī
vēlmi būt iesaistītiem brīvprātīgajā darbā. Aktivitātes ietvaros ir plānotas divas neformālas
tiešsaistes tikšanās 2021. gada 17. un 24. martā.
17. martā Zoom tikšanās reizē jauniešiem
tiks dota iespēja radoši līdzdarboties projektā,
iesaistoties diskusijās par to, kas ir jauniešu
dome, kādi ir jauniešu domes mērķi, kāpēc ir
vērts iesaistīties un izteikt viedokli, kas iedvesmo vai ko vēlas uzlabot savā pašvaldībā, ko dos
iespēja darboties kā brīvprātīgajam.
24. martā Zoom tikšanās reize tiks veltīta
pašvaldību pārstāvjiem un organizācijām, kas
nodarbojas ar jauniešu nodarbināšanu, ir aktīvi
iesaistīti jaunatnes lietu jautājumu un problēmu
risināšanā, izzināšanā. Šajā pasākumā tiks apspriesta otra projekta prioritāte – kā veicināt un
izveidot jauniešiem kvalitatīvu un ilgtspējīgu,
uz pieredzēm balstītu brīvprātīgā darba sistēmu. Tikšanās laikā tiks uzklausīti pieredzes
Programma
Laiks
13.00 – 14.00

14.00 – 14.40

14.40 – 15.00
15.00 – 16.00

16.00 – 16.45
16.45 – 17.00

Tēma
Iepazīšanās
Mana pašvaldība šodien
un rīt
Ceļojums pa novadu foto
galerijā:
Ar ko lepojamies? Ko
gribētu mainīt?
Jauniešu dome – ko tas
nozīmē un kā tas ietekmēt
manu dzīvi?
Pauze
Jaunatnes mērķi manā
pašvaldībā.
Kādu gribam jauniešu
dzīvi apvienotajā novadā?
Brīvprātīgā darba iespējas
un ieguvumi
Dienas izvērtēšana un
noslēgums

stāsti par brīvprātīgo darbu, ar kuriem
dalīsies
Ikšķiles
novada pašvaldības
pārstāvis.
Pasākumus vadīs neformālās izglītības speciāliste Sintija Lase, kas veicinās
jauniešos ieinteresētību līdzdarboties, palīdzot
viņiem un pašvaldību speciālistiem izveidot
nākotnes apvienoto novadu vīziju un ievirzes
jauniešu domes izveidē, kā arī radīs priekšstatu un izpratni par to, kas ir brīvprātīgais darbs,
izveidojot kvalitatīvu vienotu brīvprātīgā darba
sistēmu.
Kopumā šajā projektā paredzētas arī vēl citas jauniešiem saistošas aktivitātes - pieredzes
apmaiņas brauciens uz kādu Latvijā zināmu
Jauniešu domi (ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus), saliedēšanās
pasākums,piedalīšanās simulācijas spēlē “Jauniešu domes vēlēšanas”, tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem. Noslēgumā jaunieši un
brīvprātīgā darba devēji iegūtās zināšanas un
pieredzi varēs izmantot nākotnes kopējā četru
novadu sadarbības plāna iezīmēšanā.
Pieteikšanās dalībai projektā līdz 2021. gada 11. martam.
Pieteikuma anketa: ej.uz/brancs_jauniesiem
Brančs jauniešiem
KOPĀ LABĀKAI IZAUGSMEI
2021. gada 17. martā, plkst. 13.00-17.00 tiešsaistes platformā Zoom.
Mērķa grupa: jaunieši (13-25 g.) no Ogres,
Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadiem
Mērķis: apzināt Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un
Ikšķiles jauniešu vēlmes un vajadzības un likt
pamatus jaunapvienotā novada Jauniešu domes
izveidei.
Aktivitāte
Foto galerija (mājas uzdevums!):
Nofotografē vai uzzīmē 2 attēlus no sava
novada:
1) vieta, kas Tevi īpaši iedvesmo / patīk
uzturēties,
2) vieta, kas ļoti nepatīk – būtu steidzami
jāuzlabo!
Kas ir jauniešu dome? Kā es varu
iesaistīties?
Jauniešu līdzdalības nozīme. Kā attīstīt
idejas?
Eiropas jaunatnes mērķi – kas tie ir un kādēļ
svarīgi?
Domu karte un diskusija – kādi attīstības
mērķi ir aktuāli mūsu novadu jauniešiem?
Kādas ir iespējas un ieguvumi, veicot
brīvprātīgā darbu? Izveidosim savas
brīvprātīgo vizītkartes.

KOPĀ LABĀKAI SADARBĪBAI
2021. gada 24. martā, plkst. 16.00–19.00 tiešsaistes platformā Zoom.
Mērķa grupa: uzņēmēji un pašvaldības iestāžu pārstāvji no Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles
novadiem
Mērķis: apzināt un attīstīt iespējas jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā.
Programma
Laiks
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00

17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.00

Tēma
Iepazīšanās – vizītkartes
Jauniešu iesaiste
brīvprātīgajā darbā.
Iespējas un ieguvumi
organizācijai
Jauniešu iesaiste
nodarbinātībā. Iespējas
un ieguvumi organizācijai
Brīvprātīgā darba
sistēmas organizācija.
Sadarbības modeļi.
Piedāvājums jauniešiem
Tikšanās izvērtēšana un
noslēgums

Aktivitāte
Iepazīšanās ar kolēģiem un viņu darbu ar
jauniešiem
Informācija par brīvprātīgā darba iespējām
un ieguvumiem organizācijai
Ikšķiles novada pieredze jauniešu
nodarbinātībā un sadarbībā ar uzņēmējiem
Soli pa solim iziesim kvalitatīvam
brīvprātīgā darba organizēšanas procesam
Darbs pie iespēju radīšanas jauniešiem

Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu Jaundekšņi, Rembates pagastā,
Ķeguma novadā, kadastra numurs 7484
001 0072, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7484 001 0072, platība
3,06 ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, 2021. gada 31. martā plkst. 9.00.
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, līdz 2021. gada 29. martam plkst.
15.00. Sākotnējā cena – 9500 EUR, nodrošinājuma maksa 950 EUR, dalības maksa 20
EUR.
***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu Krastmalas iela 2, Birzgale, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, kadastra
numurs 7444 005 0422, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 005
0422, platība 0,2458 ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, 2021. gada 31. martā plkst. 10.00.
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, līdz 2021. gada 29. martam plkst.
15.00. Sākotnējā cena - 2500 EUR, nodrošinājuma maksa 250 EUR, dalības maksa 10
EUR.
***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu Krastmalas iela 3, Birzgale, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, kadastra
numurs 7444 005 0423, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 005
0423, platība 0,2393ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, 2021. gada 31 .martā plkst. 10.30.
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, līdz 2021. gada 29. martam plkst.
15.00. Sākotnējā cena - 2500 EUR, nodrošinājuma maksa 250 EUR, dalības maksa 10
EUR.
***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu Krastmalas iela 10, Birzgale, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, kadastra
numurs 7444 005 0430, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 005
0430, platība 0,2637 ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, 2021. gada 31. martā plkst.11.00.
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, līdz 2021.gada 29. martam plkst.
15.00. Sākotnējā cena - 2700 EUR, nodrošinājuma maksa 270 EUR, dalības maksa 10
EUR.
***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Katlu iela 2, Rembates
pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs
74840040506, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 74840040162, platība 1614m2.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, 2021. gada 14. aprīlī plkst. 9.00.
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 12. aprīlim plkst. 15.00.
Sākotnējā cen a- 500 EUR, nodrošinājuma
maksa 50 EUR, dalības maksa 10 EUR.

“Projekts“KOPĀ.LABĀK.”tiek īstenots Izglītības un zinātnesministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.
www.kegumanovads.lv
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***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Katlu iela 3, Rembates
pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs
74840040162, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 74840040426, platība 0,4189 ha un būvi ar kadastra apzīmējumu
74840040162001.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, 2021. gada 14. aprīlī plkst. 9.30.
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.gada 12. aprīlim plkst. 15.00.
Sākotnējā cena - 6000 EUR, nodrošinājuma
maksa 600 EUR, dalības maksa 10 EUR.
***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Apsītes”, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs
74290070097, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7429070089, platība
1,308 ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, 2021. gada 14. aprīlī plkst. 10.00.
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, līdz 2021. gada 12. aprīlim plkst.
15.00. Sākotnējā cena - 11000 EUR, nodrošinājuma maksa 1100 EUR, dalības maksa
20 EUR.
***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo
mantu – nekustamā īpašuma “Līču karjers”,
Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 7444 010
0045 1. kvartālā atrodošās cirsmas: galvenā
cirte, kailcirte 1. nogabalā 0,52 ha, 2. nogabalā 2,12 ha, 3. nogabalā 0,74 ha platībā.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, 2021. gada 20. aprīlī plkst. 9.00.
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, līdz 2021. gada 19. aprīlim plkst.
15.00. Sākotnējā cena - 34230 EUR, nodrošinājuma maksa 3423 EUR, dalības maksa 20
EUR.
***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamu
mantu - nekustamā īpašuma Upesdindoņi,
Rembates pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 74840010064, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0064
1.kvartāla cirsmas kā trīs atsevišķus objektus: 1) cirsmu Nr. 1 un Nr. 3 - galvenā cirte,
kailcirte 2., 4. un 9. nogabalā 2,15 ha platībā
2) cirsmu Nr. 2 - galvenā cirte, kailcirte 6.
nogabalā 2,52 ha platībā 3) cirsmu
Nr.4 - galvenā cirte, kailcirte 11. un 14. nogabalā 4,42 ha platībā.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības
ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021. gada 20. aprīlī: cirsmai Nr. 1 un
Nr. 3 plkst. 10.00; cirsmai Nr. 2 plkst.10.30;
cirsmai Nr. 4 plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša
ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021.
gada 19. aprīlim plkst. 15.00. Sākotnējā cena
- cirsmai Nr. 1 un Nr. 3 - 26200 EUR, nodrošinājuma maksa 2620 EUR; cirsmai Nr.2
- 27900 EUR, nodrošinājums 2790 EUR;
cirsmai Nr. 4 - 31100 EUR, nodrošinājums
3110 EUR. Dalības maksa 20 EUR par visu
vai jebkuras cirsmas izsoli.
***
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties
pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv, Ķeguma novada pašvaldības
VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.
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Noslēdzies ziemas foto konkurss
Ziemas mēneši ir bijuši sniegotām
dienām un saules gaismas piepildītiem mirkļiem bagāti, tāpēc
ikvienam līdz 28. februārim bija
iespēja piedalīties foto konkursā
“Ziemas mirkļi Ķeguma novadā”.
Konkursā piedalījās 22 skaistu, apburošu un pārsteidzošu fotogrāfiju
autori! Tika iesūtītas fotogrāfijas,
kas ataino aktivitātes, emocijas, dabas skatus, tūrisma objektus, mīluļus

un pasakainus skatus ar Ķeguma novadu. Paldies ikvienam, kurš piedalījās!

Tomes Tautas nama vadītāja Sarmīte
Pugača un Rembates Tautas nama
vadītāja Liene Lazdiņa.

Visas iesūtītās fotogrāfijas vērtēja žūrija - projektu vadītāja ar specializāciju uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstībā Ieva Vējone, sabiedrisko
attiecību speciāliste Kintija Sparāne,
Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace
Māliņa, Birzgales Tautas nama vadītāja Mudīte Janovska – Spriņģe,

Ar vienādu balsu skaitu 1. vietu
ieguva Guntas Bergmanes un Guntas Spārniņas iesūtītās fotogrāfijas!
Tāpat ar vienādu balsu skaistu 2.
vietu ieguva Daces Bērtules, Laimas
Paegles un Marijas Kārkliņas iesūtītie foto mirkļi. Apsveicam konkursa
uzvarētājas!

Foto: Marija Kārkliņa.

Foto: Gunta Bergmane.
Foto: Dace Bērtule.

Foto: Laima Pegle.

Foto: Gunta Spārniņa.

Aicina atzīmēt ikgadējo Zemes stundu
Pasaules Dabas Fonds aicina Latvijas iedzīvotājus 27. martā piedalīties Zemes stundā, pulksten 20.30
uz stundu izslēdzot vai iespējami
samazinot apgaismojumu. Šogad Zemes stundas galvenā tēma
ir dabas daudzveidības izzušana
un aicinājums steidzami rīkoties,
īstenojot dabas saglabāšanas un
atjaunošanas pasākumus un klimata pārmaiņu mazināšanas iniciatīvas. Dalība akcijā apliecina
solidaritāti un demonstrē organizāciju, uzņēmumu un iedzīvotāju
rūpes un izpratni par dzīvās dabas
stāvokli.
Zemes stunda ik gadu apvieno miljoniem cilvēku, uzņēmumus un
organizācijas no vairāk nekā 180

valstīm un teritorijām, kas iestājas
par vides jautājumu aktualizēšanu.
Šogad ierasto pulcēšanās pasākumu
un fizisko klātbūtni pilsētu gaismas
objektu izslēgšanas brīdī aizstās
kopības sajūta un solidarizēšanās
digitāli. Virtuālajā fokusā — dabas
daudzveidības izzušana un ar to saistītās sekas.
Dabas daudzveidība samazinās
un aptuveni miljonam sugu draud
izmiršana. Bioloģiskās daudzveidības mērķu īstenošanas novērtējums
liecina, ka mēs neesam sasnieguši
iepriekšējās desmitgadēs starptautiski izvirzītos mērķus problēmas
mazināšanai. Arī Latvijas ziņojumi
Eiropas Komisijai par dabas stāvokli neuzrāda apmierinošu situāciju

mūsu valstī. Zemes stunda izceļ iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmumu,
zinātnes un izglītības institūciju,
valdību lomu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanai nākamajā
desmitgadē.
“Notikumi pēdējā gada laikā ir
iezīmējuši planētas mazo mērogu,
un to var attiecināt arī uz dzīvās
dabas izzušanas sekām. Labvēlīgs
dzīvās dabas stāvoklis ir sabiedrības
labklājības priekšnosacījums. Starptautiskā un nacionālā līmenī mūsu
rīcība samazina dabas daudzveidību,
kas rada draudus cilvēces labklājībai
un palielina jaunu pandēmiju attīstības risku. Šis gads ir ļoti nozīmīgs
gan cenšoties atgūties no COVID-19
pandēmijas ietekmēm, gan pieņemot
www.kegumanovads.lv

starptautiskus lēmumus par nākamo
desmitgadi,” norāda Jānis Rozītis,
Pasaules Dabas Fonda direktors.
“Latvijā lielu popularitāti ir guvuši bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi mežos, purvos
un pļavās, kad brīvprātīgie ekspertu
vadībā piedalās biotopu atjaunošanas darbos. Arī šogad Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar partneriem
plāno vēl aktīvāk īstenot “Daru labu
dabai” iniciatīvas pasākumus, kā arī
izzinošos pārgājienus dabā. Lai arī
klātienes pasākumu organizēšana
vēl ir ierobežota, mums visiem ir
iespēja pievienoties Zemes stundas
akcijai, kas ir par ikviena rūpēm un
apņemšanos uzlabot dzīvās dabas
stāvokli,” aicina Elīna Pekšēna, Pa-

saules Dabas Fonda pārstāve.
Pasaules Dabas Fonds ar Zemes
stundas partneri Latvijā uzņēmumu
Tetra Pak akcijas ietvaros rīko konkursu “Klimata vēstnieks”, organizē
dažādus izglītības pasākumus, aicina valsts institūcijas, pašvaldības,
uzņēmumus iesaistīties akcijā, simboliski samazinot apgaismojumu
vides objektiem un atbalstot akciju
informatīvi, rosina savus sociālo
tīklu sekotājus un viedokļu līderus
līdzdarboties vēstījuma par dabas
saglabāšanas nepieciešamību un nozīmību nodošanai plašākai sabiedrībai. Neizpaliks arī tradicionālais Zemes stundas koncerts tiešsaistē.
Elīna Pekšēna
Pasaules Dabas Fonds
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Aizvadīts Eiropas Jauniešu Aicina pieslēgties pilsētas ūdens un
čempionāts ziemas
kanalizācijas tīkliem
orientēšanās sportā
Pieejams pašvaldības atbalsts, lai
pieslēgtos pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkliem.

Debijas startu Latvijas izlasē orientēšanās sportā Igaunijā, Kaarikuu
22. - 28. februārī aizvadīja Lūkass
Siliņš un Renārs Grasis.
Siltais laiks sniegu kausēja, tomēr
organizatori, veicot milzīgu darba
apjomu, nodrošināja godīgas un interesantas sacensības 17 valstu pārstāvjiem. Lūkasam Siliņam Eiropas
jauniešu čempionātā augstvērtīgākais
sniegums garajā distancē ar masu
startu - 18. vieta 8,6 kilometrus garajā
distancē. Renārs, katru dienu pakāpe-

niski uzlabojot sniegumu, izcīnīja 20.
vietu vidējā distancē. Ķegumiešu vecumā bija tikai viens Šveices un viens
Igaunijas sportists, bet pārējie konkurenti līdz pat 3 gadus vecāki.
Renārs un Lūkass ir gandarīti
par savu veikumu sacenšoties plecu
pie pleca ar labākajiem Krievijas un
Šveices sportistiem un mācoties no
viņiem. Treniņbiedra Audra Odo Vītoliņa, rīdzenieka Gustava Staņas un
cesvainieša Ritvara Ļepeškina izcīnītās sudraba medaļas stafetē vieš pārliecību - latvieši var!

Īsteno projektu
“Adāmmašīnas iegāde ģimenes
uzņēmējdarbības uzsākšanai”

2020. gada nogalē tika uzsākts
īstenot projektu “Adāmmašīnas
iegāde ģimenes uzņēmējdarbības
uzsākšanai”.

Projekta mērķis ir uzsākt ģimenes
uzņēmējdarbību, izmantojot adāmmašīnas sniegtās priekšrocības, lai
optimizētu darbu un paātrinātu produkta izgatavošanas laiku. Pirms
projekta īstenošanas ir noadīti vairāki apģērba gabali, kas apliecina
klientu interesi.
Projekta ietvaros tiks izveidots
jauns produkts – sieviešu un bērnu
kvalitatīvs adīts apģērbs no merino
vilnas. Merino vilna ir vispiemērotākā maziem bērniem, jo tā ir elpojoša, silta, komfortabla, tādējādi
nodrošinot termoregulāciju. Pieaugušie merino vilnu izvēlas tās labo
īpašību dēļ, jo tā sargā ķermeņa siltumu, vienlaicīgi netraucējot ādas
nepieciešamību elpot, jo ir absolūti

dabisks matetiāls.
Pašlaik notiek aktīvs darbs pie
modeļu izstrādes un izgatavošanas,
kā arī ir izstrādāts Facebook profils
– uzadu.lv, lai potenciālie klienti varētu atrast nepieciešamo gan sev, gan
arī dāvanai!
Anda Grantiņa ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības “Zied zeme” Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Adāmmašīnas iegāde ģimenes
uzņēmējdarbības uzsākšanai” Nr.
20-04-AL02-A019.2101-000008 ir
iegādājusies adāmmašīnu.

Ķeguma novada pašvaldības dome
2018. gada 12. decembrī pieņēma
saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Nr.
KND1-6/18/13. Noteikumi izstrādāti,
lai samazinātu vides piesārņojumu un
uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti urbumos vai akās.
Atbalsta saņēmēji ir fiziskās personas, kuru īpašumu tuvumā izbūvēti
pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkli.
Šīs fiziskās personas var izmantot
pašvaldības atbalstu, 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), Sta-

ru, 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
centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem”, kas izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta 6. daļu. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Ķeguma novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu tās administratīvajā
teritorijā esošu, fiziskām personām
piederošu, nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem
ar mērķi veicināt 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 pieslēguma izbūve ar pašvaldības līdzfinansējumu ietver ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu izbūvi
pretendenta nekustamajā īpašumā
esošo ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmu savienošanai (tieši vai pastarpināti) attiecīgi ar centralizētā kanalizācijas vai ūdensvada maģistrālo
vadu pieslēguma vietām. Pieslēguma
izbūve šajā izpratnē neietver iekšējās
sadzīves kanalizācijas vai ūdensvada
sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju.
Līdzfinansējums tiek piešķirts
pieteikumu saņemšanas secībā, pašvaldības attiecīgā gada budžetā šim
mērķim paredzēto finanšu līdzekļu
ietvaros. Līdzfinansējums 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.

Izsludina Iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšanas projektu konkursu
Ķeguma novada pašvaldība izsludina 2021. gada Iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursu.
Konkursa mērķis ir Ķeguma novada
iedzīvotāju fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana, radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un
izglītības norisēs.
Konkursa prioritātei - sporta un
kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana, pieaugušo,
jauniešu tālākizglītības un bērnu
papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju
un programmu realizēšana tuvāk
iedzīvotāju dzīves vietai, šajā gadā
noteikts virsmērķis: Daudzveidīgu
āra aktivitāšu īstenošana Ķeguma
novadā.
Maksimālā atbalsta summa
vienam projektam šajā prioritātē ir
750,00 EUR, atbalsta intensitāte
– 75% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Šīs prioritātes
projektu īstenošanai pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 5000,00
EUR apmērā.
Konkursa prioritātei - dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana, šajā gadā noteikts virsmērķis:
Sabiedrībai pieejamas ārtelpas
labiekārtošana Ķeguma novadā.
www.kegumanovads.lv

Maksimālā atbalsta summa
vienam projektam šajā prioritātē ir
4000,00 EUR, atbalsta intensitāte – 100% no projekta attiecināmo
izmaksu kopsummas. Šīs prioritātes projektu īstenošanai pašvaldības budžetā paredzēts finansējums
20000,00 EUR apmērā.
Projektu iesniegumus var iesniegt no 2021. gada 15. marta līdz
2021. gada 14. aprīļa plkst. 17:00.
Projekti jāīsteno laika posmā
no 2021. gada 1. maija līdz 2021.
gada 31. oktobrim.
Pieteikumi projektu konkursam
jāiesniedz Ķeguma novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 1, Ķegums,
Ķeguma novads, LV-5020, personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā
vēstulē, vai elektroniski parakstīta
dokumenta formā e-pastā: dome@
kegums.lv.
Konkursā var piedalīties fiziskas
un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, ar ne
vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst
konkursa mērķim un virsmērķim.
Konkursā kā Projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai
tās iestāde.
Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus no

pretendentiem, kuriem ir:
– nodokļu parādi;
– nenokārtotas līgumsaistības ar
pašvaldību, t. sk. kuri ir saņēmuši
Ķeguma
novada
pašvaldības
atbalstu
Projekta
realizācijai
iepriekšējā iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšanas Projektu konkursā,
bet nav izpildījuši līgumā noteiktās
saistības.
Sagatavojot projektu pieteikumus, lūdzam rūpīgi iepazīties ar
“Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikuma” prasībām
(www.kegumanovads.lv). Nolikumu
var saņemt un ar to iepazīties Valsts
un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ķeguma novada
pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, tālr. 65038883; e-pasts: dome@
kegums.lv.
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Ķeguma novada pašvaldības dome 2021.gada janvāra beigās un februārī
Apstiprināja:
grozījumus 2013. gada 2. oktobra Ķeguma novada domes
Noteikumos par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām);
saistošos noteikumus Nr.KND1-6/21/1 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2019. gada 12. jūnija saistošajos noteikumos
Nr.KND1-6/19/7 “Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem””;
saistošos noteikumus Nr.KND1-6/21/2 „Par kārtību, kādā
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”;
saistošos noteikumus Nr. KND1-6/21/3 „Ķeguma novada
pašvaldības 2021.gada budžets”;
saistošos noteikumus Nr.KND1-6/21/4 „Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Ķeguma novadā”;
Ķeguma novada pašvaldības amatu vietas un atalgojumu
2021. gadam.
Pieņēma lēmumu ar 2021. gada 25. janvāri Ķeguma novada
pašvaldībā, lai ārkārtas situācijas esamības laikā mazinātu Covid-19 radītās ekonomiskās, sociālās un veselības aprūpes krīzes
sekas un atbalstītu Ķeguma novada vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamos un viņu ģimenes, uzsākt pārtikas paku piegādi (1
reizi divās nedēļās) Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
un Birzgales pamatskolas skolēniem neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas, kuriem mācības tiek īstenotas attālināti. Noteikt
piegādājamās vienas pārtikas pakas vērtību līdz 15 euro.
Pieņēma biedrības „JADARA” dāvinājumu (ziedojumu) –
āra trenažieru laukumu Skolas ielā 2, Birzgalē, Ķeguma novadā,
Ķeguma novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā
ar kadastra Nr. 7444 005 0240, ar kopējo bilances vērtību EUR
2530,17 pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.
Nolēma atzīt par notikušu:
izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums
Lazdu iela 14, Ķegumā, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 001
0185, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7409 001 0032, platība 1272 m2, ar nosolīto cenu 10300 EUR;
izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums
Lazdu iela 18, Ķegumā, Ķeguma nov., kadastra Nr.7409 001
0184, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

7409 001 0033, platība 6482 m2, ar nosolīto cenu 17900 EUR;
izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums
Ogres iela 16, Ķegumā, Ķeguma nov., kadastra Nr.7409 001
0187, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7409 001 0180, platība 1031 m2 un būves ar kadastra apzīmējumu 74090010043002 ar nosolīto cenu 4200 EUR;
izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais
īpašums “Laukakmeņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra
Nr. 7484 004 0488, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7484 004 0484, platība 0,2702 ha, ar nosolīto cenu
3130 EUR;
Nolēma:
atsavināt, pārdodot par brīvu cenu pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu “Vijoles”, Glāžšķūnī, Rembates pagastā,
Ķeguma novadā., kadastra numurs 74840020227, kas sastāv no
zemes vienības (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 7484 002
0118, platība 0,4607 ha, par nosacīto cenu 567 EUR;
pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Ķeguma
novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - nekustamā
īpašuma “Līču karjers”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā,
kadastra numurs 7444 010 0045, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7444 010 0045 meža zemju 1.kvartāla cirsmās: galvenā cirte, kailcirte 1.nogabalā 0,52 ha platībā, galvenā cirte,
kailcirte 2. nogabalā 2,12 ha platībā, galvenā cirte, kailcirte 3.
nogabalā 0,74 ha platībā.
atsavināt, pārdodot izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Jaundekšņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra
numurs 7484 001 0072, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0072, platība 3,06 ha;
atsavināt, pārdodot izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Krastmalas iela 2, Birzgale, Birzgales pag.,
Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 005 0422, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0422, platība
0,2458m2;
atsavināt, pārdodot izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Krastmalas iela 3, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma
nov., kadastra numurs 7444 005 0423 kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0423, platība 0,2393
ha;
atsavināt, pārdodot izsolē pašvaldībai piederošo nekus-

APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes 2021.gada 27.janvārī
lēmumu Nr.KND1-3/21/31 (protokols Nr.2, 9.§)

2021.gada 27.janvārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā

Nr. KND1-6/21/1

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.KND16/19/7„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 218,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības
327,00 euro apmērā. Pabalstu izmaksā vienu reizi pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam;”
2.
Saistošo noteikumu 6.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
„6.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro apmērā. Pabalstu izmaksā
vienu reizi vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;”
3.
Saistošo noteikumu 6.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 109,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš
bērnības 163,00 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.”
4.
Saistošo noteikumu 6.4. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 109,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš
bērnības 163,00 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.”

tamo īpašumu Krastmalas iela 10, Birzgale, Birzgales pag.,
Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 005 0430, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0430, platība
0,2637m2;
pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Ķeguma
novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - nekustamā
īpašuma “Upesdindoņi”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā,
kadastra numurs 7484 001 0064, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7484 001 0064 meža zemju 1. kvartāla cirsmas;
atsavināt, pārdodot izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Katlu iela 2, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra
numurs 7484 004 0506, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0162, platība 1614 m2.;
atsavināt, pārdodot izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Katlu iela 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.,
kadastra numurs 7484 004 0162, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0426, platība 0.4189 ha, un
būvi ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0162 001;
atsavināt, pārdodot izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Apsītes, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra numurs
7429 007 0097, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0089, platība 1.308 ha.
Apstiprināja Ķeguma novada izglītības iestāžu izdevumu
tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2021. gadā.
Nolēma ar 2021.gada 1.martu Ķeguma novada pašvaldības
izglītības iestādēs (Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un
Birzgales pamatskolā) noteikt mācību procesa 1. - 4. klašu
grupā uzsākšanu klātienē.
Izsludināja 2021. gada Ķeguma novada pašvaldības
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu.
Izsludināja atklāta projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” un noteikt, ka projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 9. aprīlis.
Atbrīvoja Arti Munduru no Ķeguma novada bāriņtiesas
locekļa amata un no Ķeguma novada administratīvās komisijas
locekļa pienākumiem.
Ķeguma novada bāriņtiesas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai atkārtoti ievēlēja Ilzi Avotiņu par Ķeguma novada
bāriņtiesas locekli.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 27.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/21/1
“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
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
01.01.2021. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 15.11.2005.
noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
nepieciešamības
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
pamatojums
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”. Grozījumu
rezultātā ir palielāts pabalsta apmērs patstāvīgas dzīves uzsākšanai
un pabalsts ikmēneša izdevumiem, kā arī pabalsts sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, nosakot mazāko pabalsta
apmēru.
2.Īss projekta satura
Pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās – pastāvīgas dzīves uzsākšanai,
izklāsts
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un pabalstam
ikmēneša izdevumu segšanai nepieciešams noteikt pabalsta
apmēru, kas nav mazāks par Ministru kabineta noteikumos Nr.857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteikto, kas būtiski atšķiras
no pašreiz Saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/19/7 noteikto
pabalstu apmēra.
3. Informācija par
Pašvaldības budžeta izdevumi 2021.gadā palielināsies par 1219,05
plānoto projekta ietekmi euro.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
Nav attiecināma
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 29.01.2021.
www.kegumanovads.lv

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta
Nav attiecināma

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 29.01.2021.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2021.gada 11. marts

Ķeguma Novada Ziņas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2021.gada 4.februārī
			

Ķegumā

Pielikums
Ķeguma novada domes 04.02.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/21/2

Nr. KND1-6/21/2

APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2021.gada 4.februāra
lēmumu Nr.KND1-3/21/35 (protokols Nr.3, 2.§)

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā
Izdoti saskaņā ar
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldībā tiek
izsniegta atļauja mazā alkoholisko dzērienu darītavai pašu ražotā vīna, raudzēto
dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā
esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem,
neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus (turpmāk tekstā Atļauja).
Lēmumu par Atļaujas (atļaujas paraugs Pielikumā) izsniegšanu vai atteikumu
izsniegt Atļauju Ķeguma novada pašvaldības vārdā Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā pieņem Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors (turpmāk
tekstā – Izpilddirektors).
II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

3.

4.

Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
saņemšanai Ķeguma novada pašvaldībā (Valsts un pašvaldību vienotajā klientu
apkalpošanas centrā – VPVKAC) persona iesniedz pieteikumu, kurā jānorāda:
3.1. fiziskas personas (saimnieciskās darbības veicēja) vārds, uzvārds, nodokļu
maksātāja kods vai komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā
adrese;
3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā
alkohola daudzums;
3.3. ražošanas vieta (adrese).
Pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:
1.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
4.2. dokuments, kas apliecina telpu atbilstību plānotajai ražotnei (akts par būves
pieņemšanu ekspluatācijā vai būvvaldes akts par vienkāršotās renovācijas ieceres
dokumentācijas akceptēšanu).

ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,
tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv
_____________________________________________________________________________
Ķegumā
__.__.____. Nr. _____________
ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU
RAŽOŠANAI ĶEGUMA NOVADĀ
Ķeguma novada pašvaldība atļauj:
Fiziskas personas vārds, uzvārds /komersanta
nosaukums
un juridiskā adrese:
Saimnieciskās darbības nodokļu maksātāja
kods/ komersanta reģistrācijas apliecības Nr.
Ražošanas vieta:
Ražošanas veids:
Atļauja derīga līdz:
Atļauja izsniegta saskaņā ar Ķeguma novada domes 04.02.2021. saistošo noteikumu
Nr.KND1-6/21/2 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā” 2.punktu.
Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu
reģistrācijas apliecību.
Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors					
(V.Uzvārds) Z.v.
PASKAIDROJUMA RAKSTS

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība
5.
6.

6.

Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
Atļauja netiek izsniegta, ja:
1.1. fiziska persona vai komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 4.punktā
minētos dokumentus;
1.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
1.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša
ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst
tās izmantošanas mērķim;
1.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
1.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu,
policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un
teritorijā;
1.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
1.4.3. daudzdzīvokļu (divu dzīvokļu vai vairāku dzīvokļu) mājā;
1.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko
kārtību vai personu tiesību aizsardzību.
Lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju Izpilddirektors
pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saskaņā ar noteikumu 3.punkta prasībām
noformēta pieteikuma un noteikumu 4.punktā norādīto dokumentu saņemšanas.

Ķeguma novada domes 2021.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/21/2
„Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta 1.3 daļā noteikts:
“Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas
turētāja darbībai, mazajai alkoholisko dzērienu darītavai ir
jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu,
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
attiecīgās pašvaldības teritorijā. Likuma 8.pants paredz, ka
vietējā pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka
kārtību, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga
saņemt šā likuma 3.panta 1.3 daļā minēto atļauju.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada
pašvaldībā tiek izsniegta atļauja mazā alkoholisko dzērienu
darītavai pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā
esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā
augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos
alkoholiskos dzērienus, kā arī noteikta amatpersona, kura
izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu.

IV. Atļaujas atcelšana
7.

8.

7

Izsniegtā Atļauja var tikt atcelta ar Izpilddirektora motivētu lēmumu šādos
gadījumos:
7.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
7.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas
mērķim;
7.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
7.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud
sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
Lēmumu par Atļaujas atcelšanu Izpilddirektors pieņem 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc noteikumu 8.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un to nekavējoties
rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.
V. Lēmumu apstrīdēšana un kontrole

9.

Izpilddirektora izdotos administratīvos aktus (lēmumu par Atļaujas izsniegšanu
vai atteikumu izsniegt Atļauju) vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ķeguma novada
domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
10. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Ķeguma novada pašvaldības policija.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumus neietekmēs.

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

Saistošo noteikumu pieņemšana ietekmēs vietējo uzņēmēju
darbību, kuri pārstrādā vietējos Latvijas teritorijā iegūtos
produktus vai savvaļā augošus augus.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Pieteikumus Atļaujas saņemšanai iesniedz Ķeguma novada
VPVKAC, lēmumu par atļaujas saņemšanu pieņem pašvaldības
izpilddirektors.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināma

Domes priekšsēdētājs R.Ūzuls 04.02.2021.
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Tomes bibliotēkā foto izstāde
“Rasa, mana sidrabrasa”

2021.gada 11. marts

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts jaundzimušais

Martins Pēteris.

Rasa, mana sidrabrasa,
tā kā lietus novizēja,
tā kā lietus nozibēja,
raidiraidaidā.

Sveicam jaunos vecākus!
Ķeguma novada pašvaldība
(I.Kalniņš, V.Kalniņš)

Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka, ievērojot epidemioloģiskās prasības ārkārtējās situācijas laikā, aicina bibliotēkas
esošos lietotājus un jaunus lietotājus ne tikai pēc literatūras jaunieguvumiem – jaunām grāmatām, bet arī, dzīvojot līdzi pārmaiņām dabā,
noķert rasu – sidrab rasu Žannas Kalves foto mirkļos, kuri apkopoti
foto izstādē “Rasa, mana sidrabrasa”.
Izmantosim “Zaļo enerģiju”, gaidot Starptautisko Zemes dienu
22.aprīlī. Vairāk uzzini www.letonika.lv, pēc 6. aprīļa!

Fotoizstādes Ķeguma bibliotēkā
Ķeguma novada bibliotēkā
no 2021. gada 8. martā
līdz 30 aprīlim

BEZMAKSAS

Ludmilas Milleres un
Tatjanas Stumbres
fotoizstāde

“MUMS BLKAUS”

Pasākumi
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien.
Lai pazūd tumsa, kas dvēseli tirdī.
Lieldienu saule, lai atspīd arvien!
Gaidot un pavadot Lieldienas,
Ķegumā aicinām ikvienu doties
nesteidzīgās pastaigās pa pilsētu.
Otrajās Lieldienās, 5. aprīlī, Ķegumā ciemosies zaķu meitenīte
Lola ar draugu
Plkst. 10:00 – Staru ielas pagalmos;
Plkst. 10:40 – Ķeguma pludmalē;
Plkst. 11:00 – Parkā iepretim Ķeguma Tautas namam;
Plkst. 11:40 – Skolas ielas pagalmos.
Plašāka informācija zvanot uz tālruni – 22010300 (Dace).

2010. gadā pabeidzu Ogres fotokluba rīkotos kursus un iestājos fotoklubā. Piedalos gan Latvijas, gan starptautiskos fotoprojektos un izstādēs, kā arī katru
gadu Ogres fotoklubā organizējam pasākumu “Foto dienas Ogrē”.
Piedaloties fotoprojektos, iepazinu daudz jaunu cilvēku un viņu profesijas. Fotogrāfija ir iespēja iemūžināt cilvēka attieksmi un emocijas, kuras viņš izjūt,
pildot savu amatu. Diemžēl ir profesijas, kuras, iespējams, drīz vairs nepastāvēs, jo meistariem nav kam nodot savas zināšanas un prasmi. Tas, ko var darīt
fotogrāfs un izdarīju arī es, izveidojot šo foto sēriju, ir iemūžināt profesijas
un to amatu meistarus fotogrāfijās, lai tās glabā un nes nākamajām paaudzēm
darba un vēstures vērtības, un ļauj amatam pastāvēt arī nākotnē, kaut vai tikai
fotogrāfijā un mūsu atmiņās. Mūsu cilvēki ir Latvijas īstā bagātība.
Ludmila Millere

Dodoties pastaigā, aicinām ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības ieteikumus.

Gan saku to es viens,
bet jūtam visi mēs.
Dzimtenes saule spīdēs tam,
Kas savā sirdī pats atradīs sauli.
Ņemot vērā, valsts noteiktos epidemioloģiskos drošības noteikumus,
plānotais Komunistiskās genocīda
upuru piemiņas dienas pasākums nenotiks.
Godinot mūsu novada iedzīvotājus,
kurus skāra deportācija, 25. martā pie
Rembates piemiņas akmens, Birzgalē
un Tomē pie piemiņas plāksnēm, tiks
aizdegtas sveču liesmas.
Ar visiem pasākuma dalībniekiem
mēs sazināsimies individuāli.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālr.
Dace Māliņa (22010300) un Liene
Lazdiņa (27884206).

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
Askolda Zveja (1964)
Laimoņa Veckaktiņa (1941)
Aivara Zeilera (1949)

Monikas Pučekas ( 1953)
Rūtas Ziemeles (1938)
aiziešana mūžībā.
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