
Gadi neiet, gadi trakā steigā skrien…
Un ne attapties, ne saprast –
Tu jau mūža otrā pusē brien...

/I.Kalnāre/
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Esi sveicināts, mazulīt!
Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

20.decembrī
Jānim un Ingai Rutkiem 
piedzimusi meitiņa Linda

20.decembrī
Evitai Dubovskai piedzimusi 

meitiņa Elīza

1.janvārī
Mārcim Neilandam un Aļonai 

Ivanovai piedzimis dēliņš Dāvis
Lai bērniņi aug veseli un 

laimīgi!

PAŠVALDĪBAS
DARBI JANVĀRĪ

Pagājušā gada budžeta ieņēmumi ir bijuši 
lielāki par prognozētajiem, gan no iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa, gan arī no nekustamā 
īpašuma nodokļa, un budžeta izpildes ziņā 
iepriekšējo gadu var saukt par veiksmīgu. Ir 
apstiprināts arī 2012.gada valsts budžets, no-
tiek jaunā pašvaldības budžeta sagatavošana, 
ņemot par pamatu Finanšu ministrijas sagata-
votās ieņēmumu prognozes. Lai nodrošinātu 
stabilu darbu, arī šajā gadā budžeta izdevumu 
daļa jāplāno piesardzīgi, jo eirozonas krīzes 
gadījumā neizbēgami tiktu negatīvi ietekmēti 
arī pašvaldības ieņēmumi. Lai gan iepriekš tika 
solīts 2012.gadā nodokļus nepalielināt, budže-
ta likumu paketē tomēr ir paredzēts nekustamā 
īpašuma nodokļa pieaugums, gan atceļot 25 % 
pieauguma ierobežojumu, gan arī apliekot ar šo 
nodokli papildus objektus, tāpēc arī šajā gadā 
nekustamo īpašumu saimniekus diemžēl gaida 
jauni pārsteigumi. 

Sakarā ar silto laiku arī siltuma patēriņš un 
apkures rēķini pagaidām ir mazāki kā iepriek-
šējā ziemā, bet parādi SIA „Ķeguma Stars” nav 
mazinājušies. Tomēr šobrīd nav pamata bažām, 
ka SIA „Ķeguma Stars” nespētu nodrošināt ap-
kuri visā ziemas sezonas laikā. 

Veikts iepirkums un noslēgti līgumi par paš-
valdības ceļu ziemas uzturēšanas darbiem Birz-
galē, Rembatē, Ķegumā un Tomē. 

Noslēgti būvdarbu līgumi par septiņu paš-
valdības ēku siltināšanas darbu izpildi. Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta pašvaldību ēku 
siltināšanas programmas otrās kārtas ietvaros 
līdzfinansētajā projektā šajā gadā siltināšana 
tiks veikta Birzgales pamatskolā, ambulancē, 
bērnudārzā „Birztaliņa” un Birzgales pagasta 
pārvaldes ēkā, Ķeguma ambulancē, pašvaldības 
garāžās Ķeguma prospektā 5 un Rembates in-
ternātskolas ēkā. Ja laika apstākļi atļaus, logu 
un durvju nomaiņa vairākās ēkās tiks uzsākta 
jau janvārī. Jumtu, ārsienu un ēku cokolu sil-
tināšanas darbus paredzēts uzsākt pavasarī un 
pabeigt līdz rudenim.

Dome ir pieņēmusi lēmumu un tiek gata-
vots iesniegšanai projekta iesniegums Kohēzi-
jas fonda līdzekļu piesaistei Ķeguma pilsētas 
ūdenssaimniecības attīstības projektam, kas 
paredz tālāku ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 

paplašināšanu. Kopējā plānotā projekta 
summa pārsniedz 1,3 miljonus latu, tas 
paredz jaunu ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu izveidošanu dzelzceļa stacijas, Celt-
nieku, Avotu un Viršu ielu zonā.

Noslēgts līgums ar Aizsardzības mi-
nistriju par papildu līdzekļu piešķiršanu 
pašvaldības ceļa Lielvārde – Misiņi pos-
ma rekonstrukcijai. Tiek gatavots darbu 
izpildes līgums ar iepirkuma uzvarētāju, 
darbi tiks uzsākti pavasarī. 

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem no-
slēgti līgumi ar izpildītājiem un uzsākti 
darbi Ķeguma novada attīstības program-
mas 2013. – 2019.gadam un teritorijas 
plānojuma 2013. – 2024.gadam izstrādei. 

Pamatojoties uz apstiprināto Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
projektu, izsludināts un tuvākajā laikā 
noslēgsies būvdarbu iepirkums par Ķegu-
ma tautas nama iekštelpu rekonstrukciju. 
Darbus, kuri paredz gan telpu remontus, 
gan arī elektroinstalācijas un apkures 
sistēmas rekonstrukciju, paredzēts veikt 
šajā gadā, lai Ķeguma tautas nams būtu 
gan funkcionāli, gan vizuāli pievilcīgs arī 
no iekšpuses.

Roberts Ozols,
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
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Par speciālistu piesaistes projektu
2010.gada 3.novembrī Ķeguma novada dome uzsāka 

Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas „Cilvēkre-
sursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes 
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 
novadiem” projektu „Speciālistu piesaiste Ķeguma nova-
da pašvaldībai” (ID Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/101), 
ar mērķi paaugstināt Ķeguma novada domes administra-
tīvo kapacitāti, piesaistot divus kvalificētus speciālistus: 
projektu koordinatoru un nodokļu ekonomistu. Projekts 
ilgs līdz šī gada beigām, saņemot 100 % Eiropas sociālā 
fonda finansējumu 18500,-Ls apmērā.

Ir pagājis pirmais projekta gads, un arī padarīts ir gana daudz. 
Pašvaldības nodokļu ekonomistes pārziņā ir datu bāzes aktualizā-
cija par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem 
atbilstoši Valsts zemes dienesta sniegtajai informācijai, nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķinu veikšana, maksāšanas paziņojumu par 
nekustamā īpašuma nodokli pārskata gadam sagatavošana   nodok-
ļu maksātājiem, darbs ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnie-
kiem, atgādinājumu un brīdinājumu sagatavošana un izsūtīšana. 
Katrs novada iedzīvotājs var saņemt konsultācijas un skaidroju-
mus par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli, kā arī par iespē-
jām veikt nodokļa apmaksu portālā www.epakalpojumi.lv. Visi 
maksāšanas paziņojumi pēc to sagatavošanas ir pieejami  portālā 

www.epakalpojumi.lv, kur katrs maksātājs var iegūt informāciju 
par savu nekustamā īpašuma nodokli, aplūkot un izdrukāt maksā-
šanas paziņojumu par saviem īpašumiem, veikt nodokļa apmaksu 
gan par saviem īpašumiem, gan arī par citas fiziskas vai juridiskas 
personas īpašumiem un iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa 
maksājumiem un pašam piederošajiem īpašumiem. 

Līdz ar projektu koordinatora piesaisti ir palielinājusies paš-
valdības kapacitāte dažādu Eiropas Savienības struktūrfondu un 
citu ārvalstu finanšu instrumentu izmantošanā. Šajā periodā, ak-
tīvi līdzdarbojoties visiem ar projektu izstrādi un ieviešanu sais-
tītajiem domes darbiniekiem, esam saņēmuši apstiprinājumu čet-
riem Lauku atbalsta dienestā iesniegtajiem projektiem, izstrādāti 
un iesniegti atbildīgajās institūcijās izvērtēšanai vēl četri projekti,    
t. sk., „Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku ka-
pacitātes stiprināšana” (ESF finansējums), „Publiskā neefektīvā 
apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa ar efektīvu Ķeguma nova-
dā” (KPFI līdzfinansējums), „Ozolu ielas rekonstrukcija Ķeguma 
pilsētā” un „Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles 
izveide” (ELFLA līdzfinansējums). Ieviesta jauna tradīcija – reizi 
gadā pašvaldība izsludina Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas pro-
jektu konkursu, 2011.gadā šim mērķim tika piešķirts finansējums 
7215,23 Ls apmērā. Aicinu padomāt par projektu iecerēm arī šim 
gadam.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore

Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam un     
Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam izstrāde

2010.gada 21.decembrī Ķeguma novada dome pa-
rakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģen-
tūru par Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. 
aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldī-
bu attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 
projekta „Ķeguma novada attīstības plānošanas kapa-
citātes paaugstināšana” (ID Nr. 1DP/1.5.3.2.0/APIA/
VRAA/039/035) īstenošanu. Projekta mērķis ir paaug-
stināt Ķeguma novada pašvaldības attīstības plānošanas 
kapacitāti un nodrošināt apvienotā novada teritorijai un 
normatīvajiem aktiem atbilstošas attīstības plānošanas 
dokumentāciju, izstrādājot attīstības programmu un te-
ritorijas plānojumu jaunizveidotajam Ķeguma novadam. 
Projekts ilgs līdz šī gada beigām, saņemot 100 % Eiropas 
sociālā fonda finansējumu 52500,-Ls apmērā. 

2011.gada aprīlī pašvaldība izsludināja iepirkumu par eksperta 
piesaisti novada attīstības programmas izstrādei, diemžēl  neviens 
pretendents dalībai iepirkumā nepieteicās un 11.augustā tika izslu-

dināta jauna iepirkuma procedūra, kas beidzās ar līgumu.
Ķeguma novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam iz-

strādās SIA „NK Konsultāciju birojs” eksperti, savukārt Ķeguma 
novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadam izstrādās SIA 
„Reģionālie projekti” eksperti.

Jau uzsākts aktīvs darbs pie Ķeguma novada attīstības prog-
rammas 2013. – 2019.gadam izstrādes, notikušas divas darba gru-
pas sanāksmes, izstrādes stadijā pašreizējās situācijas analīze.

Vēlamies iesaistīt attīstības programmas izstrādē arī Jūs – 
mūsu novada iedzīvotājus, organizējot attīstības plānošanas 
seminārus Tomē, Birzgalē, Rembatē un Ķegumā, lai kopīgi 
diskutētu un vienotos par novada identitāti un specializāciju, 
pašreizējo situāciju ,attīstības tendencēm, attīstības vīziju, ilg-
termiņa un vidēja termiņa mērķiem un prioritātēm.

Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, tādēļ aicināsim Jūs piedalīties 
attīstības plānošanas semināros jau februārī.

Aktuālo informāciju par konkrēto semināru norises laikiem 
janvāra beigās atradīsiet Ķeguma mājaslapas www.kegums.lv jau-
numu sadaļā.

Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore
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PALIeLINĀJIeS
JAuNDzImuŠo SkAItS

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā tiek apkalpoti dati par 
Ķeguma pilsētu, Tomes pagastu un Rembates pagastu.

Prieks, ka salīdzinot ar gadu iepriekš ir pieaudzis jaundzimušo 
skaits. 2011. gadā reģistrēti 31 jaundzimušais (2010. gadā – 22).
Piedzimušas 16 meitenes un 15 zēni, tātad līdzsvars. Populārā-
kais vārds zēniem aizvadītājā gadā – Rihards. Vecāki izvēlējušies 
arī senos latviešu vārdus – Jānis, Pēteris, Mārtiņš. Vienam zēnam    
vecāki izvēlējušies divus vārdus – Dominiks Sergejs. Arī vienai 
meitenei doti divi vārdi. Tas ir tik skanīgais vārdu savienojums 
– Anna Marija. Doti arī neierastāki vārdi, kā – Dārta, Patrīcija, 
Roberta.

Noslēgtas 10 laulības (arī 2010. gadā – 10).Viena laulība       
noslēgta ar tuvējo ārzemnieku – Lietuvas pilsoni. 50 % jaunlaulā-
to stājušies laulībā pirmo reizi, 40 % otro reizi, pārējie trešajā un 
pat ceturtajā laulībā. Trijos gadījumos jaunlaulātie noslēguši mūža 

savienību, kur partneriem ir liela gadu starpība. Un te lieti noder 
lasītais: „Pat ogas aug pa divām kopā – viena jau gatava un sulīga, 
otra vēl briest. Dalīties spēkā – tā ir pāra kopā turēšanās formula”.

Aizvadītājā gadā reģistrēti 49 mirušie (2010.gadā – 48), t.sk. 
26 sievietes un 23 vīrieši. Kā jau konstatēts iepriekšējos gados, 
puse aizgājēju sirguši ar sirds un asinsvadu slimībām, atstājot     
nākošajā vietā ļaundabīgo audzēju slimības, kā arī dažādus traģis-
kus negadījumus.

Tā kā Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā tiek papildināti 
reģistri par visiem Ķeguma pašvaldības teritorijā (arī Birzgales 
pagasta dzimtsarakstu nodaļā) reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem, 
tad varu teikt, ka salīdzinoši palielinājies šķirto laulību skaits, 
kā arī tiesvedības paternitātes atzīšanas fakta konstatēšanai. Bet       
apsveicami, ka kopumā novadā sievietes kļuvušas drosmīgākas un 
apņēmīgākas, cīnoties par savām tiesībām bērna interesēs.

Lai Jaunais gads visās ģimenēs priecīgs un saulains, lai viss 
iecerētais izdodas! Nezaudēsim ticību sev un saviem mīļajiem!

Liāna Čodore,
Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Paldies par skaistajiem svētkiem
Ķeguma novada sociālā dienesta Sociālās aprūpes centra       

iemītniekiem Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir īpašs, jo tieši šajā 
laikā gaidītu ciemiņu ir visvairāk.

Pirmās Ziemassvētku sajūtas „vecīšiem” atnesa Ķeguma      
Komercnovirziena vidusskolas meitenes, kuras kopā ar savu 
mūzikas skolotāju sniedza ļoti sirsnīgu un skanīgu koncertiņu.          
Iemītniekiem tika sniegtas arī skolēnu rokām darinātas dāvaniņas 
– māla svečturīši ar mazu gaismiņu šim tumšākajam gada laikam.

Dienu pirms Ziemassvētku vakara aprūpes namu pieskan-
dināja Nacionālās Operas dziedātāji ar saviem palīgiem, kuri                 
sadarbībā ar Dzintru Žīguri vecos ļaudis apciemo ik Ziemassvēt-
kus jau vairākus gadus pēc kārtas. Kopā ar viņiem viesojās arī 
grāmatu draugu kluba „Doma” dibinātājs Visvaldis Kurmis. Kā 
jauks pārsteigums bija operas mākslinieku un Visvalda Kurmja 
kopīgi dziedātās dziesmas. Viesu dedzīgā dziedāšana un muzicē-
šana tā aizrāva, ka arī mūsu mājas iemītnieki pazīstamajām dzies-
mām uzdziedāja līdzi. Un kā gan bez dāvanām! Dzintras kundze 
bija sarūpējusi milzīgas gardumu turzas, bet dvēseles veldzēšanai 
katrs no Visvalda Kurmja saņēma ķegumiešu dzejoļu krājumu 
„Dvēseles ligzda”.

Laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu, kā jau daudzus 
gadus, mūs ar jauku priekšnesumu atnāca sveikt jaunākā Ķeguma 
paaudze – bērnudārza „Gaismiņa” bērniņi ar skolotāju Santu. Vai 
gan ir vēl kas tāds, kas spētu vēl dziļāk aizkustināt un priecēt veca 
cilvēka sirsniņu, kā bērni?! Mazie ķegumieši aprūpes mājā tiek 
gaidīti ar īpašu sirsnību un mīlestību. 

Bet dienu pirms Vecgada vakara ieradās četri braši rūķi ar gal-
veno rūķi Intu priekšgalā. Rūķi gan dziedāja, gan skaitīja dzejo-
ļus, gan sniedza brīnišķīgu ģitāras spēles priekšnesumu. Bet, lai 
saņemtu dāvanas, bija jāpacenšas noskaitīt kādu pantiņu arī mūsu 
senioriem. Vakars beidzās ar kopīgām sarunām un atmiņu stās-
tiem, ko rūķi ar interesi klausījās.

Lūk, tik notikumiem un pārsteigumiem bagāts bija aprūpes 
mājas svētku laiks!
Paldies Jums visiem, ka atradāt laiku un iespēju priecēt mūsu     
novada vecos ļaudis!

Lai mīlestības, iejūtības un saticības pilna ikkatra diena 
šajā gadā!

Vineta Kļava,
Ķeguma novada sociālā dienesta vadītāja
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BūtISkI JAuNumI
SocIĀLAJĀ JomĀ

Par veselības izziņu darbības izbeigšanu
LR Nacionālais veselības dienests ir informējis pašvaldības 

par to, ka ar 2012.gada 1.janvāri atvieglojumi par pacientu iemak-
sām un līdzmaksājumu kompensācijām attieksies tikai uz ģime-
nēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Līdz ar to atvieg-
lojumi vairs neattieksies uz ģimenēm (personām), kuru ienākumi 
ir līdz 120,Ls vai 150,Ls uz vienu ģimenes locekli un par to sociā-
lais dienests ir izsniedzis izziņu. Šo divu kategoriju iedzīvotājiem 
izsniegtās izziņas ārstniecības iestādēs vairs nav jāuzrāda, un so-
ciālais dienests jaunas šāda veida izziņas vairs neizsniegs.

Bez tam, nevienai iedzīvotāju grupai vairs netiks kompensēti 
izmitināšanas izdevumi, ja pacients, saņemot ambulatoros dienas 
stacionāra pakalpojumus, pavadīs nakti ārstniecības iestādē. Līdz 
ar to ārstniecības iestādes par šo pakalpojumu varēs no pacientiem 
iekasēt maksu atbilstoši saviem maksas pakalpojumu cenrāžiem.

Par jaunajām elektrības norēķinu kartēm
Ķeguma novada sociālais dienests ir uzsācis jauno elektrības 

norēķinu karšu izsniegšanu. Elektrības norēķinu karte ļaus AS 
„Latvenergo” klientiem norēķināties par elektroenerģiju 53,70 
LVL apmērā, un akcija turpināsies līdz pat 2013. gada 31. martam.

Elektrības norēķinu kartes var saņemt iedzīvotāji – sociāli 
mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:

1. Trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, kas ie-
priekšējās akcijas ietvaros saņēmušas 2 kartes);

2. Ģimenes ar bērniem – invalīdiem;
3. Ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem;
4. Daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 

2400 kWh patēriņam).
Dodoties uz Sociālo dienestu līdzi jāņem personu apliecinošs 

dokuments (pase) un dokumenti, kas apliecina atbilstību mērķa 
grupai, kā arī ir jāzina Elektroenerģijas piegādes līguma numurs, 
uz kuru vēlaties attiecināt dāvinājumu.

Sociālajā dienestā jāuzrāda:
1. Ja esat trūcīgā ģimene ar bērniem, ir jāuzrāda izziņa par       

piešķirtā „Trūcīgā” statusu un nepilngadīgo bērnu (līdz 18 gadu      
vecumam) dzimšanas apliecības.

2. Ja esat ģimene ar bērnu/iem invalīdu/iem, tad papildus             
jāuzrāda dokuments – apliecība, kas apliecinātu bērnam piešķirto           
invaliditāti.

3. Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem 
bērniem, tad papildus jāuzrāda dokuments – Bāriņtiesas lēmums, 
kas apliecinātu bērnu nodošanu Jums aizbildniecībā, kā arī nepiln-
gadīgo bērnu dzimšanas apliecība.

4. Ja esat daudzbērnu ģimene, tad papildus jāuzrāda nepilngadī-
go bērnu dzimšanas apliecība.

Būtiskākais jaunums ir tas, ka šīs Dāvinājuma kartes varēs at-
tiecināt gan uz privātpersonu, gan juridiskās personas līgumu un 
jebkuru tarifu (T-1, T-2, T-3, T-4, T6 u.c.). Tas nozīmē, ka kartes 
varēs saņemt arī personas, kas dzīvo sociālajās mājās, māju ko-
operatīvos u.tml., kuriem nav līguma ar AS „Latvenergo”, jo par 
elektroenerģiju jānorēķinās ar apsaimniekotāju.

Dāvinājuma akcijas ietvaros 1 mājsaimniecība/ģimene karti 
var saņemt 1 reizi (piem., uz privātpersonas līgumu var būt attie-
cināta 1 karte). Trūcīgās ģimenes ar bērniem, kuras iepriekšējās 
akcijas ietvaros ir saņēmušas jau 2 Norēķinu kartes (500 kWh), šīs 
akcijas ietvaros karti vairs nevar saņemt. Arī daudzbērnu ģimene, 
kura jau ir saņēmusi 2400 kWh kompensāciju, Elektrības norēķi-
nu karti vairs nevarēs saņemt. 

Jauno Elektrības norēķinu karti var saņemt Sociālajā die-
nestā un tā apkalpošanas vietās:

Ķegumā, Komunālā ielā 3;
Rembatē, Lielvārdes ielā 3;
Birzgalē, Lindes ielā 2,

apmeklētāju pieņemšanas laikā. 
Sīkāka informācija par šo kampaņu Sociālajā dienestā vai 

pa tālruni 65038896, vai AS „Latvenergo” klientu servisā pa            
tālr. 80200402.

Vineta Kļava,
Ķeguma novada sociālā dienesta vadītāja

INfoRmĀcIJA NekuStAmĀ ĪPAŠumA
NoDokļA mAkSĀtĀJIem

Ar 2012. gada 1. janvāri stājās spēkā grozījumi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli”, kuros paredzēti jauni apliekami no-
dokļu objekti. Iedzīvotajiem būtu jārēķinās 2012. gadā ar papildus 
nodokļu aprēķinu:
• par jebkura veida garāžām (arī tad, ja tās ir palīgēkas), aplikšanu 

ar mājokļa likmi;
• dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2 (šķū-

ņiem, kūtīm, pagrabiem, siltumnīcām, tualetēm, lapenēm, noju-
mēm u.c. palīgēkām, kas ir reģistrētas nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā), aplikšanu ar mājokļa likmi;

• vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudo-
šām būvēm (ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos no-
teikumos), aplikšanu ar 3 % nodokļa likmi. 

Jaunie grozījumi paredz arī zemēm nodokļa pieauguma 25 % 
ierobežojumu atcelšanu. Šobrīd pašvaldība izstrādā saistošos no-
teikumus, saglabājot zemēm 25 % nodokļa pieauguma ierobežo-
jumu piemērošanu, lai īpašumiem strauji nepalielinātos nekusta-
mā īpašuma nodoklis.

Īpašuma kadastrālo vērtību izmaiņas ar 2012. gada 1. janvāri 
būtisku ietekmi uz aprēķināmā nekustamā īpašuma nodokļa apjo-
mu neatstās. Šogad kopumā visas valsts zemes kadastrālā vērtība 

ir par 5 % zemāka nekā 2011. gadā, bet kopējā visas valsts ēku 
kadastrālā vērtība ir cēlusies tikai par 0,4 %, liecina Valsts zemes 
dienesta apkopotā statistika.

Atgādinām, ka noskaidrot sava īpašuma kadastrālo vērtību, ko 
pašvaldība izmanto nodokļa aprēķinam, varat Valsts zemes die-
nesta datu portālā www.kadastrs.lv. 

Būvju īpašnieku ievērībai „Par dabā neesošām 
palīgēkām”

Tās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv, bet 
ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par kurām tāpēc var tikt aprēķi-
nāts nekustamā īpašuma nodoklis, līdz 1.oktobrim ir iespējams 
dzēst no reģistra bez maksas. Lai pilnīgāk informētu nodokļu 
maksātājus par jau tagad pieejamo bezmaksas pakalpojumu, pa-
pildus informācija par šādu iespēju ēku īpašniekiem tiks nosūtī-
ta kopā ar ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, to 
paredz Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts zemes dienesta 
panāktā vienošanās.

Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas,       
iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jeb-
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kurš interesents var saņemt  bez maksas Latvijas valsts portālā 
http://www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu „Mani dati kadas-
trā”, portālā http://www.kadastrs.lv,  kā arī klātienē – Valsts zemes 
dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībā.

Kopumā valstī varētu būt vairāki tūkstoši palīgēku, kas savu-
laik ir reģistrētas Kadastra reģistrā, taču patlaban reāli dabā vairs 
nepastāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas, pieļauj Valsts zemes die-
nesta speciālisti. Tomēr šīm palīgēkām – dažādiem šķūnīšiem, ga-
rāžām, siltumnīcām, piebūvēm – sistēmā automātiski ik gadus tiek 
aprēķināta kadastrālā vērtība pēc  noteiktiem kritērijiem – atraša-
nās vietas, celtniecības gada, materiāliem un citiem parametriem 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Kā zināms, ar 
2012. gadu pašvaldībām ir tiesības izvēlēties, vai ar nekustamā 
īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas. Līdz ar to būvju īpašniekiem 
ir laiks informēt Valsts zemes dienestu  par izmaiņām īpašuma 
sastāvā un aktualizēt datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai 
turpmākajos gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesoša-
jām būvēm.

Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, īpašniekam būs jāsa-
ņem pašvaldības atzinums (būvvaldes izziņa), ka reģistrētā būve  
dabā nepastāv, un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura dar-
binieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas. Lai spē-
tu kvalitatīvi veikt pakalpojumu un savlaicīgi aktualizētu datus, 
pakalpojums bez maksas būs pieejams līdz šā gada 1. oktobrim. 

Informācija iegūta no VZD mājas lapas www.vzd.gov.lv

Par neapstrādāto lauksaimniecības zemi
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

3.panta (11) daļu, ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 
1,5 %  apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi (NLIZ), kas kopā ar pamatlikmi veido 3 % no zemes ka-
dastrālās vērtības gadā, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz 
1,0 ha vai kurai normatīvajos aktos ir noteikta lauksaimnieciskās 
darbības ierobežojumi. 

Ievērojot Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumus 
Nr. 635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju 
par to”, Lauku atbalsta dienests apseko lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes platības un sniedz informāciju vietējām pašvaldī-
bām papildlikmes aprēķināšanai. Savukārt Valsts zemes dienests 
(VZD) elektroniski iesniedz Lauku atbalsta dienestā (LAD) Ne-
kustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts 
adrešu reģistra informācijas sistēmas datus.

Pamatojoties uz VZD sniegto informāciju, LAD vizuāli apse-
ko lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, kuru platība ir 
lielāka par vienu hektāru. Apsekošana notiek bez zemes īpašnie-
ka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes. LAD apkopo ap-
sekošanas laikā iegūto informāciju par tām zemes vienībām, kas 
uzskatāmas par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Neapstrādāta zeme ir visa lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes platība zemes vienībā, ja vairāk nekā 70 % no lauksaimnie-
cībā izmantojamās platības attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā 
gada 1. septembrim netiek izmantoti lauksaimniecības produktu 
ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku 
ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai minētā ze-

mes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvok-
lī. Tas nozīmē, ja līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā vismaz vie-
nu reizi zāle nav nopļauta, novākta vai sasmalcināta un izkliedēta. 
Pēc tam LAD līdz kārtējā gada 1. novembrim iesniedz vietējām 
pašvaldībām informāciju par neapstrādātajām lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes vienībām. Pēc pašvaldību pieprasījuma LAD 
var atkārtoti izvērtēt iegūto informāciju un, ja nepieciešams, vēl-
reiz apsekot neapstrādātās zemes. Tādēļ vēršam uzmanību zemes 
īpašniekiem, kuri saņem nodokļa paziņojumu par papildus aprē-
ķināto nekustamā īpašuma nodokli un nepiekrīt LAD veiktajam 
apsekojumam, griezties pašvaldībā mēneša laikā no paziņojuma 
saņemšanas un iesniegt pretenziju. 

Daudzām neapstrādātajām zemēm ir statuss „aizaudzis”. Tas 
nozīmē, ka zemes robežu plānā (kadastra datos) reģistrēta lauk-
saimniecībā izmantojama zeme (aramzeme, pļava, ganības), ir da-
ļēji aizaugusi ar krūmiem vai veidojas mežs. Tādā gadījumā būtu 
jākārto zemes transformācija.

Nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par ne-
apstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā taksāci-
jas gada 15.februāris (par 2011.gada papildus aprēķināto nodokli 
nosūtīšanas termiņš ir 15.02.2012.).

Atgādinājums politiski represētām personām
Atgādinām, ka, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašu-

ma nodokli” 5. panta otro daļu, politiski represētām personām 
par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām 
ēkām vai dzīvokļu īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai valdī-
jumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa maksa 
ir samazināma par 50 %, ja īpašums netiek izmantots saimnie-
ciskajā darbībā. 

Lai augstāk minēto atlaidi piemērotu, politiski represētām 
personām līdz šā gada 1.februārim novada domē vai sava pa-
gasta pārvaldē, jāiesniedz:

Iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar aplieci-
nājumu, ka zeme vai tās daļa, individuālā dzīvojamā māja vai tās 
daļa, vai dzīvokļu īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

Politiski represētās personas apliecības kopija.
Ja minētie dokumenti tiks iesniegti pēc 1.februāra līdz taksā-

cijas gada 30. jūnijam, nodokļa atvieglojums piemērojams ar tak-
sācijas gada otro pusi; ja pēc taksācijas gada 30. jūnija, nodokļa 
atvieglojums piemērojams ar nākamo taksācijas gadu.

 
Nodokļu aprēķinu 2012.gadam nosaka: 

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” (Spēkā ar 
01.01.2012.);

MK Noteikumi Nr.495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma no-
dokli” normu piemērošanas kārtību” (Spēkā ar 01.01.2010.); 

MK noteikumi Nr.635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka neap-
strādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz 
informāciju par to” (Spēkā ar 30.07.2010.). 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā interesēties Ķeguma no-
vada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, pirmdienās un ceturtdienās 
vai  zvanīt pa tālruni 65055436.

Marina Birzule,
Ķeguma novada domes nodokļu administratore

Ogres zemesgrāmatu nodaļai ar 2012. gadu mainīti apmeklētāju 
pieņemšanas laiki

Pirmdien 900 – 1700 
Otrdien 900  – 1300

Trešdien 1300 – 1700

Ceturtdien 900 – 1300

Piektdien 900 – 1300 
tālr.: 65022079; 65022315; fakss: 65024414
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uzVAR  ĶeGumS
Ķegumnieki – veiksminieki
brauks lūkot piramīdas!

Pavisam drīz četrpadsmit gadus 
vecais ķegumietis matīss Sproģis 
ar savu omīti dosies savā pirmajā 
tālajā ceļojumā – uz sapņu zemi 
Ēģipti. Sapni piepildīt palīdzēja ide-
ja piedalīties AIBe veikalu rīkotajā 
loterijā – un pēdējā izlozē, tuvo-
joties gada nogalei, čeks izrādījās 
veiksmīgs! 

Tādējādi ceļojums abiem izmaksās vien 
nedaudz vairāk kā piecus latus! Pieteikuma 
īsziņu aizsūtījis tētis Arvils: „Puika pieru-
nāja piedalīties. Tā kā tas ir mūsu piemājas 
AIBE veikaliņš un regulāri tur iepērka-
mies, speciāli nekur nebija jābrauc un lieki 
pirkumi jāveic nebija. Un, re, laimējās!” 
Tad arī izlemts, ka ceļojumā dosies pasāku-
ma iniciators – Matīss kopā ar omīti, Arvila 
mammu. Arī viņa savā ziņā pelnījusi ceļo-

jumu – pirms tam reizes desmit reģistrējusi 
čekus, vien neveicies tik ļoti kā mazdēlam.

No sākuma, kā jau parasti, veiksmei 
nav spējuši noticēt, bet pēc tam prieks bijis 
liels. „Sajūtas bija lieliskas, kad uzzināju! 
Draugi gan brīnījās, ka tā var veikties,” 
stāsta Matīss. Priecājās arī veikala darbi-
nieki, uzvaras apliecinājuma sertifikāts pat 
izlikts apskatei uz letes, lai arī citi redz, ka 
veiksme patiesi var uzsmaidīt jebkuram, ja 

tikai tai paiets solītis pretī.
Veiksminieks Matīss jau tagad nevar 

sagaidīt ceļojumu uz Ēģipti, kur plānots do-
ties ziemas beigās vai pavasarī. Ceļojuma 
galamērķi izvēlējies pats: „Mani interesē 
piramīdas!” Jau šobrīd viņš gan bibliotēkā, 
gan internetā lasa un pēta materiālus par 
saulaino Ēģipti. Bet loterijās piedalīšoties 
arī turpmāk – galu galā pirmā lielā veiksme 
ir lieliska motivācija!

Pusgada laikā paveiktais
un mākslas studijas Lielā
ziemassvētku izstāde

Pirmais pusgads Mākslas studijā paskrēja ātri un ļoti darbīgi. 
Starp ikdienas darbiem ir bijis arī kāds patīkams notikums. Mūsu 
audzēkņu vidū ir daži, kas jau ieguvuši starptautisku novērtējumu. 
Šajā mācību periodā beidzās 8. Starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde – konkurss „Iekāp Rīgas mākslā”, kuru organizēja 
M. Muižnieces Rīgas Mākslas skola. Izstādē bija eksponēti vairāk 
kā 1700 mākslas darbu, ko radījuši mākslas skolu audzēkņi no 14 
Eiropas valstīm: Anglijas, Vācijas, Kipras, Slovēnijas, Igaunijas, 
Lietuvas, Latvijas, Čehijas, Ukrainas, Krievijas, Kazahstānas, 
Moldovas, Azerbaidžānas, Gruzijas. Mākslas darbi veidoti dažā-
dos žanros, tehnikās un mākslas veidos: gan gleznojumi, gan gra-
fikas, vitrāžas, fotogrāfijas, video un datorgrafika, kā arī trīsdimen-
sionāli darbi. Arī Ķeguma Mākslas skolas audzēkņi piedalījās šajā 
konkursā un 4 no viņiem saņēma atzinības rakstus: Elīna Trence 
(2. kurss), Niks Vismanis (izstājies), Diāna Liepiņa (3. kurss) un 
Sabīne Pļavniece (3. kurss), kā arī viņu darbi tika izstādīti Rīgas 
kongresu namā. Mēs lepojamies ar saviem audzēkņiem un liels 
paldies skolotājai Mārai Mārtiņjānei-Kašei par audzēkņu sagata-
vošanu šim konkursam.

Ziemassvētki Mākslas studijā vienmēr atnāk ar ļoti lielu ro-
sību. Tiek atlasīti un noformēti labākie darbi, savukārt Mākslas 
skolas audzēkņi steidza pabeigt savus iesāktos darbus – dažs dru-
džainā steigā starp dziesmām un dejām, cits gandrīz pārceļoties 
uz dzīvi studijas telpās, jo beidzās taču 1. lielais mācību posms un 
paveiktā darba rezultāts atspoguļojās vērtējumā liecībās. Kaut arī 
pa brīžam atskanēja izsaucieni „... to visu taču izdarīt nav iespē-
jams(!)”, tomēr darbu mapes pamazām piepildījās ar gataviem un 
skaistiem darbiem. Ar prieku varu teikt, ka darbu skatēs iegūtais 
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Siltumenerģijas problēmas Ķegumā
    Lasu mūsu novada avīzē un priecājos, kā domes priekšsē-

dētājs cīnās par alternatīviem risinājumiem Ķeguma centralizē-
tajā siltumapgādē, kura nu jau kļuvusi slavena visā valstī ar vis-
augstāko siltumtarifu. Tas pat noskanēja „Zaļajā Forumā” Rīgā 
14.decembrī. Kā tas radās? Ap 2005. gadu dome pieņēma lēmumu 
atteikties no dabasgāzes pievada Ķegumam (domes līdzfinansē-
jums būtu ap 200 000 Ls), kas ļautu samazināt siltuma izmaksas, 
galvenokārt Staru masīvā. Pasūtīja projektu SIA „Nits”, kuru sa-
ņēma 2006. gadā. Tajā teikts ka siltumapgādes centralizācija ir 
valsts prioritāte un ieteikts rekonstruēt abas katlu mājas uz gāzi 
vai koksnes kurināmo (šķeldu, granulām). Ja dome būtu rīkojusies 
šo ieteikumu virzienā, siltuma tarifs šodien būtu ap 40 Ls/MWh. 
Bet dome izdomāja citādi un pieņēma lēmumu uzbūvēt savieno-
jošo siltumtrasi, vienu jaunu katlu māju (Latvenergo), kurināmu 
ar šķeldu un likvidēt abas vecās katlu mājas. 2008. gadā uzbūvēja 
savienojumu, un nākošo apkures sezonu strādāja vecā Latvenergo 
katlu māja ar sēraino mazutu, apgādājot arī Staru masīvu. Visiem 
bija silti, zudumi tīklos bija ap 12 %, tarifs 28 Ls/MWh. 

2009. gadā Latvenergo uzcēla jauno, moderno katlu māju, ku-
rināmu ar šķeldu un ļoti augstu ražošanas tarifu – 34 Ls/MWh. Nu 
jau trešo gadu visiem ir silti, bet zudumi tīklos pārsniedz 25 % un 
gala tarifs ir 56 Ls/MWh. Domes darbinieki ir neizpratnē: kā tad 
tā? Vienkārši. Vecā katlu māja deva tīklā ūdeni ar 70 °C un zudu-
mi bija ap 700 MWh sezonā. Tagad jaunā katlu māja dod ūdeni ar 
90 °C un zudumi ir 1600 MWh sezonā (fizikas likums – zudumi 
aug kvadrātiskā attiecībā pret temperatūras pieaugumu). Ja dome 
vienotos ar Latvenergo, lai arī jaunā katlu māja dod tīklā ūdeni 

ar 70 °C, „Ķeguma stars” ietaupītu ap 30000 Ls gadā un varētu 
ierosināt tarifa samazināšanu. 

Tagad dome pasūtīja jaunu projektu – priekšlikumus siltum-
sistēmas rekonstrukcijai. Izpildītājs – SIA „Ekodoma” (gribu pie-
bilst, ka abas „firmas” nāk no vienas mājas) pagājušā gada otrajā 
pusē atsūtīja savus priekšlikumus: rekonstruēt visas siltumtrases 
un, lai samazinātu ražošanas izmaksas un zudumus, iet uz siltum-
sistēmas decentralizāciju. Pilnīgi pretēji, kā pirms 5 gadiem! Te 
man rodas divi jautājumi. 

Kamdēļ šādas rekomendācijas nebija pirms 5 gadiem? Sil-
tumtehnikas teorijā šajā laikā nekādas revolūcijas nav notikušas. 
Cilvēki praktiski tie paši. Kādas tad būs nākošās rekomendācijas 
pēc 5 gadiem? 

Kamdēļ dome šos, par savu naudiņu saņemtos priekšlikumus 
neskata, neanalizē? Pieņemu, ka tas ir grūti. Šajos 5 gados sil-
tumapgādes sistēmā ar domes lēmumiem ieguldītie ap 2 miljoni 
latu nav devuši gaidīto ekonomisko rezultātu! Jauno priekšlikumu 
realizācija gan tehniski, gan organizatoriski, gan finansiāli ir stipri 
problemātiska. Bet vienalga – ir jārisina.

   Manuprāt, šajos gados ne vienu vien domes sēdi vajadzē-
ja veltīt tieši siltuma jautājumiem. Deputāti! Vai jums tas viss ir 
vienaldzīgi? Vai tamdēļ, ka tikai daži no jums dzīvo ar centrālap-
kuri nodrošinātās mājās, jums vēlētāju problēmas neinteresē? Vai 
pateicoties tam, ka iedzīvotāji, kurnēdami, bet skaļi neprotestēda-
mi, par visu samaksā, var arī „klapēt ar ausīm”? Iedzīvotāji gaida 
risinājumu.

Harijs Jaunzems

vērtējums kopumā bija ļoti labs un dažiem audzēkņiem pat izcils.
Tautas namā gaisā jau vēdī remonta gaidas, taču Mākslas 

studijas dalībnieki bez savas lielās Ziemassvētku izstādes nevar 
labi justies. Tāpēc arī šogad, lai arī netradicionālākā izpildījumā, 
Tautas namu tomēr rotā mūsu audzēkņu skaistie darbi. 22. decem-
brī notika izstādes atklāšanas pasākums. Izstādi apmeklēja gana 
daudz skatītāju un pašu mazo mākslinieku, bija jauki noskatīties, 
kā, sevišķi mazākie bērni, mirdzošām acīm un ar lepnumu veda 
rādīt vecākiem savus darbiņus. Gaidāmā remonta dēļ, izstāde bija 
paredzēta vienu dienu, taču tā kā remontdarbu sākums ir ievilcies, 
tad izstādi varēs aplūkot līdz brīdim, kad Tautas namā sāksies 
meistaru rosīšanās un darbarīku klaudzēšana.

Šajā dienā notika vēl viens nozīmīgs pasākums – jauno 
audzēkņu draudzīga uzņemšana savējo kārtā. Un šogad tādu bija 
veseli 17! Tad nu mums, skolotājiem un „vecajiem” kursniekiem, 

bija diezgan jānopūlas, lai pārbaudītu „jauniņos” – cik derīgi viņi 
ir mākslas skolas sūrajam darbam un radošajam garam. Pārbaudī-
jumi bija grūti, bet visi varonīgi tos veica.

Vēl ar prieku varu paziņot, ka ir iznācis Ķeguma Mākslas 
studijas jaunais 2012. gada kalendārs. Par to jāsaka paldies arī 
Ķeguma novada domei, kas finansiāli atbalstīja tā tapšanu, līdz 
ar to visi studijas dalībnieki saņēma kalendāru kā skaistu dāvanu 
Ziemassvēkos.

Jaunais gads sāksies ar lielām pārmaiņām. Nedaudz satraukti 
gaidām paredzēto remontu. Protams, ka apziņa – cik pēc tam viss 
būs skaisti, stiprina un ļoti priecē. Tomēr, apzinoties cik lieli plāni 
paveicami, jādomā par iespējamo mācību darba pārorganizēšanu 
šajā laikā. Ceru, ka viss ritēs gludi un mācību darba kvalitāte ne-
cietīs. Katrā ziņā mēs visi, gan studijas audzēkņi, gan skolotāji, 
priecājamies, ka darbi virzās – tas nozīmē, ka būs arī rezultāts.

Taču pašlaik viss bez pārmaiņām – studijas audzēkņu nodarbī-
bu laiki netiek mainīti, tie ir: pirmdienās un ceturtdienās 

1. – 3. klases skolēni 15.00 – 16.30 (pirmdienās) un 14.30        
– 16.00 (ceturtdienās), bērnudārza bērni 16.30 – 17.30 un 17.30 
– 18.30

Mākslas skolas audzēkņiem par stundu saraksta izmaiņām pa-
ziņosim, uzsākot mācības.

Ar šo mācību gadu sākās radošās darbnīcas arī pieaugušajiem. 
Ir notikušas jau dekupāžas, zīda apgleznošanas, ziepju un sveču 
liešanas darbnīcas. Daudz skaistas lietiņas jau ir tapušas un ceru, 
ka taps arī uz priekšu. Tā, ka visi, kam interesē, varat pievienoties 
un darboties kopā. Janvārī darināsim pērļu rotas. Filcēšanas, papī-
ra plastikas, mozaīku darbnīcas vēl priekšā. Sīkāku informāciju 
var iegūt Mākslas studijā Tautas namā, zvanot: 29203293, vai 
rakstot: ieva.lace@apollo.lv

Radošu un darbīgu Jauno gadu visiem vēlot!
Ieva Lāce,

Mākslas studijas vadītāja
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Mirdza

Es Mirdzas dzīvē un viņa manā bijām 
veselus deviņus gadus. Mirdza Oša bija 
visu laiku viena no aktīvākajām un darbī-
gākajām Ķeguma sievietēm tālajā pēckara 
posmā, sportiska, azartiska un draudzīga. 
Es Mirdzu iepazinu kā Maijas draudzeni, 
kad dokumenti par aptiekas pārņemšanu 
bija kārtībā un inspektore aizbraukusi, 
man bija jādomā par pajumti. No aptie-
ku pārvaldes man bija papīrs, kas iesnie-
dzams vietējai varai ar prasību, drīzāk jau 
lūgumu, man nodrošināt mājvietu. Tad nu 
Mirdza bija tā, kas palīdzēja ar padomu, 
kur iet un pie kā vērsties ar šo lūgumu. 

Ķeguma priekšsēdis bija krievs un 
pavisam vāji saprata manu vajadzību 

latviski, tādēļ saruna notika krieviski. 
Gluži vienaldzīgi tika paziņots, ka viņš 
tuvākajā laikā nevarēs man līdzēt. Vēlāk 
Mirdzas pierunāta ar lielām cerībām gāju 
uz spēkstacijas galveno ēku, kur biedrs 
Liepiņš kaut sākumā patiepās, taču mani 
pažēloja, un istabiņa komunālajā dzīvoklī 
pie Prauliņiem bija rokā. Abas ar Mirdzu 
priecājāmies, jo kā sporta organizatorei un 
entuziastei viņai likās svarīgs katrs jauns 
ienācējs. Uz mani viņa lika lielas cerības, 
jo nezināja, kāds profans esmu visos spor-
ta veidos. Vēlāk gan sapratu, ka Mirdza ir 
tikai sporta dzīves kuratore, bet galvenā 
persona, noteicējs un vadītājs bija Harijs 
Jaunzems, spēkstacijas dežurējošais inže-
nieris, cilvēks ar milzīgām organizatora 
un darba spējām.

Taču Ķeguma sievietes organizēja un 
kopā saturēja Mirdza Oša. Tā nu es arī 
kļuvu par Mirdzas aizbilstamo, tā laika 
draugu un līdzgaitnieci. Mūs vienoja ne ti-
kai sports un tīri sievišķīgā ziņkāre vienai 
otru iepazīt. Mirdza bija ļoti erudīts cil-
vēks ar spēcīgu gara pasauli un pietiekami 
izglītota, lai orientētos ne vien mākslā un 
mūzikā, bet arī literatūrā. Tā kā Mirdza 
bija vecāka par mani un Ķegumā dzīvo-
jusi Latvijas brīvvalsts laikā jau spēksta-
cijas celtniecības beigu posmā, un viņas 
vīrs Arnolds Ošs atbildēja par spēkstacijas 
aizvariem un slūžām, tad es atbildes uz 
visiem jautājumiem par Ķegumu varēju 
dabūt no Mirdzas, arī par pirms kara un 
kara laikiem. Lai gan īpaši par to runāt 
nepiederējās pie labā toņa, tomēr Mirdza 
bija ļoti atklāta un stāstīja par laiku, kad 
bijusi jauna, skaista un dedzīga. Man ne-
bija grūti priekšstatīt, cik jauka toreiz bija 
Mirdza, cik temperamentīga un darbīga, jo 
arī tagad viņā kūsāt kūsāja griba darboties 
un būt noderīgai. Vecie ķegumieši bija uz 
rokas pirkstiem skaitāmi, ja ne aizbēguši, 
tad izsūtīti, aizvākti, lai padomju varai 
netraucētu saimniekot. Palikuši vien tie, 

bez kuriem spēkstacija nevarēja kaut cik 
normāli darboties: Arnolds Ošs un Her-
berts Tombergs ar saviem latviešu vīriem 
mehāniskajos cehos. Visa administrācija 
bija krievu iebraucēju rokās, visi un visur 
runāja tikai krieviski. Bet es jau sāku pie 
tā pierast, jo arī mana aptiekas dokumen-
tācija bija krievu valodā.

Tajā ziemā Daugavu klāja neparasti 
bieza un neparasti gluda ledus sega. Spor-
tiskā sabiedrība, tad nu pa Daugavu lidi-
nājās kā putni, un skrejceļš no viena kras-
ta līdz otram vilināja arī mani, jo kādreiz, 
bērnībā, biju slidojusi un cerēju, ka slidot 
prasme tāpat kā peldēt prasme saglabā-
jas. Aprīkojumu ar Mirdzas gādību gan 
slidošanai, gan slēpošanai laipni atvēlēja 
Jaunzems. Slidzābaki gan lāgā nepiegūla 
kājai, bet ar avīzēm piepakoti bija lieto-
jami. Mirdza jau slidoja ezera vidū bet es 
vēl maliņā izmēģināju ledus stiprību, lai 
gan drīz arī mans solis kļuva līganāks. Bet 
sāpes, briesmīgas sāpes nepieradinātajās 
potītēs man lika atcerēties Andersena pa-
sakas „Jūras vāravas” mokas, kad astes 
vietā nu bija kājas. Protams, es kaut kā 
aizklunkurēju līdz mežmalas sakārņiem 
viņā krastā, kur Mirdza spožajā saules un 
sniega mirdzumā sēdēja un atpūtās pirms 
atceļa.

Patieso skaistumu izjust mani kavē-
ja sāpošās kājas. Ķeguma ciematiņš otrā 
krastā izskatījās kā uzzīmēta pastkarte. 
Atpakaļceļā mēs ar Mirdzu slidojām rokās 
sadevušās, un man jau gāja pavisam labi, 
arī kājas tā neļodzījās un nesāpēja. Slido-
tāju uz ezera nekad netrūka, īpaši brīvdie-
nās. Uz ledus, kas tik tiešām togad bija 
labas kvalitātes, trenējās arī republikas 
čempione ātrslidošanā Aina Kļaviņa. Es 
redzēju, kā viņa lidot lidoja, ka pat skato-
ties aizrāvās elpa. Viņa bija dzimusi ķegu-
miete, un arī ģimene dzīvoja Ķegumā. Ar 
laiku manas kājas kaut kā pierada pie slo-
dzes, bet īsto ziemas prieku izjutu tikai ti-
kusi uz slēpēm. Brīvdienās tika organizēti 
krosi un pat stafetes kopā ar bērniem. Bet 
pēcpusdienās es izmēģināju lielo Ķeguma 
kalnu ar nolaideniem un gluži stāviem no-
braucieniem. Tolaik kalnā vienīgās celt-
nes bija Vārpu, Burdikovu, Bušu, Līču 
vecsaimniecības un vēl kāda nacionalizēta 
ciematam piederoša ēka. Pašā kalna centrā 
50-jos gados uzbūvēts tornis, kurā uzrāp-
joties (ne katram tas bija ļauts), varēja re-
dzēt ļoti tālu, un skats bija brīnišķīgs. 

Arī par ķegumiešu kultūras prasību ap-
mierināšanu tika gādāts – kultūras namā 
darbojās stacionārs kino, filmas tika rā-
dītas regulāri. Kultūras nama otrajā stāvā 
bija bibliotēka, uz turieni kādā pēcpusdie-
nā Mirdza mani aizveda sapazīstināt ar 
bibliotēkas meitenēm. Valentīna Sirmā un 

1939. gads, Rīga 21. dzimšanas diena

1941. gada janvāris, ceļā uz jauno dzīvesvietu Ķegumā

1941. gada decembris - Mirdzas Jirgensones laulības 
ar Arnoldu Ošu
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Ausma Ūzule, toreiz vēl Kļavniece, mūs 
uzņēma ļoti laipni (katrs lasītājs esot sva-
rīgs). Tikai grāmatu plaukti tādi patukši, 
jo nesen kā tika izrevidēti grāmatu fondi 
un lielākā daļa pirmskara grāmatu nodota 
sadedzināšanai. Biju dzirdējusi par tādu 
barbarismu, bet šeit ar to sastapos vaigu 
vaigā. Taču ne jau jaukās meitenes bija 
vainīgas… tāds laiks, kad visam pāri vēl 
Staļina ēna, kaut pats miris. Maldinošais 
Hruščova atkusnis arī nebija ilgs. Ak, cik 
ilgi būs vēl jāgaida līdz sāktos atmodas 
pali. 

Veselā miesā mājo vesels gars! Un tas 
ir ļoti svarīgi, tādēļ miera mūsu sportiskai 
rosībai nebija ne mirkli. Volejbola koman-
da vienmēr bija gatava startam, un arī es 
ar Mirdzas gādību mēģināju atdzīvināt 
spēles prasmes, kas mīļa kopš seniem ga-
diem. Mirdza bija komandas kapteine un 
mūs, savas meitenes, savāca un uzmundri-
nāja, lai gan sacensībās mēs īpaši neizcē-
lāmies, bet mūsu treneris, nu protams, Ha-
rijs Jaunzems, kritiski vēroja, cik mums 
gļēvas serves, cik maz saspēles prasmes 
pie tīkla, cik neveiklas tomēr bijām. Bet 
tas nemazināja sportot prieku, un es pat 
zinu cik ilgi – tieši tik, cik Mirdzai lemts 
dzīvot Ķegumā.

Kad pavasaris klāt, Mirdza mani ve-
dināja zilajās vizbulītēs, kas Ķegumā 
kā zili laukumiņi zied tikai mežmalā pie 
dzelzceļa. Toties balto vizbulīšu iespaidī-
gās audzes klājās Ūdru kalna piekājē, tur 
tās ziedēja kā balts tikko uzsnidzis sniegs. 
Mirdzai par Ūdru kalnu bija īpašs stāsts. 

Spēkstacijas cēlāji to saukuši par mī-
lestības kalnu, kur bijusi galvenā satikša-
nās vieta, kur ievziedu laikā lakstīgalas 
dziedājušas koros, tad vēl kalns nav bijis 
sapostīts, ierīkojot smilšu ņemšanas vietu. 
Bet arī tagad kalns bija skaists, kalna pale-
jās un pļaviņās ziedot simtiem nakts vijo-
ļu, man draudzīgi par Ķeguma dārgumiem 
stāstīja Mirdza. Es pārliecinājos, ka Ķegu-
ma liepas plaukst īpaši skaisti. Kā smalkās 
mežģīnēs tērptas dāmas pirmajās dienās, 
un tad kā zaļā mākonī ietinās visas audzes. 

Ceriņu stādījumi arī tik daudzveidīgi, tik 
krāšņi, un es ar katru dienu šo vietu iemī-
lēju vairāk un vairāk.

Pie līcīša sāka klaudzēt āmuri, dziedāt 
zāģi, Ķeguma sportisti gatavojās lielam 
notikumam – būvējamais objekts bija lai-
vu novietne, un ne jau kādām airu laivām, 
bet akadēmiskajai.

Drīz, kad novietne bija gatava, klāt arī 
sarkanbrūni spožā skaistule, ko mēs bijīgi 
apskatījām un apglāstījām. Neatceros, kā 
bija ar puišu komandu, bet sieviešu ko-
manda bija reti nepieredzējusi un neveik-

la. Ja nu vienīgi Mirdza bija sēdējusi ai-
ros, varbūt arī medmāsiņa Inta Purene un 
skolotāja Rūta Strēlniece, bet es biju īsta 
sauszemes žurka, kas airus nebija rokās 
turējusi. Un tomēr, Mirdzas pierunāta, ar 
trīcošām kājām un slapju muguru sēdos 
savā iedalījumā un ar bažām raudzījos 
mūsu stūrmanī, kurš bija visa šī pasākuma 
iniciators un virzītājs – Harijs Jaunzems. 
Par lieliem brīnumiem mēs neapgāzāmies, 
arī pārāk nezvalstījāmies un drīz jau bi-
jām Daugavas vidū. Laiva slīdēja ātri un 
tik klusi, tikai mazi vilnīši spēlējās laivas 
sānos. Pirmie braucieni nebija gari, bet 
vēlāk mēs aizvien tālāk iekuģojām ezerā. 
Kādēļ mūsu laivošanai bija īss mūžs, vairs 
neatceros, bet vīri vēl ilgi kaldināja sap-
ņus par Ķegumu kā laivu sporta citadeli, 
tik reti piemērotu vietu. Ziemās pat tika 
būvētas ledus jahtas, bet tur gan mūs, sie-
vietes, neaicināja.

Ķegumam bija arī sava svētvieta – Lā-
čplēša akmens, jeb gulta, kā nu kurš to 
dēvēja. Milzīgais akmens vientulīgi stā-
vēja pie enkurnieku mājas pašā Daugavas 
krastā līdz brīdim, kad to paņēma Lielvār-
dē jaundibinātais Lāčplēša muzejs. Ķe-
gumiešiem palika tikai iedobe, kur mest 
saplēstās pudeles. 

Mana Ēdene pirmajos gados Ķegu-
mā bija Mirdzas bagātais un labi koptais 
dārzs. Nekur tik saldas zemenes un ērkš-
ķogas netiku ēdusi, un pašā dārza vidū le-
pojās ābele, kur katrā zarā uzpotēta sava 
šķirne. Vai tā bija Mirdzas, vai Arnolda 

sapotēta, nezinu, bet Arnolds pats gan bija 
Mirdzas lielā rūpe un sāpe, jo mocījās ar 
briesmīgām galvas sāpēm. Citramons, bija 
vienīgās zāles, kas kaut cik līdzēja.

Kad man pašai bija dārzs Mirdza nelie-
dza padomus un ogulāju stādus. Ilgi manā 
dārzā bija Mirdzas zemenes, skaistā ana-
nāsa šķirne un lielogu jāņogas, tādas kā 
mazas sarkanas vīnogas. 

Katrai pasakai, dzīves epizodei pie-
nāk beigas. Arnolda pāragrā nāve pārvilka 
svītru Mirdzas bezrūpīgajai dzīvei, vēl jo 
vairāk tādēļ, ka neviens dienesta dzīvokli 
netaisījās atstāt atraitnei. Mirdza posās uz 
Rīgu, jo bija ne tikai strādājusi kā mašīn-
rakstītāja, bet arī grāmatvede. Nu vajadzē-
ja rūpes par ģimeni uzņemties vienai. Pēc 
pārcelšanās uz dzīvi Rīgā, Mirdzai pavi-
sam saprotamu iemeslu dēļ vairs nebija tik 
daudz laika, lai bieži ciemotos Ķegumā. 
Arī autoavārija, kurā Mirdza cieta, izdzēsa 
daudzus gadus no aktīvās dzīves. Pēdējo 
reizi Mirdzu satiku pavisam nejauši Tuku-
ma autostacijā 80-jos gados, kad Mirdza 
devās Imanta Ziedoņa uzdevumā uz Slam-
pi. Pēc stāstītā sapratu, ka Mirdza strādā 
Rakstnieku savienībā. Jā, mana draudzene 
bija savas dzīves olimpā – laimīga un gan-
darīta. 

Tagad, kad man ir viņas meitas Ingrī-
das atmiņu stāsts, redzu, cik bagātu un 
pilnvērtīgu dzīvi dzīvojusi mana Mirdza 
pēc aizbraukšanas no Ķeguma. Atceroties 
Mirdzas ābeli un dārzkopes talantu, nav 
brīnums par viņas aktivitātēm, veidojot 
Pētera Upīša fondu un palīdzība Upīša 
dārza izveidošanā. Apliecinot viņas dzej-
nieces talantu, iznākušas pat trīs dzejas 
grāmatiņas. Mirdzas dzeja ir izjusta un 
patriotiska, tā liek atcerēties tos brīžus, 
kad mēs bijīgi stāvējām pie saules sasilušā 
pelēka milža – Lāčplēša akmens ar sīkiem 
ziediņiem rokās.

Mirdzai ir daudz publikāciju par spor-
tu un darbošanās dažādos projektos. Lai 
arī zināju Mirdzas potences, tomēr man 
nebija ne jausmas, ka Mirdza spēj būt tik 
daudzpusīga. To, ka Ķegums un sporta 
dzīve Mirdzai ir bijusi dārga, liecina viņas 
publikācijas laikrakstā „Sports”.

Taču saikne ar Mirdzu ir atjaunoju-
sies, ir radusies skaista draudzība ar viņas 
meitām, sevišķi Ingrīdu un viņas bērniem, 
Mirdzas mazbērniem, kas tāpat kā vec-
māmiņa ir lieli sportotāji. Īpaši jau Ag-
nese Pastare, kuru vajadzētu pazīt, jo ir 
Latvijas čempione soļošanā, un ceram, ka 
Londonā, 2012.gada Olimpiskajās Spēlēs, 
aizstāvēs mūsu Latvijas valsts krāsas. Uz 
Agnesi lūkojoties, redzu, kāda Mirdza bi-
jusi jaunībā, tās pašas runājošās acis, tas 
pats starojošais smaids.

Silvija Grunte

1956. gads akadēmiskā airēšana Ķegumā
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Ķeguma novada pensionāru biedrībai jau 5 gadi
Jaunā gada likstām
Pretī turēties arvien,
Lai to jauko, gaišo brīžu
Būtu pārsvarā arvien.

Ķeguma novada pensionāri pagājušā 
gada 26. decembrī, kā katru gadu, svinē-
ja Ziemassvētkus. Šoreiz eglīte, visplašāk 
apmeklētā, sakrita ar pensionāru biedrības 
darbības 5 gadu jubileju un notika mums 
laipni atvēlētajā Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas zālē. Kādi tad ir bijuši šie pieci 
gadi? Es domāju, ka pēc tā, cik aktīvi ir paši 
pensionāri, tie ir bijuši samērā labi, jo mums 
ir tādi dzinējspēki kā: Harijs un Vija Jaunze-
mi, Anita Bazone, Vija un Pēteris Cepurīši, 
Ingrida un Jānis Freibergi, kuriem vienmēr 
ir kādas labas idejas. (Daudzu šo ideju rea-

lizētāja ir Dagnija Berķe – H. Jaunzema 
komentārs). Pa šiem pieciem gadiem ir iz-
strādāti 7 projekti ar ES struktūrfondu līdz-
finansējumu (no tiem 5 apstiprināti), divi 
vietējās nozīmes projekti, regulāri rīkotas 
ekskursijas, rīkoti sadraudzības pasākumi, 
dejots, dziedāts, nūjots,  rīkotas tematiskās 
sanāksmes. H. Jaunzems darbojas Latvijas 
Pensionāru federācijas domē.

Biedrību ar veltēm sveica gan Ķeguma 
domes priekšsēdētājs Roberts Ozols un iz-
pilddirektore Nelda Sniedze, gan Sociālā 
dienesta vadītāja Vineta Kļava un mūsu 
„kultūras ministre” Marija, gan biedrību 
”Saulespuķes”, „Soroptimistes”, „Ābele” 
un „Doma” pārstāvji, gan mūsu sadarbības 
partneri no Lielvārdes, Birzgales, Olaines, 

Aizkraukles un Valles pensionāru organi-
zācijām, kuriem liels paldies par atsaucību. 
Priekšnesumus sniedza mūsu senioru an-
sambļi „Kvēlziedi”, „Rasa” un Valles teātra 
pašdarbnieki. Pēc tam dejas – kā jaunībā.

Liels paldies z/s ”Rubeņi” par dāsno 
atbalstu ar savu produkciju. Bijām ļoti pār-
steigti un mūsu svētku galds bija bagātīgs ar 
kūpinājumiem un ciemiņu vestajiem kliņģe-
riem. 

Vēlreiz paldies gan visiem sveicējiem, 
gan dejotājām, gan dziedātājiem, gan cie-
miņiem un visiem mūsu pensionāriem, 
kas piedalījās svētku pasākumā! Arī skolas 
saimniekam un pārējam personālam, kas pa-
līdzēja telpu sakārtošanā un uzraudzībā.

Dagnija Berķe

Piešķirti gada tituli pašvaldības darbiniekiem
Šobrīd jau par tradīciju ir kļuvušas gada 

balvu un gada titulu piešķiršana par dažā-
diem sasniegumiem. Arī Ķeguma novadā 
šādas gada balvu piešķiršanas tradīcijas nav 
svešas. Šogad kā jauninājumu nolēmām 
pateikt paldies labākajiem pašvaldības dar-
biniekiem, jo novada ikdienas darbs nav 
iedomājams bez viņiem. No katra kolektīva 
lūdzām izvirzīt kandidātus 3 nominācijās: 
Darba rūķis, Cīnītājs un Kolektīva dvēsele. 
Un tā, ievērojot darba biedru un administrā-
cijas viedokli, gada tituls Darba rūķis tika 
piešķirts: 

Birzgales komunālās saimniecības vadī-
tājs Konstantīnam Žoidam, par kuru ko-
lēģi saka: „Ja iestādē vai arī mājās kādam 
rodas problēmas ar ūdensapgādi, apkuri vai 
kanalizāciju – seko „glābējzvans” šim dar-
ba rūķim. Arī ārpus darba laika vai svētku 
dienās viņš vienmēr ir klāt. Dažreiz viņam 
ir nācies pat svinību uzvalku nomainīt pret 
darba formu un steigties palīgā”.

Valentīnai Potjomkinai, kura jau 22 
gadu nenogurusi rūpējas, lai bērnudārzā 
„Gaismiņa” viss būtu un viss darbotos. Pēc 
kolēģu domām viņai piemīt talants – atrast 
visu nepieciešamo, atcerēties, ko kuram 
vajag, sarunāt papildspēkus grūtākiem dar-
biem, izdomāt jaunas idejas un spēt tās arī 
ieviest. Valentīna strādās arī brīvdienā un 
darīs lietas, kas varbūt būtu jādara citam – 
lai tikai viss attīstītos. Viņa mīl savu darbu, 
tāpēc neizskatās, ka tas viņai nāktos grūti. 

Birutai Skangalei, kura nepagurda-
ma strādā Ķeguma novada bibliotēkā. Uz 
viņu pilnībā attiecas latviešu tautas dzies-
ma: „Darbam dzimu, darbam augu, darbam 
mūžu nodzīvoju”. Pie darba vienmēr ir pir-
mā, nevainojami izpilda savus darba pienā-
kumus. Kā čakla skudra, uz kuru droši var 
paļauties, neatsakās ne no viena darba. Ir 

labs izpalīgs pasākumu organizēšanā. Viņai 
ir zaļie pirkstiņi, kuri gan telpā, gan ārpusē 
uztur zaļo rotu kārtībā. 

Sociālā dienesta vadītājai Vinetai Kļa-
vai, kura uztur kārtībā un nodrošina divus 
darbīgus „bišu stropus” gan Sociālo dienes-
tu, gan Sociālās aprūpes centru, nenogur-
stoši rūpējas par saviem darbiniekiem un 
klientiem. Ārkārtīgi pacietīga. Atsaucīga, 
spēj uzklausīt un dot padomu, zinoša, ar asu 
prātu. 

Gada tituls Cīnītājs tika piešķirts: 
Valijai Skujai, Birzgales pamatskolas 

skolotāja, māca matemātiku, ir matemāti-
kas un dabaszinību metodiskās apvienības 
vadītāja. Ar audzināmo klasi viņa vienmēr 
iesaistās dažādās ārpusskolas aktivitātēs un 
konkursos. Aktīvi piedalās visos pasāku-
mos, izdomas bagāta dekorāciju veidošanās. 
Ar viņas projekta palīdzību pagājušā gadā 
skolēni ieguva velosipēda vadītāja apliecī-
bas un velostāvvietu pie skolas. 

Bērnudārza „Gaismiņa” muzikālajai 
pedagoģei Santai Strausai. Par viņu kolē-
ģi saka, ka viņa ir viena no kolektīva “blī-
vītēm”, ap kuru grozās ass – viņa mudina, 
iedvesmo, organizē, vērtē un, ja vajag, arī 
cīnās, lai viss notiktu pēc iespējas labāk. 
Viņā harmoniski spēj savienoties divi pret-
meti – liels maigums un cīnītājas spars.

Sarmītei Pugačai, Tomes tautas nama 
metodiķei, jo viņa ir neatlaidīga, mērķtiecī-
ga, aktīva visu iedzīvotāju aizstāve. Neciešs 
netaisnību, Sarmītei ir viedoklis par visām 
dzīves norisēm. Labprāt uzklausa citu prob-
lēmas. Rūpējas par kultūras dzīvi pagastā, 
organizē pasākumus, kurus apmeklē gan 
tuvi, gan tāli, gan jauni, gan vecāki. Nodibi-
nājusi un vada sieviešu klubu Tomē. 

Arī bērnudārzā „Birztaliņas” ir sava cīnī-
tāja – Ingrīda Puišele. Kolēģi saka, ka viņa 

vienmēr visur piedalās, ir par visu atbildīgs 
un vienmēr seko, lai tiktu ievērota likumība. 
Cīnās par visu jauno, progresīvo. Iesaistās 
projektu rakstīšanā, cīnās par attīstību.

Gada tituls Kolektīva dvēsele tika pie-
šķirts:

Ritai Reinsonei, Birzgales tautas nama 
vadītājai, jo viņa ir sirsnīga, atsaucīga, 
dažreiz var tikai pabrīnīties, kā šī vienmēr 
smaidošā un starojošā būtne var tik daudz 
padarīt. Bez viņas nav iedomājama kultūras 
dzīve Birzgalē. Pateicoties viņas neatlai-
dībai un aktivitātei, Birzgalē darbojas tik 
daudz pašdarbības kolektīvu. Viņa palīdz 
organizēt visus pasākumus gan skolai, gan 
citām iestādēm.

Sociālā dienesta darbiniecei Inesei Za-
gorskai. Pateicoties viņai, grūtos brīžos 
vienmēr var saņemt emocionālu atbalstu. 
Viņa ir radoša un izdomas bagāta, dzīves-
gudra, interesants sarunu biedrs, atraktīva 
un asprātīga. 

Inārai Kovaļčukai, kura jau vairākus 
gadus ir Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas arodbiedrības vadītāja. Uzklausa ik-
vienu, ir labs padomdevējs, atrod kontaktu 
ar delverīgākajiem skolēniem. Savu dvēseli 
un smeldzi izpauž krievu romancēs. 

Dzintrai Losai, Rembates Labajam 
gariņam. Viņa, kā atzīst kolēģi un ikviens, 
kas viņu pazīst, ir pati labestība, īsta dabas 
dvēselīte. Prot atrast kontaktu gan ar bēr-
niem, gan jauniešiem, gan senioriem. Viņa 
piedalās visos saviesīgajos pasākumos, bez 
viņas nekas nevar notikt. Viņa ir bērnu labā 
feja. Vienmēr laipna, atsaucīga un nekad ne-
aizmirst nevienu paziņu, atceras un apsveic 
visus draugus un kolēģus.

Paldies visiem par ieguldīto darbu!
Nelda Sniedze,

Ķeguma novada domes izpilddirektore
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AtBALStA komANDA StRĀDĀ
Mūsu skolā atbalsta komanda darbojas 

jau trešo gadu. Atbalsta komandas darbības 
pamatā ir kompleksa pieeja problēmai, lai 
bērna vajadzības varētu skatīt veselumā. 
Atbalsta komandas sastāvu mūsu skolā vei-
do – skolas direktors, direktora vietniece 
mācību un audzināšanas darbā, psihologs, 
speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, 
logopēds, koriģējošās vingrošanas skolo-
tājs, medmāsa.

Atbalsta komandas darba mērķi ir:
• Izveidot vispusīga, koordinēta peda-

goģiska, psiholoģiska, sociāla atbal-
sta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem, 
skolotājiem.

• Sekmēt bērnu iekļaušanu izglītības 
procesā, palīdzēt veidot skolā iekļau-
jošu vidi.

• Veicināt skolotāju tālākizglītību, sko-
las darbinieku un vecāku informētību 
iekļaujošās izglītības jautājumos. 
Šajā pirmajā mācību pusgadā skolā 

esam paspējuši paveikt ļoti daudz. Tika 
izstrādāts plāns, saskaņā ar kuru strādāsim 
visu gadu. Skolas psiholoģe Ilze Meroža 
veica pedagogu izglītošanu par vardarbības 
atpazīšanu un tālāko rīcību. Informēja, kā 

pareizi pielietot atbalsta pasākumus mācī-
bu procesā. 

Kopā atbalsta komandā izstrādājām 
kārtību, kas paredz rīcību gadījumos, kad 
skolēnam ir nepieciešami atbalsta pasāku-
mi mācību procesā. Kārtība tika izstrādāta, 
lai skolas vadība un skolotāji spētu kons-
truktīvi rīkoties šādos gadījumos, kad ve-
cāki ierodas skolā ar atzinumu par nepie-
ciešamiem atbalsta pasākumiem mācību 
procesā.

Mācību gada sākumā sociālais peda-
gogs veica anketēšanu visās klasēs skolā 
ar mērķi – noskaidrot sociālā riska grupas 
bērnus, kā arī īpaša uzmanība tika pievērsta 
informācijai par tiem bērniem, kuru vecāki 
dzīvo un strādā ārzemēs.

Tika veikts sociāli pedagoģiskais darbs 
ar vecākiem. Sociālais pedagogs vadīja lek-
cijas vecākiem par dažādām tēmām. Lekci-
jā par bērnu vecumposmiem un īpatnībām 
tika runāts par bērniem dažādos vecumos, 
kas viņiem ir svarīgs katrā vecumā, kādas 
ir raksturīgākās iezīmes, problēmas un risi-
nājumi. Vecāki ļoti labprāt iesaistījās pārru-
nās un uzdeva dažādus jautājumus. Otrajā 
lekcijā pārrunājām skolas vides specifiku 

un prasības, kā arī ieteikumus sanitārās hi-
giēnas normu ievērošanā. Par higiēnas nor-
mu ievērošanu informāciju sniedza skolas 
medmāsa Indra Līce – Līcīte. Sarunas gaitā 
tika pārrunātas dažādas aktuālas lietas, kas 
skar skolu, tai skaitā informācija par skolas 
somu pareizu nēsāšanu un ietekmi uz stāju. 
Trešajā lekcijā tika runāts par vecāku at-
karību ietekmi uz bērna psihi. Par šo tēmu 
runāt un stāstīt bijām uzaicinājuši psihote-
rapeiti Vitu Kārkliņu.

Līdzīgs informatīvais darbs saistībā ar 
higiēnas normu ievērošanu tika veikts ar 
bērniem, kuri apgūst speciālās pamatizglī-
tības programmu, darbu veica skolas med-
māsa.

Novembra pēdējā dienā sociālais pe-
dagogs Linda Markusa Ciematniece un 
speciālais pedagogs Ona Rislinga sko-
lu pārstāvēja konferencē „Izglītojamo ar 
funkcionāliem traucējumiem izglītības 
nodrošināšanā: problēmas un risinājumi.” 
Secinājām, ka mūsu komanda strādā ļoti 
labi, padarītais darbs ir liels. Arī turpmāk 
apņemamies strādāt ar lielu atbildību! 

Linda Markusa Ciematniece,
ĶKNV sociālais pedagogs

2011.gada 7.decembrī
pieņemtie lēmumi

1.§ Pieņemt zināšanai Pašvaldības poli-
cijas inspektora R.Liepiņa sagatavoto pār-
skatu par Pašvaldības policijas darbu.

2.§ Slēgt Zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Paš-
valdības nomas zeme” Birzgales pagastā, 
Ķeguma novadā 0,16 ha platībā nomu bez 
apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām 
uz laiku līdz 2012. gada 31. decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līgu-
ma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā 
plus PVN. Nomnieks papildus nomas mak-
sai maksā nekustamā īpašuma nodokli.

3.§ Slēgt Zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Paš-
valdības nomas zeme” Birzgales pagastā, 
Ķeguma novadā 0,1 ha platībā nomu bez 
apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām 
uz laiku līdz 2012. gada 31. decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līgu-
ma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5 % 
apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības 
plus PVN. Nomnieks papildus nomas mak-
sai maksā nekustamā īpašuma nodokli.

4.§ Izbeigt 2008. gada 08. jūlija zemes 
nomas līgumu. 

Slēgt zemes nomas līgumu par pašval-
dībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 
nomas zeme”, Birzgales pagastā, Ķeguma 
novadā 0,12 ha platībā nomu bez apbūves 
tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku 
no 2012. gada 01. janvāra līdz 2012. gada 
31. decembrim, ar tiesībām pagarināt ze-
mes nomas līguma termiņu, nosakot nomas 
maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības gadā plus PVN. Nomnieks papil-
dus nomas maksai maksā nekustamā īpa-
šuma nodokli.

5.§ Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
zemes gabalam, Birzgales pag., Ķeguma 
nov. Projekts īstenojams četru gadu laikā 
pēc Ķeguma novada domes izdota admi-
nistratīvā akta par Projekta apstiprināšanu. 

6.§ Piešķirt adresi vienai zemes vienī-
bai, platība 1,25 ha Birzgales pag., Ķegu-
ma nov. un noteikt zemes gabala lietošanas 
mērķi – saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, kā arī saglabāt adresi vienai zemes 
vienībai, platība 1,25 ha Birzgales pag., 
Ķeguma nov. un noteikt zemes gabala lie-
tošanas mērķi – saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

7.§ Slēgt Zemes nomas līgumu par 

pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Paš-
valdības nomas zeme” Birzgales pagastā, 
Ķeguma novadā 0,18 ha platībā nomu bez 
apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām 
uz laiku līdz 2012. gada 31. decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līgu-
ma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā 
plus PVN. Nomnieks papildus nomas mak-
sai maksā nekustamā īpašuma nodokli.

8.§ Slēgt Zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Paš-
valdības nomas zeme” Birzgales pagastā, 
Ķeguma novadā 0,06 ha platībā nomu bez 
apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām 
uz laiku līdz 2012. gada 31. decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līgu-
ma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā 
plus PVN. Nomnieks papildus nomas mak-
sai maksā nekustamā īpašuma nodokli.

9.§ Noteikt divus zemes lietošanas mēr-
ķus nekustamajam īpašumam Rembatē, 
Rembates pag., Ķeguma nov. (kopplatība 
1,86 ha): zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība (platība 
1,00 ha) un individuālo dzīvojamo māju 
apbūve.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
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48. panta otro daļu, 9.§ (lēmums Nr.518)
„Par nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa maiņu” netiek parakstīts.
10.§ Iesniegt Ministru kabinetā iero-

sinājumu par nekustamā īpašuma – ze-
mesgabala zem pašvaldības ceļa Zemga-
ļi – Mežmaļi – Ķegums posma piespiedu 
atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā par 
labu Ķeguma novada pašvaldībai

11.§ Apmaksāt ceļa izdevumus par uz-
rādītajām braukšanas biļetēm no dzīves-
vietas Glāžšķūnī, Rembates pag., Ķeguma 
nov. uz Ogresgala pamatskolu un atpakaļ.

12.§ Izbeigt Zemes nomas līgumu par 
zemes gabala ar 250 kv.m. platībā nomu. 
Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes ga-
bala Ķegumā, 250 kv.m. platībā nomu bez 
apbūves tiesībām, ar mērķi – pagaidu ze-
mes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2012. 
gada 31. decembrim, ar tiesībām pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu, nosakot no-
mas maksu 1,5% no zemes gabala kadas-
trālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašu-
ma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, 
maksā nomnieks.

13.§ No nekustamā īpašuma Birzgales 
pag., Ķeguma nov., kopplatība 618,77 ha, 
atdalīt 6 zemes vienības (platībā 11,20 ha; 
23,90 ha; 48,10 ha; 92,00 ha; 12,40 ha; 4,50 
ha). Nekustamajam īpašumam, kas sastāv 
no sešām zemes vienībām, piešķirt vienotu 
nosaukumu Birzgales pag., Ķeguma nov. 
un noteikt  zemes lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

14.§ Slēgt Zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Paš-
valdības nomas zeme” Birzgales pagastā, 
Ķeguma 0,05 ha platībā nomu bez apbūves 
tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku 
līdz 2012. gada 31. decembrim, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 
nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. 
Nomnieks papildus nomas maksai maksā 
nekustamā īpašuma nodokli.

15.§ – 16.§ Pagarināt divu Lauku apvi-
dus zemes nomas līgumu termiņu uz laiku 
līdz 2012. gada 31. decembrim, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 
nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no ze-
mesgabala kadastrālās vērtības plus PVN. 
Nomnieks papildus nomas maksai maksā 
nekustamā īpašuma nodokli.

17.§ Akceptēt 01.12.2011. parakstīto 

Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.217 
starp biedrību „Latvijas Pašvaldību savie-
nība” un Ķeguma novada domi, kas no-
slēgts, ievērojot 14.10.2011 Dāvinājuma 
(ziedojuma) līgumu Nr.010000/11-769, 
noslēgtu starp AS „Latvenergo” un biedrī-
bu „Latvijas pašvaldību savienība”, par tajā 
noteikto dāvinājuma (ziedojuma) mērķi – 
dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes” 
saņemšanu 110 gab. (katras dāvanu kartes 
nominālvērtība LVL 53,70, kopējā vērtība 
LVL 5907,00, pieci tūkstoši deviņi simti 
septiņi lati, 00 santīmi). 

18.§ Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Berkavā, 
Tomes pag., Ķeguma nov. platība 8,00 ha. 
Projekts īstenojams četru gadu laikā pēc 
Ķeguma novada domes izdota administra-
tīvā akta par Projekta apstiprināšanu. 

19.§ Piešķirt nosaukumus 5 zemes vie-
nībām Berkavā, Tomes pag. Ķeguma nov. 
un noteikt zemes gabaliem lietošanas mēr-
ķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

20.§ Sakarā ar to, ka neapbūvētai ap-
būves zemei nav izbūvēta infrastruktūra – 
piebraucamais ceļš un elektrības pieslēgu-
ma iespējas bez papildus elektrolīnijas vai 
transformatora apakšstacijas izbūves mai-
nīt 7 nekustamā īpašuma Rembates pag., 
Ķeguma nov., zemes gabaliem lietošanas 
no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme.

21.§ Apstiprināt Ķeguma novada paš-
valdības 2010. gada publisko pārskatu.

22.§ Izdarīt grozījumus Ķeguma no-
vada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā 
„Par Ķeguma novada attīstības program-
mas 2013. – 2019.gadam izstrādes uzsāk-
šanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” 
(protokols nr.10, 22§), precizējot lēmuma 
2.punktu un izsakot sekojošā redakcijā:

„2. Izveidot Ķeguma novada attīstības 
programmas, turpmāk tekstā AP, izstrādes 
projekta uzraudzības un vadības grupu 
šādā sastāvā:

2.1. Roberts Ozols, Ķeguma novada do-
mes priekšsēdētājs;

2.2. Līga Strauss, Ķeguma novada do-
mes deputāte;

2.3. Laimonis Bicāns, Ķeguma novada 
domes deputāts;

2.4. Pāvels Kotāns, Ķeguma novada 
domes deputāts;

2.5. Liāna Čodore, juriskonsulte.”
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada do-

mes 2011. gada 20. aprīļa lēmumā „Par Ķe-
guma novada attīstības programmas 2013. 
– 2019.gadam izstrādes uzsākšanu un dar-
ba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols 
nr.10, 22§), precizējot un papildinot lēmu-
ma 5.punktu un izsakot sekojošā redakcijā:

„5. Apstiprināt sekojošas tematiskās 
darba grupas šādā sastāvā:

5.1. Uzņēmējdarbības un ekonomikas 
attīstības.

5.2. Infrastruktūras attīstības:
5.3. Sociālo jautājumu, izglītības, kul-

tūras un sporta attīstības:
23.§ Izpilddirektore Nelda Sniedze 

informē par aktuālākajiem veiktajiem un 
plānotajiem saimnieciskajiem darbiem no-
vadā par periodu no 16. novembra līdz 7. 
decembrim.

Atklātā konkursā par septiņu pašvaldī-
bas iestāžu ēku renovāciju, energoefektivi-
tātes paaugstināšanu saņemtie piedāvājumi 
iepirkumu komisijā ir izvērtēti un pieņemts 
lēmums ieteikt domei slēgt līgumu ar SIA 
„RRKP Būve” par visām septiņām daļām. 
Šobrīd tiek gatavoti līgumi. 

Atklātā konkursā „Eksperta pakalpoju-
mi Ķeguma novada attīstības programmas 
2013. – 2019. gadam un Ķeguma novada 
teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam 
izstrādei” IUB bija saņemta sūdzība 2. 
daļā. IUB notika sūdzības izskatīšana. IUB 
Lēmums – sūdzību atzīt par nepamatotu un 
atļaut Ķeguma novada domei slēgt līgumu 
ar izraudzīto pretendentu SIA „Reģionālie 
projekti”. 

2.decembrī ir izsludināts iepirkums 
„Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 
uzturēšanas darbi 2012. gada ziemas pe-
riodā – attīrīšana no sniega un slīdamības 
samazināšana”. 

Saņemti no pašvaldību iestādēm inves-
tīciju pieteikumi 2012.g.budžetam, kuri tu-
vākā laikā tiks izvērtēti.

Ar lielu prieku un gandarījumu in-
formēju, ka Ķeguma popgrupa „Sienāži” 
dziesmu konkursā Polijā, kas notika 2. 
– 4.decembrī ieguva 2 pirmās vietas, gan 
mazo bērnu konkursā (līdz 10 gadiem), gan 
grupā (līdz 16 gadiem). 

2011.gada 14.decembrī
ĀRkĀRtAS NoVADA DomeS SĒDĒ pieņemtie lēmumi

R.Ozols informē, ka saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 48.panta otro daļu 2011. 
gada 7. decembra domes sēdes Nr.27, 9.§ 
(lēmums Nr.518) „Par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa maiņu” netika parakstīts.
1.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa maiņu lēmuma projekts ir noraidīts.
2.§ Piešķirt Ķeguma novada domes 

priekšsēdētāja vietniekam Raivim Ūzu-
lam neizmantotā ikgadēja atvaļinājuma 
divas kalendārās nedēļas, no 2011. gada 
19. decembra līdz 2012. gada 6. janvārim           
(ieskaitot), par laika periodu no 08.07.2011. 
– 07.01.2012. 
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2011.gada 21.decembrī 
pieņemtie lēmumi

1.§ Slēgt Zemes nomas līgumu par ne-
kustamā īpašuma Ķeguma prospekts, Ķe-
gums, Ķeguma nov., zemes vienības daļas 
300 kv.m. platībā nomu bez apbūves tiesī-
bām, ar mērķi – pagaidu zemes izmantošana 
sakņu dārzam, līdz 2012. gada 31. decem-
brim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 
līguma termiņu, nosakot nomas maksu 1,5 % 
no zemes gabala kadastrālās vērtības plus 
PVN. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav 
iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks.

2.§ Ar 2012. gada 1. janvāri slēgt Zemes 
nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā 
zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, 
Birzgales pag., Ķeguma nov daļas 0,08 ha 
platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdār-
ziņa vajadzībām līdz 2012.gada 31.decem-
brim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas lī-
guma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus 
PVN. Nomnieks papildus nomas maksai 
maksā nekustamā īpašuma nodokli.

3.§ Ar 2012. gada 1. janvāri slēgt Zemes 
nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā ze-
mes gabala „Pie kaltes”, Birzgales pag., Ķe-
guma nov., daļas 0,12 ha platībā nomu bez 
apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām 
līdz 2012. gada 31. decembrim, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, no-
sakot nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 
papildus nomas maksai maksā nekustamā 
īpašuma nodokli.

4.§ Ar 2012. gada 1. janvāri slēgt Zemes 
nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā ze-
mes gabala „Pašvaldība pie ēdnīcas”, Birz-
gales pag., Ķeguma nov., daļas 0,12 ha pla-
tībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa 
vajadzībām līdz 2012. gada 31. decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu, nosakot nomas maksu 0,5 % apmē-
rā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. 
Nomnieks papildus nomas maksai maksā 
nekustamā īpašuma nodokli.

5.§ – 6.§Anulēt ziņas divām personām 
par deklarēto dzīvesvietu. 

7.§ Ķeguma novada domei piekrīt un 
ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda nekustamais īpašums „Ceļš Kāposti-
ņi- Mežmaļi”, kas sastāv no zemes vienībām 
platība 1,4 ha un platība 0,4 ha (pielikumā-
izkopējumi no kadastra kartes). 

8.§ Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 
domes 2011. gada 7. decembra lēmumā Nr. 
522 (protokols Nr.27,13.§) „Par nosaukuma 
un zemes lietošanas mērķa noteikšanu ne-
kustamajam īpašumam” lemjošajā daļā 1. un 
2. punktu izteikt jaunā redakcijā.

9.§ Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 
domes 2011. gada 16. novembra lēmumā 

Nr. 477 (protokols Nr.26, 3.§) „Par nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” 
lemjošajā daļā 1.6. apakšpunktu izteikt jaunā 
redakcijā.

10.§ Noteikt politiski represētajai perso-
nai nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu 2012.gadam. 

11.§ Izteikt jaunā redakcijā Ķeguma no-
vada pašvaldības pedagogu atlases nolikuma 
(24.08.2011., sēdes lēmuma Nr. 349 proto-
kols Nr.19, 16§) 10.2. punkta 1. pielikumu 
„Stipendijas/Mērķstipendijas pretendentu 
atlases un vērtēšanas kārtība” (1. pielikums 
uz 6 lapām) Eiropas Sociālā fonda program-
mas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papil-
dinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Peda-
gogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta 
īstenošanai.

12.§ Jautājuma par 2011. gada 30. no-
vembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt nau-
das līdzekļus grāmatas „Tomeniešu likteņi 
vēstures griežos” maketēšanai, rediģēšanai 
un drukāšanai izskatīšana atlikta.

13.§ Izdalīt LVL 200 ( divi simti lati) un 
izmaksāt no budžeta sadaļas „Izglītības pa-
pildus pakalpojumi” paredzētajiem līdzek-
ļiem līdzdalībai starptautiskā koru konkursā 
Itālijā no 2012. gada aprīlī.

14.§ - 15.§ Izmaksāt pabalstu ārkārtas si-
tuācijā medikamentu apmaksai 2 personām. 

16.§ Piešķirt dzīvokļa pabalstu 11 perso-
nām Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā (kat-
rai) no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu 
līdzekļiem, ieskaitot to Birzgales pagasta 
pārvaldes komunālās saimniecības apsaim-
niekošanas izdevumos.

17.§ Atbalstīt nodibinājuma „Sociālās 
integrācijas fonds Mainies.lv” ieceri īstenot 
Rembates pagastā projektu „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes veici-
nāšana vietējo attīstības stratēģiju īstenoša-
nas teritorijā”.

Iznomāt nodibinājumam „Soci-
ālās integrācijas fonds Mainies.lv”, reģ.
nr.40008166853, juridiskā adrese „Smilškal-
ni”, Daugavmala, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles 
novads, LV-5052, telpu – Rembates tautas 
nama zāli projekta ietvaros plānoto pasāku-
mu realizēšanai (vienu reizi nedēļā uz divām 
stundām) laikā no 2012. gada 01. janvāra 
līdz 2018. gada 31. decembrim, nosakot 
nomas maksu LVL 12,00 plus PVN gadā, 
nosakot, ka nomnieka pasākumu grafiks tiek 
saskaņots ar Rembates pagasta pārvaldes va-
dītāju J.Pūpolu.

Rembates pagasta pārvaldes vadītājam 
J.Pūpolam nodrošināt telpu nomas līguma 
izpildes kontroli.

18.§ Apstiprināt SIA „Ekoncepti” izstrā-
dāto un 2011. gada decembrī precizēto teh-
niski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”. 
Projekta finansēšanā nodrošināt Ķeguma no-

vada domes galvojumu SIA „Ķeguma Stars” 
ieguldījuma daļai 50 302,04 LVL (piecdes-
mit tūkstoši trīs simti divi lati un 04 santī-
mi), kas sastāda 3,64 % no projekta kopējām 
izmaksām. 

PVN nodokļa izmaksas finansēt, izman-
tojot likuma Par PVN nodokli normu par 
priekšnodokļa atskaitīšanu.

Akceptēt SIA „Ķeguma stars” sagata-
voto projekta „Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Ķegumā” iesniegumu, tajā 
ietvertos darbus un finansējuma apjomu 
atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam 
finansēšanas plānam (projekta iesnieguma 
2. papilddokuments) un projekta budžeta 
kopsavilkumam (projekta iesnieguma 3. pa-
pilddokuments) Kohēzijas fonda finansēju-
ma 955 738,67 LVL (deviņi simti piecdesmit 
pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi 
lati un 67 santīmi) saņemšanai.

19.§ Noteikt nekustamajam īpašumam 
Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov., 
kopplatība 1,86 ha, divus nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķus: neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, platība 1,00 
ha un individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
platība 0,86 ha.

20.§ Izpilddirektore Nelda Sniedze infor-
mē par aktuālākajiem veiktajiem un plānota-
jiem saimnieciskajiem darbiem novadā par 
periodu no 7. decembra līdz 21. decembrim.

13. decembrī tika saņemti piedāvāju-
mi no septiņiem pretendentiem iepirkumā 
„Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 
uzturēšanas darbi 2012. gada ziemas periodā 
– attīrīšana no sniega un slīdamības samazi-
nāšana”. Piedāvājumi ir iepirkumu komisijā 
izvērtēti un pieņemts lēmums par uzvarētā-
jiem un ieteikts slēgt līgumus: 

par Daļu Nr. 1 (Ķegumā), Daļu Nr. 7 
(Smilšu kaisīšana) un Daļu Nr.8 (sniega iz-
vešana) ar SIA „VIA MEŽS”,

par Daļu Nr. 2 (Tome), Daļu Nr. 3 (Rem-
bate) un Daļu Nr.4 (Glāzšķūnis) ar SIA 
„AGRO VATRANE”,

par Daļu Nr. 5 (Birzgale) ar Z/s „VE-
CUMNIEKI” un SIA „Granīts – 2”,

par Daļu Nr. 6 (Birzgale) ar Z/s „VE-
CUMNIEKI”.

Šodien izsludināts iepirkums „Ķegu-
ma Tautas nama telpu rekonstrukcijas dar-
bi”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
09.01.2012.

Parakstīts līgums ar SIA „Perfekt Būve” 
un uzsākti remontdarbiem Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolā, lai likvidētu ūdensva-
da avārijas sekas.

Pirmo reizi novada bezmaksas informa-
tīvais laikraksts „Ķeguma Novada Ziņas” ar 
pasta starpniecību ir nogādāts ikviena iedzī-
votāja pastkastītē. Cilvēki izsaka pateicību 
par to.
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PoLIcIJA zIŅo
30.11.2011. Kārtējo reizi tika saņemtas sūdzības, ka Birzgalē, 

Nākotnes ielā 11, kāds vīrietis nu jau savā bijuša īpašuma dzīvoklī, 
ierīkojis žūpības un netiklības perēkli, dzīvoklī notiekot alkohola 
lietošana un trokšņošana, kas traucē sabiedrisko kārtību.

Apsekojot dzīvokli, tika konstatēts, ka dzīvoklī ir antisanitāri 
apstākļi, pa grīdu izmētātas drēbes un mantas, telpās bija jūtama 
alkohola un cigarešu smaka.

Dzīvoklī atradās vīrietis, kurš tur mitinājās prettiesiski kopā 
ar savu dzīves biedri. Atkārtoties sazinoties ar dzīvokļa īpašnieku       
–  kredītiestādi un pamatojoties uz tiesas lēmumu, vainīgo personu 
palūdza atstāt dzīvokli. 

02.12.2011. Pašvaldības policijas darbiniekiem nācās risināt 
konfliktu starp diviem nepilngadīgiem jauniešiem Birzgales pa-
matskolā, kur viens jaunietis bija pagrūdis otru, kā rezultātā viens 
no jauniešiem tika nogādāts Ogres slimnīcā.

Pašvaldības policija ar abu jauniešu vecākiem par radušos kon-
fliktu veica pārrunas. Tā kā neviena no pusēm nevēlējās rakstīt ie-
sniegumu par notikušo un, izvērtējot notikuma būtību, šoreiz par 
minēto gadījumu abiem vecākiem izteikts brīdinājums par bērna 
aprūpes pienākumu nepildīšanu.

03.12.2011. Kādā īpašumā Tomes pagastā tika konstatēts zā-
dzības fakts, zādzība bija izdarīta no mājām un no garāžas bija 
pazuduši elektroinstrumenti, traktors T-25 un motocikls URAL 
M-63.

07.12.2011. Birzgalē tika saņemts izsaukums uz kādu citu Nā-
kotnes ielas 11 dzīvokli, kur kāda kompānija traucēja iedzīvotā-
ju naktsmieru, lietoja alkoholiskos dzērienus, klaigā un atskaņo-
ja skaļu mūziku. Notikuma vietā pašvaldības policijas darbinieki 
konstatēja, ka dzīvoklī atrodas vairāki vīrieši manāmā reibuma 
stāvoklī, tika noskaidrotas viņu personības, kā izrādījās, tad bez 
dzīvokļa īpašnieka, dzīvoklī atradās arī vairākas nepiederošas per-
sonas. Virtuvē uz galda atradās 1 litra plastmasas pudele ar caurs-
spīdīgu šķidrumu, kam bija alkohola smaka.

Viens no vīriešiem atzinās, ka tajā esot nelegāls alkohols, kuru 
viņš iegādājies „točkā” Smilšu ielā, Birzgalē.

Nepiederošajām personām tika palūgts atstāt dzīvokli, dzīvok-
ļa īpašniekam tika izteikts brīdinājums par Ķeguma novada domes 
Saistošo noteikumu neievērošanu, bet persona, kura bija iegādā-
jusies nelegālas izcelsmes alkoholisko dzērienu jeb tautā saukto 
krutku, tika nogādāta Ķeguma policijas iecirknī, kur tika izņemts 
točkā iegādātais alkohols.

No vīrieša tika pieņemts paskaidrojums un par konkrēto faktu 
ir uzsākta administratīvā lietvedība.

10.12.2011. Pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Remba-
tes pagastu, kur kāds vīrietis jau ilgstoši lieto alkoholu, un alkohola 
iespaidā staigā pa Rembati ar metāla stieni. Pašvaldības policijai 
izdevās noskaidrot vīrieša personību, ka arī vēlāk noskaidroja to, 
ka vīrietis ne tikai staigāja pa Rembati ar metāla stieni, konflik-
tējis ar kādu no saviem pudeles biedriem, kā arī savas dabiskās 
vajadzības nokārtojis daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā, par minēto 
gadījumu vīrietim tika sastādīts APP pēc APK 167. panta.

Laikā no 10.12. līdz 12.12.2011. kādās mājās Birzgales pa-
gastā tika konstatēts, ka zagļi, atlaužot šķūnīša sienu, no traktora 
bākas nolējuši 50 litrus dīzeļdegvielas.

12.12.2011. Ķegumā, Skolas ielā kāds vīrietis traucēja sabied-
risko kārtību, dauzījās pie kādas sievietes loga, klaigāja un mēģi-
nāja iekļūt dzīvoklī.

Ierodoties notikuma vietā, pašvaldības policijas darbinieki ne-

tālu no dzīvokļa aizturēja vīrieti, kurš policijas darbiniekiem jau 
ir labi pazīstams, un bieži ir nonācis konfliktā ar likumu, ar vīrieti 
tika veiktas pārrunas un, tā kā vīrietis apsolījās, ka vairs netraucēs 
minēto dzīvokļa īpašnieci, viņš tika atbrīvots.

12.12.2011. Policijas iecirknī pēc palīdzības vērsās kāda sie-
viete, kura bija uztraukusies par kaimiņa suni, kas bija atstāts kāp-
ņutelpā bez uzraudzības un apdraudēja iedzīvotājus. Pašvaldības 
policija noskaidroja suņa saimnieku, no kura tika pieņemts pa-
skaidrojums, un personai tika sastādīts APP pēc APK 106. panta 
1. daļas, protokols nosūtīts izskatīšanai Ķeguma novada domes                   
administratīvajai komisijai.

13.12.2011. Aizturēts kāds 1991. gadā dzimis vīrietis, kurš ar 
mikroautobusu no meža mēģināja izvest 3,5 kubikmetrus tehnolo-
ģisko malku, par zādzības faktu uzsākts kriminālprocess.

16.12.2011. Pašvaldības policija, pamatojoties uz iedzīvotā-
ju vairākkārtējām sūdzībām, apsekoja kādu dzīvokli Smilšu ielā, 
Ķegumā. Apsekošanas laikā dzīvoklī konstatēja biedējošu skatu – 
dzīvoklī valdīja vārdiem neizsakāma nekārtība, pa grīdu izmētāti 
dažādas mantas un priekšmeti, izsmēķi, tukšas pudeles un nemaz-
gāti trauki. Dzīvoklī dzīvojošās personas ir agrāk sodītas par dažā-
diem likumpārkāpumiem un ir policijas uzraudzībā. 

21.12.2011. Rembatē „Solidmetāls” atrasts lādiņš, cilvēki eva-
kuēti, izsaukti sapieri.

21.12.2011. Ap plkst. 15.05 pie Ķeguma novada domes, domes 
sēdē laikā protestēja kāds puskails vīrietis. Tā kā vīrietis atteicās 
uz vietas sniegt paskaidrojumu par savu rīcību, persona tika no-
gādāta Ķeguma policijas iecirknī paskaidrojuma sniegšanai. Kā 
vēlāk noskaidroja pašvaldības policijas darbinieki, iemesls tam 
esot deputātu ilgstoša atbilžu nesniegšana uz vīrieša daudzajiem 
iesniegumiem. Par šo gadījumu pašvaldības policija ir uzsākusi 
administratīvo lietvedību.

28.12.2011. Kārtējo reizi Ķeguma novada pašvaldības polici-
jas darbinieki Rembatē aizturēja kādu vīrieti, kurš bija iegādājies 
nelegālas izcelsmes alkoholisko dzērienu, jeb tautā saukto krutku. 
Persona tika aizturēta un nogādāta Rembates pagasta ēkas telpās, 
kur tika izņemts točkā iegādātais alkohols, no personas pieņemts 
paskaidrojums un par augstāk minēto uzsākta administratīvā liet-
vedība.

Naktī no 30. uz 31. decembri ap plkst. 02.00 pašvaldības po-
licija saņēma izsaukumu uz Birzgales pagasta kādām mājām, kur 
kāds vīrietis alkohola reibumā ar savu uzvedību traucēja sabied-
risko kārtību un iedzīvotāju mieru. Pašvaldības policija ar vīrieti 
veica pārrunas un vīrietim tika izteikts mutisks brīdinājums par 
sabiedriskā miera traucēšanu.

Ķeguma novadā Ziemassvētki pagājuši mierīgi un arī jaunais 
gads sagaidīts bez īpašiem starpgadījumiem, nav informācijas, ka 
kāds svētku laikā būtu cietis no pirotehnikas vai elektroierīcēm, kā 
arī bez citiem traģiskiem notikumiem.

Ķeguma novadā pēdēja laikā aktuāla ir kļuvusi mežu zādzības 
fakti, tāpēc Ķeguma novada pašvaldības policija aicina iedzīvotā-
jus ziņot par aizdomīgiem mežizstrādes gadījumiem. Ja tiek fiksēts 
kāds cits gadījums un ja var sniegt jebkādu noderīgu informāciju, 
lūgums vērsties pašvaldības policijā, lai varētu operatīvi reaģēt, 
novērst likumpārkāpumus un aizturēt personas, kuras veic prettie-
siskas darbības.

Rinalds Liepiņš,
Ķeguma pašvaldības policijas inspektors
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celsim dievnamu kopā
Ķeguma evaņģēliski luteriskai draudzei 2011.gads bija veik-

smīgs. Jaunā dievnama sienas tika siltinātas, špaktelētas, krāsotas, 
tornī ielikti logi, žalūzijas. Dievnams ieguva jaunu izskatu. Tika 
ierakta kanalizācijas aka, kas tiks pievienota pilsētas kanalizāci-
jai. Pasūtītas ērģeles, kuras līdz baznīcas iekšdarbu pabeigšanai 
būs iekonservētas. Šos darbus izdevās pabeigt ar Misūrī (ASV) un 
Saksijas (Vācijas) draudžu palīdzību.

Izsakām lielu pateicību Štutgartes, Minhenes mācītājai Ilzei 
Ķezberei par atbalstu Ķeguma baznīcas celtniecībai.

Ar saviem spēkiem ielikta elektroinstalācija. Ar Ķeguma no-
vada domes palīdzību vasarā nopļauts zālājs un izlīdzināta zeme 
pie dievnama.

Mākslas akadēmijas studente Ilze Baltruka kā diplomdarbu 
ar paliekošu vērtību izvēlējās Ķeguma baznīcas interjera izstrādi. 
Ilze ir iepazīstinājusi draudzi ar savu darbu. Izstrādātais interjers 
ir ļoti veiksmīgs. Pēc diplomdarba aizstāvēšanas ar to varēs iepa-
zīties Ķeguma novada mājas lapā visi Ķeguma iedzīvotāji.

Draudzei lielu prieku sagādāja Ziemassvētku dievkalpojumi 
jaunajā dievnamā, ko vadīja mācītājs Igors Safins, kā arī Tomes 
sieviešu vokālais ansamblis ar skaisto dziedājumu.

Svētku dievkalpojumos dievnams ir pārpildīts. Baznīcā ir 
paredzētas 100 vietas, bet svētkos apmeklē ap 150 cilvēku. Ap-
meklētāju skaitā bija daudz jaunu cilvēku un bērnu. Tas nozīmē, 
ka ķegumiešiem ir nepieciešams garīgais nams ne tikai baznīcas 
svētkos, bet arī ikdienā.

Baznīcā varētu notikt regulāri dievkalpojumi, garīgās mūzikas 
koncerti, bērni varētu apmeklēt svētdienas skolu, iziet kristību un 
iesvētību mācību. Dievnamā kristīs, iesvētīs un noslēgs laulības.

Daudzi ķegumieši sakarā ar to, ka pašreizējā draudzes kapella 
atrodas Ķeguma tautas namā, to neapmeklē, bet mēro tālo ceļu uz 
Lielvārdes un Ogres baznīcām.

2011.gadā baznīcas celtniecībai ziedoti 590,-Ls (tajā skaitā sa-
vākti ziedojumi: Lieldienās – 95,-Ls, Ķeguma gadatirgū – 50,-Ls, 
Ziemassvētkos 150,75 Ls). Dāsnākie ziedotāji baznīcas celtniecī-
bai ir Imants Smirnovs un Ināra Ķezbere.

Gribas pateikt lielu paldies draudzes vecākās locekles Silvijas 
Gruntes ģimenei par sarūpēto medu draudzes veciem cilvēkiem.

Taču draudzes galvenā problēma jaunajā 2012.gadā ir tā, ka 
nav līdzekļu dievnama iekšdarbu veikšanai. Tādēļ draudze lūdz 
Ķeguma uzņēmējus, labas gribas cilvēkus ziedot Ķeguma baznī-
cas iekšdarbu veikšanai.

LELB Ķeguma draudze
Latvijas Hipotēku un Zemes banka
Konts: LV39LHZB 5000133219001
Ķeguma pr. 4, Ķegumā, Ķeguma nov. LV 5020
Ziedot var arī dievkalpojuma laikā katru svētdienu plkst. 9.00 

Ķeguma tautas namā otrajā stāvā – kapelā. Draudzei var palīdzēt 
ar kokmateriāliem un celtniecības materiāliem.

Skaidrīte Jonikāne,
draudzes kasiere   

IeDzĪVotĀJI JAutĀ
Ar kādu nolūku un kas atļāva nozāģēt 1 liepu un 9 bērzus, kuri auga starp skolas stadionu un domes izpild-

direktora vietnieka Kozlova vārdā nosaukto kalniņu?
Bērzi tika nozāģēti novembra beigās.     

Skaidrīte

PASkAIDRoJumS
Laika gaitā mākslīgi izveidotais pakalns pie skolas aiz bērnudārza sākotnēji tika iecerēts, kā vieta, kur ziemas laikā bērniem 

vizināties no kalna, kas būtu ļoti tuvu skolai un bērnudārzam. Šobrīd ir sanācis tā, ka pakalns nav pabeigts un vietām ir pat bīstams 
šādam lietošanas mērķim. Ņemot vērā, ka šogad ir ieplānoti vairāki vērienīgi ielu, laukumu rekonstrukcijas un teritorijas labiekārto-
šanas projekti, tika pieņemts lēmums, pilnveidot minēto pakalnu, sakārtojot visas tā nogāzes, lai tās būtu drošas bērniem un tādējādi 
nākotnē tās tiešām varētu droši izmantot gan ziemā, vizinoties no kalna, gan vasarā kā dabiskās tribīnes, no kurām skatītāji varētu 
vērot stadionā notiekošās sacensības un sporta spēles. Tāpēc, izmantojot stipendiātu darbaspēku, tika uzsākta kalna sakārtošana, 
vispirms atbrīvojot teritoriju no kokiem, kas traucētu tehnikas piekļuvei.

Nelda Sniedze,
Ķeguma novada domes izpilddirektore

Nākamais avīzes numurs iznāks 2012.gada 17.februārī.
Materiālus izdevumam var iesūtīt līdz 2012.gada 6.februārim
uz e-pastu: kegbiblio@inbox.lv

Ņemot vērā, ka no 2011.gada decembra avīze tiek nosūtīta katram novada iedzīvotājam pastkastītē, 
lūdzam atsaukties tos novada iedzīvotājus, kuri laikrakstu nav saņēmuši,

nosūtot informāciju uz e-pastu: nelda.sniedze@kegums.lv vai zvanot pa tālruni 65038883
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Ķeguma tautas namā
22. janvārī            plkst.16.00

Baldones amatierteātra „Sudraba nagla” 
viesizrāde – Dagnija Dreika

„KARMENA, AK KARMENA”
Ieeja 1.00 LVL

Sākot ar 2012. gada janvāri,
Tomes ev.luteriskās draudzes 
dievkalpojumi Tomes baznīcā
turpmāk notiks katra mēneša
1. un 3. svētdienā plkst. 14.00.

Kalpos mācītājs Raivis Martinsons

PRIVĀtSLuDINĀJumI

PATEICĪBA
Gribu dalīties Ziemassvētku priekā, ko piedzīvoju dievkalpojumā Tomes baznīcā. Šogad 

Ziemassvētki bija bez sniega un sala, kas man neļāva izjust Ziemassvētkus. Biju patīkami 
pārsteigta, ka tieši tur, mazā lauku baznīciņā, Ziemassvētku dievkalpojums bija īsti svētki! 
Divi mācītāji: Igors Safins un Raivis Martinsons, ar patīkamām balsīm lasīja sprediķi 
un apsveica klausītājus svētkos. Īstu svētku noskaņu radīja brīnišķīgās ģitāristes Daces 
Priedoliņas uzstāšanās, kas starplaikos starp mācītāju runām spēlēja un dziedāja šiem 
svētkiem piemērotas ziemas dziesmas.

Gribu pateikt lielu paldies svētku organizētājiem, draudzes padomei par jaukiem un 
sirsnīgiem svētkiem, par īstu svētku noskaņu!

Paldies!
Ar cieņu, Māra no Ogres

Mūžībā aizvadīti
Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

Kārlis Pīlādzis
13.05.1949.- 13.12.2011.

Dzintars Grigāns
15.02.1965.- 18.12.2011.

Brigita Ozoliņa
30.08.1959.- 27.12.2011.

Silvija Poplavska
26.01.1956.- 27.12.2011.

Imants Boksbergs
19.10.1922.- 04.01.2012.
Vladimira Mitrofanova 
28.12.1936.- 05.01.2012.

PATEICĪBA
Vēlam veiksmīgu, darbīgu jauno 2012. gadu visiem, 

kuri apmeklēja Ziemassvētku dievkalpojumu Tomes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā! Sirsnīgs paldies visiem 
ziedotājiem, bet jo sevišķi Aleksandrai un Imantam 
Smirnoviem, arī Ilmāram Zemniekam, kurš tāpat kā 
katru gadu, atbalsta mūsu mazo draudzi finansiāli.

Lai Jums viss izdodas!
                                                                  Tomes evanģ. 

luteriskās draudzes padome

Jauna ģimene (bez bērniem) vēlas īrēt dzī-
vokli Ķegumā, vai daļu mājas ar nedārgu 
piemaksu. Abi esam strādājoši un pelnam. 
Regulāru samaksu bez kavējumiem un kār-
tību garantējam. T.29672556-Liene

Pārdodu 2 istabu dzīvokli Staru ielā 12, Ķe-
gumā. Ls 7500.  Tālr.: 20464849; 25986405  

Oficiālais Holandes zemeņu stādu audzē-
tāja pārstāvis Latvijā, piedāvā sākt zemeņu 
(„frigo” tipa) stādu rezervāciju uz pavasara 
sezonu. Pieejamas sertificētas  un kvalitatī-
vas 19 šķirnes. Cenas no 0.10Ls/gab. Tālr: 
29668906, e-pasts: oguagentura@inbox.lv; 
SIA Ogu aģentūra

Pārdodu skābētus kāpostus, garšīgus par 50 
sant. kilogramā. Atrodos Staru ielā 12, Ķe-
gumā.Tālr.: 20464849

Ķegumā, Liepu alejā 1a, darbojas individu-
ālais uzņēmums 

„Adīšanas darbnīca”
Pēc pasūtījuma ar adāmmašīnu izgatavo-
jam dažādas siltas, jaukas lietas: cepures, 
šalles, plecu lakatus, jakas,  džemperus u. c.
Pieteikties pa   tālruni 28316569

Pārdod garāžu Ķegumā, Staru ielā.                          
Tālr. 26142655

Kolekcionārs par labu samaksu nopirks 
Latviešu mākslinieku gleznas un dažādus 
izstrādājumus no porcelāna un keramikas: 
figūriņas, apgleznotas vāzes un sienas šķīv-
jus. Tel. 27166669

3. februārī,    Ķeguma tautas namā,    plkst. 19.00
Ieskandinot sveču mēnesi 

Katrīnas Rotgalves dzejas vakars muzikālās noskaņās
Ieejas maksa: svece un pozitīvs noskaņojums.    Organizē grāmatu draugu klubs „Doma”

Turpinās Ķeguma mākslas 
studijas un

Ogres mākslas skolas
audzēkņu izstāde

Ķeguma tautas namā
(Ieeja brīva)

25. februārī  pl. 15.00 
Tomes tautas namā 

Sanāksim uz kopīgu
pasākumu

„Reiz bija... kolhozs”
Aicināti bijušie kolhoznieki un viņu 

ģimenes
Lūgums: atrast mājās materiālus no kolhoza lai-
kiem (avīzes, vimpeļus, diplomus, goda rakstus, 
kartītes u.c.), kurus nebūtu žēl ziedot mūsu no-
vadnieces Rutas Andersones muzejam

Rembates t/n 7.februārī
organizē braucienu uz izrādi

“Marija Stjuarte “
Dailes teātrī plkst. 19.00

biļetes cena 7 Ls + ceļš

Rembates tautas namā
18.februārī   plst. 21.00
kafejnīcas vakars,
par mūziku rūpēsies Kārlītis

SIA
„SOLID METAL”

Licence Nr. 2010-02/269

IEPĒRK MELNOS UN KRĀSAINOS
METĀLLŪŽŅUS

Rembate, Katlu iela, „Mētras”- otrais laukums,
300m no Ķeguma ielas.

Iekārtu demontāža, transports.
Liela apjoma un pastāvīgajiem piegādātājiem-

īpašas vienošanās cenas!
Ražošanas vadītāja Maija Grandāne.

T. 26 338 775, 65055947

2012. gada 20. janvāris

Tomes tautas namā, 10. februārī,  pl. 21.00
Deju vakars

„Amora valsis”
Spēlēs: A. Ašaks

Ieeja Ls 2,50    Galdiņus rezervēt iepriekš

29. februārī   Tomes tautas nams
organizē braucienu uz

Latvijas Nacionālā teātra izrādi

„Osedžas zeme”
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