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Ķegumā turpina
labiekārtošanas darbus
2. lpp. u

Birzgalē atklāta
piemiņas plāksne
3. lpp. u

Krāšņi nosvinēti
vasaras saulgrieži
8. lpp. u

Ogres novada pašvaldības domes vadību uztic Egilam Helmanim

1. jūlijā uz pirmo domes sēdi
Ogres Centrālās bibliotēkas konferenču zālē sanāca jaunievēlētie
Ogres novada pašvaldības domes
deputāti.
Sēdes sākumā Ogres novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs
Sapožņikovs ziņoja par Ogres novada pašvaldības rezultātiem un deputātiem izsniedza apliecības, vienlaikus informējot, ka no šī brīža stājas
spēkā deputāta mandāts. N. Sapožņikovs jaunajam domes sasaukumam
vēlēja godam pildīt vēlētājiem un
visiem novada iedzīvotājiem dotos
solījumus un turpmākos četrus gadus strādāt ražīgi.
Pēc deputātu svinīgās sveikšanas
sekoja domes sēdes darba kārtības
jautājums – Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšana. Deputāti tika aicināti izvirzīt

kandidatūras. Indulis Trapiņš no
politiskās partijas „Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS” domes priekšsēdētāja amatam izvirzīja līdzšinējo
Ogres novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Egilu Helmani, pamatojot savu izvēli ar E. Helmaņa
spēju profesionāli un enerģiski vadīt pašvaldības darbu un piesaistīt
finanšu līdzekļus. Savukārt Toms
Āboltiņš no politiskās partijas „Latvijas Reģionu Apvienība” par domes
priekšsēdētāja kandidatūru izvirzīja
Marisu Martinsonu.
Par Ogres novada domes priekšsēdētaju deputāti nolēma ievēlēt E.
Helmani, kurš balsošanas rezultātā
saņēma pārliecinošu deputātu balsu
vairākumu – 21 balsi. Par Marisu
Martinsonu balsoja divi deputāti, ieskaitot pašu deputātu.
Jaunievēlētais domes priekšsēdētājs pateicās deputātiem par izrā-

dīto uzticību un solīja ievērot visu
deputātu intereses, strādājot visu
novadu interesēs. Viņš uzsvēra, ka
ikviens deputāts varēs aktīvi līdzdarboties un aicināja deputātus ieguldīt
savu potenciālu novada izaugsmes
veidošanā.
Pēc uzrunas E. Helmanis informēja par ārkārtas sēdi šodien plkst.
14.00, kurā tiks apstiprināts domes
nolikums, tiks lemts par jaunā novada simboliku, kā arī tiks ievēlēts
domes priekšsēdētāja vietnieks, notiks domes pastāvīgo komiteju vēlēšanas, kā arī tiks ievēlēts novada
pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks.
Atgādinām, ka Ogres novada
pašvaldības domē ievēlēti (alfabēta
secībā):
Toms Āboltiņš – Politiskā partija
„Latvijas Reģionu Apvienība”, 1687
balsis;

Liene Cipule – Jaunā VIENOTĪ- ba”, 1939 balsis;
Dace Māliņa – „Latvijas attīstīBA, 2035 balsis;
Edgars Gribusts – „Kustība bai”, VIDZEMES PARTIJA, 1018
balsis;
„Par!””, 1386 balsis;
Dace Nikolaisone – Nacionālā
Egils Helmanis – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzeun Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS mei un Brīvībai/LNNK”, „LATVIZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi- JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”,
Latvijas Zaļā partija, 8519 balsis;
jas Zaļā partija, 13 229 balsis;
Jānis Iklāvs – Nacionālā apvieBEZMAKSAS Jānis Siliņš – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei nība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi- ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8752 balsis;
jas Zaļā partija, 8591 balss;
Gints Sīviņš – Nacionālā apJānis Kaijaks – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei vienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi- ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 9417 balsis;
jas Zaļā partija, 8509 balsis;
Dainis Širovs – Nacionālā apDace Kļaviņa – Jaunā VIENOvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei
TĪBA, 2007 balsis;
Pāvels Kotāns – Nacionālā ap- un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS
vienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latviun Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS jas Zaļā partija, 9249 balsis;
Valentīns Špēlis – Nacionālā SaZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvivienība TAISNĪGUMS, 1147 balsis;
jas Zaļā partija, 8482 balsis;
Indulis Trapiņš – Nacionālā SaAndris Krauja – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei vienība TAISNĪGUMS, 1543 balsis;
Raivis Ūzuls – „Latvijas attīstīun Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvi- bai”, VIDZEMES PARTIJA, 1352
balsis;
jas Zaļā partija, 8551 balss;
Ilmārs Zemnieks – Nacionālā
Atvars Lakstīgala – Nacionālā
apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvze- apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, „LATVI- mei un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”,
Latvijas Zaļā partija, 8665 balsis;
Latvijas Zaļā partija, 8818 balsis;
Dzirkstīte Žindiga – Nacionālā
Jānis Lūsis – „Kustība „Par!””,
apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvze1390 balsis;
Artūrs Mangulis – Nacionālā ap- mei un Brīvībai/LNNK”, „LATVIvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”,
un Brīvībai/LNNK”, „LATVIJAS Latvijas Zaļā partija, 8924 balsis.
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija, 8908 balsis;
Avots: www.ogresnovads.lv
Mariss Martinsons – Politiskā
partija „Latvijas Reģionu Apvienī-

Notikusi Ķeguma novada pašvaldības domes
pēdējā sēde

29.jūnijā aizvadīta pēdējā Ķeguma
novada pašvaldības domes sēde.
Šajā sēdē piedalījās visi piecpadsmit
deputāti – Raivis Ūzuls, Dace Māliņa,
Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Siliņš, Kristaps Reķis,
Imants Smirnovs, Vladimirs Samohins,
Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars
Vērītis un Daina Vanaga.
Sēdes izskaņā Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis
Ūzuls pateicās visiem deputātiem par
darbu.
Administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles
un Ogres pašvaldības tika apvienotas
un 1. jūlijā darbu uzsāka Ogres novada
pašvaldība, apvienojot visas iepriekš
minētās administratīvās vienības.
www.kegumanovads.lv

Administrācijas un iestāžu darbinieki
izsaka pateicību iedzīvotājiem par daudzu gadu sadarbību,
uzticību un darbu Ķeguma novada labā!
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Ķegumā turpina labiekārtošanas darbus
Turpinot labiekārtošanas darbus, kas aizsākti 2020. gadā pie
Ķeguma Tautas nama un Ķeguma parkā, norisinājās darbi
Ķeguma pludmalē.
Pie soliņiem izveidoti skaisti apstādījumi, kas atpūtniekiem ļaus
baudīt vasaras skaistos saulrietus, sakoptā un izdaiļotā vidē.
Savukārt puķu dobe, kas atrodas
pie lapenes pludmalē, tika paplašināta un pilnveidota ar jauniem
košumkrūmiem, kas priecēs kā
agrā pavasarī, tā vēlā rudenī.

Vaclavam Griņevičam sešas uzvaras
starptautiskā turnīrā
Pandēmijas laikā dambretes turnīri klātienē nenotiek.
Dambrete tiek spēlēta tiešsaistē, izmantojot internetu – sūtot
gājienus caur e-pastu. Šādus
turnīrus sauc par elektroniskajiem.
Elektroniskos turnīrus galvenokārt organizē Krievijas vadošie
šīs senās spēles cienītāji. Tajos
piedalās arī citu valstu dambretisti un parasti tos nosauc bijušo
spēcīgāko dambretistu vārdos.
Šādos turnīros mīl piedalīties mūsu novadnieks Vaclavs
Griņevičs. Vaclavs ir pensionārs.
Visu mūžu veltījis dzīvnieku veselības aprūpei – veterinārārsts.
Tagad aktīvi pievērsies dambretes spēlei. Pirms interneta plašas
pielietojamības dambreti spēlēja,
sūtot gājienus pa pastu, tos rakstot uz pastkartēm. To sauca par

korespondencdambreti.
Vienā no šādiem starptautiskiem korespondencdambretes
turnīriem, kuru organizēja nīderlandieši, pirms 20 gadiem (2001.
gadā) ļoti veiksmīgi nospēlēja
divi Latvijas pārstāvji: Aivars
Remesis no Ogres un Vaclavs
Griņevičs. Aivaram izdevās izcīnīt 1. vietu par kuru viņam piešķīra starptautiskā sporta meistara nosaukumu. Vaclavs izcīnīja
2. vietu. Vaclavam par 2. vietu
piešķīra Pasaules Dambretes federācijas sporta meistara titulu.
Starptautiskā meistara tituls ir
vienu soli augstāks par Pasaules
Dambretes federācijas meistara
nosaukumu.
Tagad par galveno. Tikko
ir beidzies Krievijas pārstāvju organizētais starptautiskais
A.Potapova piemiņai veltītais
elektroniskais turnīrs, kurš sākās

pirms 5 mēnešiem (2021. gada
25. janvārī). Turnīra sastāvs bija
ļoti spēcīgs. Piedalījās 22 dambretisti no kuriem 4 lielmeistari
(augstākais tituls), 12 starptautiskie meistari, 2 Pasaules
Dambretes federācijas meistari,
2 nacionālie meistari un 2 meistarkandidāti. Vaclavs nospēlēja
vienkārši lieliski! Ar vienādu
punktu skaitu dalīja pirmo trešo
vietu. Pēc papildus kritērijiem
(koeficienta) ieņēma 2. vietu.
Nezaudēja nevienu partiju, izcīnīja 6 uzvaras un pārējās nospēlēja neizšķirti. Ar šādu rezultātu
pietika, lai izpildītu turnīrā noteikto starptautiskā sporta meistara normu. Līdz ar to apsveicam
Vaclavu ar augstā sportiskā nosaukuma iegūšanu!
Alis Balbārzdis

Izveidotas Ogres novada pašvaldības
domes pastāvīgās komitejas
Likuma „Par pašvaldībām”
50. pants noteic, ka pašvaldības dome no domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras sagatavo jautājumus
izskatīšanai domes sēdē, sniedz
atzinumus komitejas kompetencē esošajos jautājumos, pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā kontrolē pašvaldības
iestāžu darbu, izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos Finanšu komitejai, apstiprina un kontrolē
pašvaldības iestāžu izdevumu
tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības
nolikumam.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 55. pantu katram pašvaldības domes deputātam jāstrādā
vismaz vienas domes pastāvīgajā komitejā. Atbilstoši Ogres

novada pašvaldības nolikumam
Ogres novada pašvaldības dome
ir izveidojusi sešas pastāvīgās
komitejas un 1. jūlijā notikušajā
domes ārkārtas sēdē ir ievēlējusi
šo komiteju sastāvu.
Finanšu komiteja: Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Pāvels Kotāns, Mariss Martinsons, Dace
Kļaviņa, Raivis Ūzuls, Jānis Lūsis, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs,
Dainis Širovs, Jānis Kaijaks, Atvars Lakstīgala, Andris Krauja.
Reģionālās attīstības jautājumu komiteja: Artūrs Mangulis,
Jānis Iklāvs, Liene Cipule, Mariss Martinsons, Egils Helmanis,
Ilmārs Zemnieks.
Sociālo un veselības jautājumu komiteja: Dace Kļaviņa,
Dzirkstīte Žindiga, Jānis Lūsis,
Dace Nikolaisone, Jānis Siliņš,
Artūrs Mangulis.

Izglītības jautājumu komiteja: Raivis Ūzuls, Andris Krauja,
Edgars Gribusts, Gints Sīviņš,
Jānis Kaijaks, Pāvels Kotāns.
Kultūras, jaunatnes un sporta
jautājumu komiteja: Jānis Siliņš,
Dace Nikolaisone, Dace Māliņa,
Valentīns Špēlis, Jānis Kaijaks,
Dzirkstīte Žindiga.
Sabiedrisko pārvadājumu un
transporta infrastruktūras jautājumu komiteja: Indulis Trapiņš,
Atvars Lakstīgala, Toms Āboltiņš, Egils Helmanis, Ilmārs
Zemnieks, Dainis Širovs.
Komitejas ir izveidotas, tagad katrai no tām (izņemot Finanšu komitejas priekšsēdētāju,
jo saskaņā ar likumu šo komiteju
vada domes priekšsēdētājs) no
sava vidus ir jāievēlē priekšsēdētājs.
www.kegumanovads.lv

Enerģētikas muzejs atvērts
apmeklētājiem
29. jūnijā apmeklētājiem durvis vērusi Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja ekspozīcija Ķegumā, kur pieejamas
interaktīvas enerģētikas nozares vēstures un attīstības izzināšanas iespējas. Apmeklētāji
aicināti izmantot mobilo gidu,
kā arī ar derīgu Covid-19 sertifikātu pieejams klātienes gida
pakalpojums.
Enerģētikas muzeja pamatekspozīcijā piedāvājam izzināt
Latvijas enerģētikas nozares un
Latvenergo koncerna vēsturi un
attīstību. Brīvdabā apskatāms
unikāls industriālais mantojums
— vēsturiskā Ķeguma HES turbīna un Pļaviņu HES turbīna.
Apmeklētāji aicināti apskatīt
2020. gadā izveidoto digitālo izstādi “Muzeja krājuma kolekciju
izlase”, kurā skatāmi muzeja krājuma 550 priekšmetu digitāli attēli. Skatītājiem ir iespēja redzēt
unikālas Daugavas hidroelektrostaciju, TEC-1, TEC-2, elektroenerģijas pārvades un sadales
elektrotīkla attīstības fotogrāfijas, senus elektroapgādes projektus un elektrības rēķinus, kā arī
skatīt elektroenerģijas skaitītājus, elektromontieru darba rīkus
un piederums, sadzīvē lietotās
elektroierīces.
Mazie ekspozīcijas apmeklētāji varēs vingrināties atjautībā
un veiklībā, saliekot interaktīvu
puzli, un uzzinot par Daugavas
hidroelektrostacijām. Kinētiskā
siena “Elektrības ceļš” interaktīvā un iesaistošā veidā ikvienam
interesentam piedāvā uzzināt
par elektroenerģijas ražošanu
AS “Latvenergo”, elektroenerģijas tirgu, pārvadi, sadali un
piegādi lietotājiem, kā arī par
energoefektīvu elektroenerģijas

lietošanu.
Apmeklētājiem ir pieejama
arī mobilā lietotne “Enerģētikas
muzeja mobilais gids”. Tajā 24
eksponāti ir papildināti ar digitālu saturu — kinohronikām,
senām fotogrāfijām un interesantiem faktiem, ļaujot padziļināti
iepazīt enerģētikas vēsturi un
mantojumu.
Ingrīda Lāce, Starptautisko
attiecību un korporatīvās sociālās atbildības direktore: “Mēs
ļoti priecājamies, ka pēc pusgada pārtraukuma atkal ir iespēja
uzņemt apmeklētājus klātienē
Enerģētikas muzejā. Ekspozīcijā
ir pieejams enerģētikas mantojums, digitālās iespējas dažādu
vecumu un interešu apmeklētājiem enerģētikas industrijas un
koncerna vēstures un attīstības
izzināšanai. Aicinām gūt iedvesmu, jaunas zināšanas un pieredzi
par nacionālo enerģētikas mantojumu un enerģijas industrijas
ilgtspēju!”
Lai apmeklētu Enerģētikas
muzeja ekspozīciju Ķegumā,
divas darba dienas pirms plānotā apmeklējuma jāpiesakās
https://latvenergo.lv/lv/piesakiesekskursijai. Personas, kuras ir
vakcinējušās pret Covid-19 vai
pēdējā pusgada laikā to pārslimojušas, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, varēs izmantot
arī gida pakalpojumu.
Enerģētikas muzeja ekspozīcija Ķegumā atvērta no otrdienas līdz svētdienai no 9.00 līdz
17.00. Rūpējoties par apmeklētāju drošību, ekspozīcijā izvietotas
informatīvās norādes, pieejami
dezinfekcijas līdzekļi un vienreizlietojamie cimdi multimediju
satura izpētei.

SABIEDRĪBA
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Ķeguma pilsētas bibliotēkā
apskatāma izstāde

ierobežojumus. Ienākot bibliotēkā obligāti jālieto sejas aizsargmaska.

Izstādē skatāmi Velgas Aijas Podiņas (1933-2011) studiju laikā
tapušie darbiņi – zīmējumi un akvareļi. Pārsteidzoša ir to kvalitāte, rūpība, smalkums un izjustās
krāsu nianses.
Bibliotēku iespējams apmeklēt,
ievērojot visus valstī noteiktos

Bibliotēkas darba laiks:
pirmdienās 10:00 - 19:00,
otrdienās 10:00 - 18:00,
trešdienās 10:00 - 18:00,
ceturtdienās 10:00 - 18:00,
piektdienās 10:00 - 17:00,
sestdienās, svētdienās bibliotēka
slēgta.

Atklāšanas pasākumu iesāka Ķeguma novada pašvaldības domes
deputāts, birzgalietis Pāvels Kotāns, nodziedot dziesmu. Tūdaļ
pēc dziedājuma, priesteris Ivars
Babris nolasīja sprediķi un iesvētīja jauno plāksni.
Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls: “Šodien visā Latvijā
mēs pieminam dienu, kad pirms
astoņdesmit gadiem no Latvijas
izveda vairāk kā piecpadsmit
tūkstošus cilvēkus. Mēs nevaram

Realizē projektu
„Ekoloģiskās un vizuālās
vides uzlabošana Birzgales
kapsētās”
Ir uzsākta Ķeguma novada
pašvaldības izsludinātā iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projekta konkursa „Ekoloģiskās un vizuālās vides uzlabošana Birzgales kapsētās” projekta realizācija. Projekta kopējas
izmaksas 3985,00 eur. Firma,
kas izgatavos visas vides mazās
arhitektūras formas IK „PP
Projekti”. Par šo finansējumu
plānots izgatavot 24 atkritumu
kastes, 4 vārtus, 9 koka statīvus, 9 informācijas stendus, 3
zvanu torņus, 10 kapsētu nosaukumus, 18 soliņus. Birzgales pagastā ir 10 aktīvās kapsētas.
Pati lielāka problēma ir sadzīves
atkritumu izmešana kapsētu teritorijā. Visi līdzpaņemtie podiņi, maisiņi, svečturi, pet pudeles
u.tml) tiek izmesti vienkārši lapu
vai zaru kaudzēs vai turpat netālu
no savu radinieku kapu kopiņām
mežā. Patlaban situācija ar šāda
veida atkritumiem tuvākā teritorija ir uzskatāma par tiešām dra-
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Birzgalē atklāta piemiņas plāksne

14. jūnijā, kad apritēja 80 gadi
kopš Padomju Savienība pēc
Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas, Birzgalē atklāta piemiņas
plāksne.

No 8. jūlija Ķeguma pilsētas
bibliotēkā apskatāma izstāde
“Mana tante reiz bij’ jauna…”.

Ķeguma Novada Ziņas

matisku.
Pirmās atkritumu urnas un
koka statīvi jau ir uzstādīti Zaru,
Sauleskalna, Kalmuižas, Lāču,
Aveņu, Birzgales, Dzeņu, Meža,
Zizānu, Jedes kapsētās. Es aicinu ikvienu kapsētu piederīgo
atkritumu urnās likt visus neorganiskos atkritumus plastmasas
maisiņus, puķu podus svečturus
utml. Kapsētās tiek arī norādīta
organisko atkritumu lapu, augu
atlieku novietošanas vieta. Lūgums ievērot šo jauno kārtību,
lai arī mūsu kapsētās būtu tīra un
sakopta vide.
Diāna Arāja
projekta vadītāja

www.kegumanovads.lv

pagriezt laiku atpakaļ un novērst
ciešanas. Mūsu uzdevumus ir turēt godā atmiņas, cienīt cilvēku
pārdzīvojumus. Šodien man ir
gods teikt Edmundam Būmanim
paldies par šo ideju – uzstādīt
piemiņas plāksnes Tomē, Birzgalē un Rembatē visiem, kas ir
izvesti un palikuši…”
Edmuds Būmanis: “Pirms
astoņdesmit gadiem, kad tika
izsūtīti vairāki tūkstoši no visas
Latvijas, arī no Birzgales pagasta tika izsūtīti vairāki cilvēki.
Piemiņas plāksnē mēs varam ieraudzīt birzgaliešus, kuri palika
Sibīrijas zemē.” Edmunds Būmanis pateicās Ķeguma novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam Raivim Ūzulam, deputātam

Pāvelam Kotānam, Rembates
Tautas nama vadītājai Lienei
Lazdiņai un visiem, kuri palīdzēja plāksnes tapšanā.
Pāvels Kotāns: “Tauta būs
spēcīga un arī dzīvot varoša arī
turpmāk, ja tā domās ne tikai
par savu nākotni, bet atcerēsies
arī savu pagātni. Šo pagātni mēs
nevaram un nedrīkstam aizmirst,
par šīm traģiskajām pagātnes
dienām ir jārunā, par tām ir jāraksta un jāuzņem filmas.”
Visi 14. jūnijā un 25. martā
izsūtīto vārdi iemūžināti piemiņas plāksnē pie Birzgales muzeja “Rūķi”. Šādas piemiņas
plāksnes izveidošanas iniciators
ir ķegumiets Edmunds Būmanis, Latvijas politiski represēto
apvienības domes loceklis. Ideja
tapa pateicoties Ķeguma novada
pašvaldības atbalstam. Mākslinieks un plāksnes veidotājs ir
Gints Neško.
Plāksni rotā “L” burts un trīs
zvaigznes, ko iekļauj dzeloņi.
Tas ir Latvijas politiski represēto
apvienības simbols kopš 1989.
gada. Toreiz to pieņēma vēl daudzi nometnēs un izsūtījumā izdzīvojušie Latvijas pilsoņi.
Pasākumā piedalījās bijušie
Birzgales pagasta represētie,
kuri pēc plāksnes atklāšanas dalījās atmiņās.
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Birzgalē svin Līgo svētkus
22. jūnijā aizvadīts Līgo pasākums Birzgalē
“Visa laba Jāņu zāle, ko pin Līgo vainagā”.
Kā jau katru gadu, arī šogad iedzīvotājiem bija iespēja pīt vainagus no jāņuzālēm un darināt citus
Līgo svētku aksesuārus. Tautasdziesmām skanot,
jaukās meistarklases vadītājas Zandas Kursītes vadībā, tapa krāsaini svētku vainagi.
Mūsu acis priecēja deju kolektīvs “Dejotprieks”
ar ciemiņiem, savukārt dziesmas izdziedāja Laura
un Sendija.

Runā, ka Līgo nakts un Jāņu diena ir gada maģiskākais laiks, tāpēc arī pie mums Birzgalē bija
iespēja ļauties nākotnes izzināšanai un zīlēšanai.
Tuvāk vakaram ieradās īsta šamane - Ilona
Helēna, lai kopā ar mums veiktu maģisko uguns
iedegšanas rituālu. Ugunskurs tika veidots Akas zīmes formā - veiksmei un pareizai, labai dzīvei. Tas
bija emocijām bagāts piedzīvojums!
Mudīte Janovska-Spriņģe
Birzgales Tautas nama vadītāja

Ķegumā ieskandina Līgo svētkus
22. jūnija vakarā Ķeguma pilsēta tika ieskandināta Līgo svētkiem.
Saules piepildītajā vakarā pie Ķeguma dienas centra pirmo reizi uzstājās bērnu vokālā studija. Trīs
paaudžu dziedātāji izpildīja sev tuvas un mīļas
dziesmas, aizraujot visus klātesošos. Ikviens klausījās dziesmās ar platu smaidu.
Pie Daugavas krasta uzstājās Ķeguma ģitārstudija. Harmoniski un melodiski tika izpildītas visu

laiku iemīļotākās Līgo dziesmas, piešķirot pirmssvētku vakaram maģisku noskaņu.
Līgo svētku ieskandināšanas pasākums noslēdzās pie Ķeguma Tautas nama. Raitā solī VPDK
“Kadiķis” izdejoja apburošu deju. Svārkiem griežoties virpulī un kungu papēžiem sparīgi atlecot
no zemes noslēdzās Vasaras saulgriežu pasākums
Ķegumā.

www.kegumanovads.lv
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Apstiprināts jaunā
Ogres novada ģerbonis
1. jūlijā plkst. 14.00 sākās
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē, kuras darba kārtībā iekļauts plašs izskatāmo jautājumu loks.
Kā pirmais tika izskatīts jautājums par jaunā Ogres novada
ģerboni.
Saskaņā ar Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie
centri un teritoriālā iedalījuma
vienības – novada pilsētas un
novada pagasti” 28. punktu,
jaunais Ogres novads izveidots,
apvienojot Ogres novadu, Ikšķiles novadu, Ķeguma novadu un
Lielvārdes novadu to esošajās
administratīvo teritoriju robežās.
Līdz ar jaunā Ogres novada
izveidi ir nepieciešams vienots
pašvaldības ģerbonis, kas saskaņā ar Ģerboņu likumu ir atbilstoši heraldikas nosacījumiem
izstrādāts atsevišķs apzīmējums
vai apzīmējumu kopums, kas
ietverts noteiktā formā un reprezentē attiecīgo pašvaldību. Ģerbonis ir novada atpazīstamības
zīme, tas ir novada identitāte.
Likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 7. paredz,
ka pašvaldības dome drīkst noteikt pilsētas, novada vai pagasta
simboliku, saskaņojot to ar Latvijas Valsts Heraldikas komisiju.
Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā Metodikā 2021. gada
jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai (izdota
saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu) norādīts, ka saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu,
jaunveidojamais novads var lemt
par kāda no apvienoto novadu
ģerboņa izmantošanu. Šādu pieeju atbalsta arī Valsts Heraldikas
komisija.
Jaunais novada ģerbonis būs
Ogres novada vienotā simbolika, kuru izmantos Ogres novada
pašvaldības oficiālo dokumentu
noformēšanā un citviet Latvijas
normatīvā regulējuma noteiktajā
kārtībā.

Deputāti vienbalsīgi nolēma
par jaunizveidotā Ogres novada ģerboni apstiprināt līdzšinējā
Ogres novada ģerboni, kura attēlu un heraldisko aprakstu Valsts
Heraldikas komisija apstiprināja
2012. gada 30. augustā.
OGRES NOVADA ĢERBONIS

Saskaņā ar Ģerboņu likumu
pašvaldības ģerbonis ir atbilstoši heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums
vai apzīmējumu kopums, kas
ietverts noteiktā formā un reprezentē attiecīgo pašvaldību.
Valsts Heraldikas komisija ir
apstiprinājusi Ogres novada ģerboni un tā heraldisko aprakstu:
Sudraba laukā trīs melnas
priedes pēdā balstās uz zilas viļņotas sijas; zila pavedienapmale.
Saskaņā ar Valsts Heraldikas
komisijas izstrādātajiem principiem, veidojot novadu ģerboņus,
tiešā veidā netiek izmantots neviens no eksistējošiem apstiprinātiem un reģistrētiem pilsētas
vai pagasta ģerboņiem, bet var
tikt izmantots par pamatu kāds no
līdzšinējiem ģerboņiem: izmainot heraldiskās krāsas; izmainot
vai pievienojot ģerboņa figūras;
ieviešot heraldiskus lauzumus
(pavedienapmale, kantons, u.c.);
apvienojot vairākus jau eksistējošus ģerboņus; veidots pilnīgi
jauns ģerbonis.
Ogres novada ģerboņa PANTONE:
Zilais – PANTONE 286C;
Sudrabs – PANTONE 877C;
Melnais – PANTONE Black.
Informācijas avots:
www.ogresnovads.lv
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Noticis Līgo tirdziņš
22. jūnijā Ķegumā norisinājās Līgo tirdziņš.
Tirdziņš norisinājās divās vietās – Ķeguma
prospektā 2E (tirdzniecības nojumēs) un aiz
Ķeguma dienas centra.
Ikvienam bija iespēja iegādāties gardu mājas sieru,
ziedu vainagus, Jāņu zāles, dekoratīvos puķu podiņus, apstādījumus un mājražojumus. Arī amatnieki

bija parūpējušies par dažādiem pārsteigumiem –
koka izstrādājumiem, māla traukiem, virtuves piederumiem un vizuālajiem noformējumiem mājām.
Pieejami bija arī dažādi našķi un gardumi.
Tirdziņā ikviens varēja sagatavoties Līgo svētkiem!

Ielīgošanas pasākums Rembatē
21.jūnija vakarā Rembatē aizvadīts ielīgošanas
pasākums ģimenēm.
Mazākie rembatieši un pagasta viesi varēja darboties radošajās darbnīcās – veidot rokas vai matu
ziedu lentas svētkiem, izveidot savu istabas dekoru, atslēgu piekariņu, auskarus vai pat krelles,
izraudzīties kakla rotu un spēlēties lielajā burbuļu
mākonī. Radošajās darbnīcās aktīvi līdzdarbojās
arī vecāki, veidojot krāšņas kompozīcijas un košus
ziedu elementus svētkiem.

Liels pārsteigums bija Ķeguma novada spēle,
kurā uz āķīgiem jautājumiem mēģināja atbildēt
ģimenes, kas sacentās savā starpā. Lielformāta izklaide īpaši aizrāva bērnus, jo metamais kauliņš un
spēles laukums bija lielāks par pašiem dalībniekiem.
Par lustīgu Līgo mūziku gādāja DJ Anss. Apmeklētāji izmantoja iespēju garākajā gada dienā
baudīt silto laiku un izklaides, Rembatē uzkavējoties līdz vēlam vakaram.

Ķeguma Novada Ziņas
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Noslēdzies piedzīvojumu
festivāls “Četri tankisti
un bums”

Sadarbībā ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolu un
biedrību „Ķeguma skolas jaunatnei” piedzīvojumu festivāls
“Četri tankisti un bums” Ķegumā ir noslēdzies.
Tie bija divi lieliski festivāli divu
dienu garumā, kuros bērni no
7. - 11. gadu vecumam baudīja
festivāla atmosfēru ar gulēšanu
teltīs. Katra diena mums bija kā
atradums, kurā tika ielikts prieks,
spēks un varējums. Vēlamies pateikt lielum lielo paldies mazo
dalībnieku vecākiem par milzīgo interesi un izrādīto uzticību
mūsu komandai. Paldies par kat-

ru sirsnīgo smaidu un siltajiem
vārdiem! Īpašs paldies arī mūsu
sadarbības partneriem un atbalstītājiem: Ķeguma komercnovirziena vidusskolai un personīgi
skolas direktoram Vladimiram
Samohinam, Raivim Ūzulam,
Gatim Ciematniekam, Un:Te
candles, RJR studio, Dzīvais
Māls, Vitai Valterei, Udensfiltri.
lv, Lasertag Vidzemē un Edītei
Aņisimovai.
Solījumu turēsim! Drīz tiksimies atkal...
Linda Markusa-Ciematniece,
Sanita Čodore un
Zane Mundure

Tomes dāmu vokālā
ansambļa 30 gadu jubilejas
koncerts “Upe un sapņi”

Ar skaistām dziesmām, sirsnīgiem klausītājiem un sveicējiem,
grezni izdekorētām telpām, gardu
cienastu, talantīgiem koncertmeistariem un koncerta vadītāju, 10. jūlijā Tomes Tautas namā
www.kegumanovads.lv

izskanēja Tomes dāmu 30 gadu
jubilejas pārceltais koncerts “Upe
un sapņi”. Lai skanīgi turpmākie
ansambļa gadi un piepildās kolektīva radošās ieceres un sapņi!
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Pieņemts Ogres novada
pašvaldības nolikums

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.
1. jūlijā Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma Ogres novada
pašvaldības nolikumu, kas ir
saistošie noteikumi, kuri nosaka Ogres novada pašvaldības pārvaldes organizāciju,
lēmumu pieņemšanas kārtību,
iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī
citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Nolikums nosaka, ka Ogres novads ir vienota administratīvā
teritorija, ko veido administratīvajā teritorijā ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības:
Birzgales pagasts, Ikšķiles pilsēta, Jumpravas pagasts, Krapes
pagasts, Ķeguma pilsēta, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts,
Lēdmanes pagasts, Lielvārdes
pagasts, Lielvārdes pilsēta, Madlienas pagasts, Mazozolu pa-

gasts, Meņģeles pagasts, Ogres
valstspilsēta, Ogresgala pagasts,
Rembates pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts, Tīnūžu
pagasts, Tomes pagasts. Ogres
novada administratīvais centrs ir
Ogres valstspilsēta.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts
pašvaldības lēmējorgāns – Ogres
novada pašvaldības dome. Domi
atbilstoši Pašvaldības domes
vēlēšanu likumam veido 23 deputāti. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus
izskatīšanai domes sēdēs, dome
izveido pastāvīgās komitejas un
no domes deputātiem ievēl komiteju locekļus.
Pašvaldības administrāciju
veido domes izveidotas pašvaldības iestādes, tai skaitā pašvaldības Centrālā administrācija,
pašvaldības pilsētu un pagastu
pārvaldes, pašvaldības aģentūras
un pašvaldības kapitālsabiedrības.
Centrālās
administrācijas
struktūrvienības:
Pašvaldības
kapitāla daļu pārvaldības nodaļa, Komunikāciju nodaļa; Budžeta nodaļa; Finanšu nodaļa;
Ogres novada būvvalde; Ielu
un ceļu uzturēšanas nodaļa; Attīstības un plānošanas nodaļa;
Nekustamo īpašumu pārvaldes
nodaļa; Tūrisma plānošanas un
attīstības nodaļa; Ogres novada
Dzimtsarakstu nodaļa; Kanceleja, kas nodrošina arī šādu apmeklētāju apkalpošanas vietu un

valsts pārvaldes vienoto klientu
apkalpošanas centru (turpmāk –
VPVKAC) darbību: Pašvaldības
apmeklētāju apkalpošanas centrs
Ogrē, Ikšķiles VPVKAC, Tīnūžu
VPVKAC, Ķeguma VPVKAC,
Lielvārdes VPVKAC, Personālvadības nodaļa; Juridiskā
nodaļa; Informācijas sistēmu un
tehnoloģiju nodaļa; Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa.
Lai nodrošinātu pašvaldības
sniegto pakalpojumu pieejamību
Ogres novada pagastos un novada pilsētās, kurās neatrodas pašvaldības administratīvais centrs,
pašvaldības saimniecisko darbību un attiecīgajā Ogres novada
administratīvajā teritorijā ietilpstošajā teritoriālā iedalījuma
vienībā esošo pašvaldības iestāžu saimniecisko apkalpošanu,
dome izveido pilsētu un pagastu
pārvaldes, kas ir pašvaldības iestādes; līdzšinējā Ikšķiles novada
teritorijā – Ikšķiles pilsētas un
Tīnūžu pagasta pārvalde.
Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi tika ievēlēts
Gints Sīviņš. Par Ogres novada
pašvaldības izpilddirektoru tika
iecelts līdzšinējais Ogres novada pašvaldības izpilddirektors
Pēteris Špakovskis, savukārt par
Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci tika ievēlēta Dana Bārbale.
Informācijas avots:
www.ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis un izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.
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Ķeguma novada dome
2021. gada jūnijā:
Nolēma :
• atsavināt, pārdodot trešajā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ”Dīķmalas”, Rembates pag.,
• atsavināt, pārdodot par brīvu cenu pašvaldībai piederošu nekustamos īpašumus- “Dzērvju purvs”, un “ Ciema mala” , Rembates
pag.;
• atsavināt, pārdodot par brīvu cenu pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:
“Tārtiņi”, Rembates pag., Spīdolas iela 1, Spīdolas iela 3,
Spīdolas iela 5, Ķegumā.
Atzina izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums
Ogres iela 14, Ķegums Ķeguma nov., par notikušu.
Nekustamā īpašuma “Purvāji”, Rembates pagastā 1.kvartālā
atrodošās cirsmas izsoli atzina par nenotikušu un nolēma pārtraukt
uzsākto atsavināšanas procesu.
Deleģēja Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu slēgt līgumu par darbinieku veselības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanu.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. KND1-6/21/10 un KND16/21/11 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada
pašvaldības budžets 2021.gadam”” un Ķeguma novada pašvaldības
2020.gada publisko pārskatu.
Nolēma ar 2021.gada 1. jūliju izdarīt grozījumus Ķeguma novada
pašvaldības domes 2021.gada 4.februāra lēmumā Nr.KND1-3/21/43
“Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu
apmaksu 2021.gadā”:
3.9.2. sadaļā “Speciālisti” izslēdzot (svītrojot) amata vietu “Psihologs” un papildinot 11.27. sadaļu Ķeguma KNV” ar jaunu amata
vietu “Psihologs”,
izteikt sadaļas VPII Gaismiņa „Pedagoģiskie darbinieki”
10.3.punktu:
Pedagogi

20.11

19 922

grozīt sadaļas „Ķeguma tautas nams” 4.3.punkta 4.3.5. apakšpunktu, kā arī papildināt ar 4.3.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
4.3.5.
4.3.5.1

Ķeguma tautas nama bērnu vokālās 0.30
studijas vadītājs
2. Ķeguma tautas nama senioru deju kole- 0.25
ktīva “Ķegums” koncertmeistars

349
137

Par ilgstošu un apzinīgu darbu Anitai Markusai piešķīra Atzinības rakstu un naudas balvu.
Atbrīvoja no ieņemamā amata Ķeguma novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietnieci Viju Arāju.
Atbrīvoja Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Uldi Kokinu no Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora un
pašvaldības administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāja amata. Ķeguma pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāju
Daci Soboļevu ar 2021.gada 30.jūniju pārcēla darbā Ķeguma novada pašvaldības institucionālā sistēmā un iecēla izpilddirektora un
pašvaldības administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāja amatā.
Atjaunoja un deleģēja XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku koordinatora amatā Ķeguma novada administratīvajā teritorijā Ķeguma novada Ķeguma komercnovirziena vidusskolas pedagoģi - vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, kā arī
interešu izglītības skolotāju Lieni Seržanti, atbrīvojot no šo pienākumu veikšanas Ķeguma novada VPII “Gaismiņa” mūzikas skolotāju
Elīnu Auziņu Baiguševu.
09.06.2021. amatā stājās deputāte Daina Vanaga.

Ķeguma Dienas centra Trenažieru zāles apmeklētāju ievērībai!
No 17. Jūnija Ķeguma dienas
centrā atsāk darbību Trenažieru zāle.
Dienas centra darba laiks:
Darba dienas no plkst. 09:00-20:00
Sestdienās - slēgts
Svētdienās - slēgts.
Trenažieru zāle apmeklētājiem pieejama no plkst. 09.00
līdz 20.00.
Saskaņā ar MK noteikumiem

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
Dienas centra Trenažieru zāli varēs apmeklēt sekojošas personas:
•
vecumā no 15 gadiem,
kuriem ir COVID19 vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka
personai ir noslēgts vakcinācijas
cikls;
•
vecumā no 15 gadiem,
kuriem ir COVID19 pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka

persona ir pārslimojusi Covid-19
infekciju;
•
vecumā no 15 gadiem,
kuriem ir pēdējo 48h laikā veikts
negatīvs Covid-19 tests;
Ierodoties Dienas centrā, ir
jāuzrāda Covid-19 sertifikāts
elektroniski vai izdrukātā versijā + personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
•
Trenažieru zāles apmeklētāji atsākot nodarbības varēs izmantot neizlietoto atlikumu
www.kegumanovads.lv

no iegādātajiem abonementiem;
•
Pirms zāles apmeklējuma, vēlama iepriekšēja pieteikšanās, lai noskaidrotu zāles noslogotību konkrētajā brīdī;
•
Dienas centra telpās,
sejas un deguna aizsargmaskas ir
jālieto līdz pat Trenažieru zāles
telpai;
•
Viena Trenažieru zāles
apmeklējuma laiks ne ilgāk, ka
1 stunda 30 min, ģērbtuvēs ne
vairāk kā 15 minūtes;

•
Pēc trenažieru un inventāra izmantošanas apmeklētājiem ir rūpīgi jānotīra trenažiera virsmas uz kurām esiet veicis
vingrinājumus, izmantojot zālē
pieejamos dezinfekcijas līdzekļus un salvetes;
Ķeguma dienas centra kontakttālrunis: 20233728, e-pasta
adrese: dienascentrs@kegums.lv
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Jaunatnes projektā “Nesēdi mājās – strādā ar sevi” īstenos pirmās aktivitātes!

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas izsludinātajā projektu konkursā atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas
radīto seku mazināšanai tika
iesniegts un apstiprināts jauniešu projekts “Nesēdi mājās-strādā ar sevi”, Ķeguma pilsētas,
Birzgales, Tomes, Rembates
pagasta jauniešiem un tiem
jauniešiem, kas mācās Ķeguma
Komercnovirziena vidusskolā
vai Birzgales pamatskolā, vecumā no 13-19 gadiem. Projektā
plānots iesaistīt arī jauniešus ar
ierobežotām iespējām, kam ir
mācīšanās grūtības.
Jau šajā sezonāli aktīvajā un vasarīgajā laikā uzsākam pirmo
projekta aktivitāšu īstenošanu,

iesaistot 20 jauniešus, kam nepieciešams uzlabot savu mentālo veselību, tādā veidā veicinot
emocionālā, garīgā un fiziskā
stāvokļa uzlabošanu caur jaunu zināšanu apguvi, emociju
un iespaidu radīšanu, motivēšanu, socializēšanos, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.
Pirmā aktivitāte notiks jau
pavisam drīz, jūlija beigās
(27.07.21), kur jaunieši neformālā vidē aicināti uz sportisku rītu Ķegumā, kur tiksies
ar iedvesmas personību,
jauniešu kustības Latvijā
“Ghetto Games” dibinātāju
un līderi Raimondu Elbakjanu. Pasākums būs veltīts tam,
lai projektā iesaistītos jauniešus gan saliedētu, gan dotu viņiem motivāciju tālākai dzīvei

Izsoles

Ķeguma novada pašvaldība pārdod trešajā
mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Dīķmalas, Rembates pagastā,
Ķeguma novadā, kadastra numurs 7484 004
0486, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0481, platība
0,5619 ha.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, 2021. gada 20. jūlijā plkst. 09.00.
Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021. gada 19. jūlijam plkst. 15.00.
Sākotnējā cena - 2485 EUR, nodrošinājuma
maksa 248,50 EUR, dalības maksa 10 EUR.
***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo
mantu - nekustamā īpašuma “Zāģeri”, Tomes
pagastā, Ķeguma novadā, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 7429 001 0096 1. kvartāla cirsmas kā trīs atsevišķus objektus:1)cirsmu Nr. 1 - galvenā cirte, kailcirte 1. nogabalā
1,83 ha platībā 2) cirsmu Nr.3 - galvenā cirte,
kailcirte 6. nogabalā 1,86 ha platībā 3) cirsmu
Nr. 2 - galvenā cirte, kailcirte 2. nogabalā 1,29
ha platībā un cirsmu Nr. 4 - galvenā cirte, izlases cirte 7. nogabalā 2,94 ha platībā.
Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības
ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2021. gada 21. jūlijā: cirsmai Nr. 1 plkst.
10.00; cirsmai Nr. 3 plkst. 10.30; cirsmai Nr.
2 un Nr. 4 plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1,
Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2021. gada
20. jūlijam plkst. 15.00. Sākotnējā cena - cirsmai Nr. 1 - 31480 EUR, nodrošinājuma maksa 3148 EUR; cirsmai Nr. 3-28970 EUR, nodrošinājums 2897 EUR; cirsmai Nr. 2 un Nr.
4 - 25780 EUR, nodrošinājums 2578 EUR.
Dalības maksa 20 EUR par visu vai jebkuras
cirsmas izsoli.
***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu Spīdolas iela 1, Ķegumā, Ķeguma
novadā, kadastra numurs 74090020165, kas

un mudinātu tiekties uz savu
mērķu sasniegšanu. Pasākums
būs aktīvs, ar iesildošiem fiziskajiem
vingrinājumiem,
lai jauniešus iedrošinātu un
motivētu saglabāt, uzturēt aktīvu dzīvesveidu arī turpmāk.
Aktivitātē piedalīsies arī psihologs, kā ārējais jauniešu
emocionālā un psiholoģiskā
stāvokļa novērotājs.
Otrā aktivitāte norisināsies jau daudz plašāka, radošāka un spēcinās arī fizisko
sagatavotību. Tiks organizēts
divu dienu (nakts) pārgājiens 29.07.21-30.07.21 pa
Ķeguma apkaimes teritoriju
un Tomes mežiem, vairāku
kilometru garumā, ar radošām nodarbēm (alpīnisms,
ugunskura veidošana, pončo
taisīšana u.c.) un izklaides
elementiem (Lazer Tag mežā,
orientēšanās naktī/pa dienu),
tādā veidā sekmējot jauniešu
kvalitatīva brīvā laika pavadīšanu, uzlabojot emocionālo

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74090020149, platība 0,1621 ha.
Izsole notiks Lāčplēša ielā 1, Ķegumā,
Ķeguma novadā, 2021. gada 10. augustā
plkst. 9.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts
un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā,
Ķeguma novadā, līdz 2021. gada 9. augustam
plkst. 15.00. Sākotnējā cena - 5800 EUR, nodrošinājuma maksa 580 EUR, dalības maksa
20 EUR.
***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu Spīdolas iela 3, Ķegumā, Ķeguma
novadā, kadastra numurs 74090020166, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74090020150, platība 0,1725 ha.
Izsole notiks Lāčplēša ielā 1, Ķegumā,
Ķeguma novadā, 2021. gada 10. augustā
plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts
un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā,
Ķeguma novadā, līdz 2021. gada 9. augustam
plkst. 15.00. Sākotnējā cena - 5800 EUR, nodrošinājuma maksa 580 EUR, dalības maksa
20 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kegumanovads.lv, Ķeguma VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.
***
Ķeguma novada pašvaldība pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu Spīdolas iela 5, Ķegumā, Ķeguma
novadā, kadastra numurs 74090020167, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74090020151, platība 0,1514 ha.
Izsole notiks Lāčplēša ielā 1, Ķegumā,
Ķeguma novadā, 2021. gada 10. augustā
plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts
un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā,
Ķeguma novadā, līdz 2021. gada 9. augustam
plkst. 15.00. Sākotnējā cena - 5200 EUR, nodrošinājuma maksa 520 EUR, dalības maksa
20 EUR.
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties
pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv, Ķeguma VPVKAC, Lāčplēša
ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā.

un garīgo labsajūtu, saliedēšanās stiprināšanu. Būs arī
izglītojoša satura lekcijas, lai
veicinātu jauniešu zināšanu
papildināšanu par tēmām, kas
saistītas ar pilsonisko līdzdalību, patriotismu, pirmās palīdzības sniegšanu, topogrāfiju.
Projektā paredzētas arī citas aktivitātes: Smieklu joga
un Koučinga individuālās
nodarbības katram projektā
iesaistītam jaunietim un, protams, noslēguma saliedēšanās
pasākums ar atskatu uz projekta laikā sasniegto, piedzīvoto un pieredzēto, ar radošām darbnīcām.
Projekta rezultātā tiks
veidotas un uzlabotas jauniešu
saskarsmes un socializēšanās spējas, veidota piederības sajūta un
pašapziņa, uzlabota jauniešu fiziskā sagatavotība un veselība caur
dažādām aktīvām nodarbēm, tādā
veidā sekmējot arī kvalitatīvu
brīvā laika pavadīšanu, veicināta
jauniešu motivācijas celšana un

psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana kā arī sagatavotība turpmākajām mācībām.
Projekta Nesēdi mājās – strādā ar sevi” īstenos no 2021. gada
1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim, projektam piesaistītais
finansējums: EUR 8101,30.
Pieteikšanās dalībai un
kontaktinformācija saziņai
abiem jūlijā plānotajiem pasākumiem, un ieskats pārgājiena programmā šeit:
Pieteikšanās divu dienu pārgājienam šeit: https://ej.uz/pargajiens_2021_kegums
Pieteikšanās uz sportisku
rītu ar iedvesmas personību:
https://ej.uz/tiksanas_iedvesmas_personiba
Projekts “Nesēdi mājās - strādā ar sevi!” īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.2023. gadam ietvaros”.

Aicina iesniegt projektu pieteikumus
Aktīvo iedzīvotāju fonda stratēģisko
projektu konkursā
Līdz 6. septembra plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir aicinātas iesniegt projektus
otrajā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF)
stratēģisko projektu konkursā programmās „Demokrātijas kultūra” un
„Cilvēktiesības”.
Programmā „Demokrātijas kultūra” tiek
sagaidīti tādi projekti, caur kuru atbalstīšanu AIF palīdzēs stiprināt demokrātijas
kultūru un pilsoniskuma apziņu Latvijā.
Programmā tiks atbalstītas aktivitātes,
kas palielina sabiedrības izpratni par demokrātiju (kampaņas, izglītības aktivitātes), veicina iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs (līdzdalības prasmju
attīstība, iedzīvotāju, jauniešu, mazaizsargāto cilvēku iesaiste u. c.) un stiprina
pilsoniskās sabiedrības organizācijas interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā (iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos, pētījumi,
informācijas pieejamība u. c.).
Programmā „Cilvēktiesības” tiek
sagaidīti tādi projekti, caur kuru atbalstīšanu AIF palīdzēs vairot Latvijas sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām.
Programmā tiks atbalstītas aktivitātes,
kas palielina sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām (kampaņas, izglītojošas nodarbības, starpkultūru dialoga aktivitātes
u. c.) un stiprina cilvēktiesību jomā strādājošās pilsoniskās sabiedrības organizācijas (interešu pārstāvība, pakalpojumi
diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu upuriem, pētījumi u. c.). Papildu
punkti tiks piešķirti projektiem, kuros
plānotas izglītojošas nodarbības cilvēktiesību izpratnes palielināšanai, kā arī
starpkultūru dialoga iniciatīvas izpratnes
un iecietības vairošanai par Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem.
Konkursa kopējā summa ir 1 042
420 eiro, tai skaitā projektiem programmā „Demokrātijas kultūra” – 685 150
eiro un projektiem programmā „Cilvēktiesības” – 357 270 eiro. Viena projekta

www.kegumanovads.lv

finansējums ir 40 000–105 000 eiro, un
AIF finansējums ir līdz 100% no projekta kopējā budžeta. Projekti jāīsteno laika
periodā no 01.11.2021. līdz 30.04.2024.,
un to ilgums var būt 24–30 mēneši.
Projekta pieteikums jāiesniedz tikai
AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv, un tas jāaizpilda latviešu
valodā. Konkursā var piedalīties jebkura
Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst visiem konkursa nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem.
Lai atbalstītu potenciālos projektu iesniedzējus, AIF īsteno vairākus atbalsta
pasākumus:
•
laikā no 2021. gada 19. līdz
23. jūlijam tiešsaistē notiks stratēģisko
projektu darbnīcas, kuru laikā dalībnieki varēs identificēt savas organizācijas
darbu un tās atbilstību AIF mērķim un
programmām „Demokrātijas kultūra”
un „Cilvēktiesības”, apzināties savus un
organizācijas esošos resursus un veidu,
kā tos stratēģiski pielietot organizācijas
mērķu sasniegšanai kombinācijā ar AIF
stratēģisko projektu konkursa iespējām,
kā arī strukturēt un fokusēt savas vēlmes,
vajadzības un esošās idejas atbilstoši
stratēģisko projektu konkursa nosacījumiem. Detalizēta informācija tiks publicēta AIF tīmekļvietnē tuvākajā laikā;
•
bezmaksas konsultācijas par
projektu sagatavošanu var saņemt pie
AIF reģionālajiem koordinatoriem –
konsultantiem.
Aktīvo iedzīvotāju fonda programma
Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024.
gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un
vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu
spējas, un to finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granti. Plašāka
informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu
– www.activecitizensfund.lv.
Rasa Lazdiņa,
komunikācijas vadītāja
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BEZMAKSAS

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:

Augusts un Alise
Sveicam jaunos vecākus!

KAPUSVĒTKI ĶEGUMA KAPSĒTĀS
Evaņģēliski luteriskās draudzes kapusvētki –
8. augustā plkst. 14.00,
Katoļu draudzes kapusvētki –
21. augustā plkst.13.00.
KAPUSVĒTKI TOMES KAPSĒTĀS

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta

Evaņģēliski luteriskās draudzes kapusvētki –
7. augustā
•

Berkavas kapsētā plkst.11.00,

•

Tomes kapsētā plkst.12.00.

Vijas Lipšānes (1940)
Mirdzas Krastiņas (1932)
Antona Grumolta (1947)
Dzidras Pārpuces (1937)
Irēnas Kalniņas (1929)

Katoļu draudzes kapusvētki –
8. augustā plkst. 13.00 Tomes kapsētā.

Vladimira Semjonova (1950)
Brigitas Pīļādzes (1949)
Andreja Rubina (1945)
Konstantīna Vohromejeva (1961)
aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
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