
Cienot iedzīvotāju vēlmes, lūdzam mēnesi iepriekš informēt, ja nevēlaties, lai Jūsu vārds tiktu 
publicēts katra mēneša apsveicamo sarakstā, sazinoties ar sabiedrisko attiecību speciālisti 

Kintiju Sparāni pa tālruni 25454611 vai rakstot uz e-pastu kintija.sparane@kegums.lv 
Nākamais laikraksta numurs iznāks 1. aprīlī. Publikācijas ar ilustratīvo materiālu 

lūdzam iesūtīt līdz 20. martam uz e–pastu: avize@kegums.lv
„Ķeguma novada ziņas” var lasīt arī tīmeklī www.kegumanovads.lv

Mūža darbs ir vienmēr veidot sevi,
Augšup tiekties, patiesīgam būt.
Lai it viss, ko citiem projām devāt,
Būtu tas, ko vēlaties sev gūt!

Sveicam visus MARTA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās 
jubilejās:

85
Veltu Amani
Anastasiju Jegorovu
Valentīnu Starovoitovu

80
Kleopatru Jefi menkovu
Helēnu Kanašku
Augustu Kreimani
Eduardu Taraškeviču

75

Regīnu Brici
Andri Cirīti
Vladimiru Gluškovu
Vizmu Grigorjevu
Larisu Vanagu 

70
Regīnu Branti
Andreju Burdikovu
Juri Prūsi

65 Annu Kotāni
Svetlanu Krupenikovu

60

Lidiju Asmaiti
Romualdu Batarāgu
Gelenu Belousu
Viju Dauburi
Valentīnu Taratutinu
Ināru Zvaigzni

55

Tatjanu Krēgeri 
Modri Lausu
Imantu Lejkristu
Guntu Losevu
Olgu Sizovu
Ilzi Staļģi
Normundu Viļumu
Inesi Voldeku

50 

Irēnu Bāliņu
Irinu Gorškovu
Ilonu Stirnu
Raivi Tiltu
Arni Ūzuli
Ojāru Zīli

Esi sveicināts, mazulīt! 

Lai aug mazais puisēniņš
Tā kā stalts ozoliņš.
Paaugsies, tad būs viņš
Meitām siržu lauzējiņš.

Ķeguma novada 
Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēts jaundzimušais
Veltai un Ilmāram Priekuļiem dēls ĢIRTS

Lai bērniņš aug vesels un laimīgs! 

Paveries  debes īs, ieklausies  vējā,
Jūti kā mostas puķe un strauts.

Lieldienu rītā dzīvības dzies mu,
Mūža garumā sadzirdēt  ļauts.

Tuvojas pavasaris ar putnu čalām un plaukstošiem 
pirmajiem ziediem. Lai atmoda, ko nes  daba, ielīksmo 
ikviena sirdi un spēks, kas mostas ar pirmajiem saules  
stariem, dod jaunu enerģiju darbiem!
Priec īgas Lieldienas!

Ķeguma novada dome
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Ķeguma novada pašvaldības budžets 2016. 
gadam izstrādāts, balstoties uz likumā „Par valsts 
budžetu 2016. gadam” un citos spēkā esošos 
normatīvajos aktos paredzētajām prasībām. 
Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžets 
2016. gadam izveidots, sabalansējot izdevumu 
un ieņēmumu daļas tā, ka atlikums uz gada 
beigām plānots EUR 28921 apmērā.

 Pašvaldības budžeta ieņēmumi.
Budžeta kopējā summa kopā ar 

aizņēmumiem un speciālā budžeta līdzekļiem 
sastāda kopbudžetu EUR 5379270 apjomā. 
Kopbudžeta īpatsvars uz vienu novada 
iedzīvotāju ir EUR 884.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu 
ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā 
īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti 
EUR 3659857 apmērā un veido 79 % no 
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Pārējos ieņēmumus veido mērķdotācijas 
izglītības nozarei, saņemtie maksājumi 
par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā 
ieskaitāmās nodevas, soda naudas, kā arī 
ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības 
īpašumu utt. 

Nodokļu ieņēmumi. 
2016. gadā Ķeguma novada pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 
EUR 3659857 jeb EUR 602 uz vienu Ķeguma 
novadā deklarēto iedzīvotāju. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 
plānoti EUR 3291764 apmērā, kas ir par 8.33 % 
vairāk nekā 2015. gada faktiskā izpilde. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir 
otrs galvenais ieņēmumu avots Ķeguma novada 
pašvaldības budžetā, un tos 2016. gadā plānots 
iekasēt EUR 368093 apmērā. Nodokļa ieņēmumi 
2016. gadā plānoti, paredzot, ka Ķeguma novada 
pašvaldība izmantos likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, tai skaitā 
nosakot, ka 2016. gadā: 
• speciālās vērtības nodoklim lauku zemēm, 

kuru platība pārsniedz 3 ha, tiks piemērots 
nodokļa pieauguma ierobežojums 10 
% apmērā pret 2015. gadam aprēķināto 
nodokli; 

• vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku 
drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota 
paaugstināta nodokļa likme 3 % apmērā no 
būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās 
zemes vērtības. 
Nodokļa likmes 2016. gadā netiek mainītas.
Speciālais budžets 2016. gadā plānots 

EUR 300334 apmērā, ko veido dabas resursu 
nodokļa ieņēmumi EUR 20000 apmērā, autoceļu 
uzturēšanai paredzētā valsts dotācija EUR 
163978 un atlikums no iepriekšējā gada EUR 
116356 apmērā. 

Pašvaldības kopbudžeta izdevumi. 
Ķeguma novada pašvaldības 2016. gada 

kopbudžeta izdevumi plānoti EUR 5282969 
apmērā un sastāv no pamatbudžeta un speciālā 
budžeta izdevumiem (attiecīgi EUR 5050015 un 

EUR 232954). 

Bāzes fi nansējumu visām pašvaldības 
iestādēm piešķir to pamata funkciju īstenošanai. 
Papildus tam, iestādēm turpmākai attīstībai 
un darbības uzlabošanai vēl pēc vienotiem 
kritērijiem tiek piešķirti papildus fi nanšu 
līdzekļi, t. sk. investīciju projektiem. 

Izglītība.
Lielākā nozares daļa pašvaldības izdevumos 

tiek piešķirta izglītībai – 30 % līdzekļu no 
kopbudžeta, EUR 1 563 379, ieskaitot valsts 
mērķdotācijas pedagogu darba algām janvāra – 
augusta mēnešiem.

2015./2016. mācību gadā pašvaldības 
vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 378 
audzēkņi, kas ir par 14 audzēkņiem mazāk nekā 
iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības 
iestādes 2015./2016. mācību gadā apmeklē 196 
audzēkņi. 

Ķeguma novadā 2016. gadā turpinās 
skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldības 
fi nansētas brīvpusdienas visiem audzēkņiem 
pirmsskolas iestādēs un skolēniem no 5. līdz 9. 
klasei ieskaitot. Skolēnu brīvpusdienas 1. līdz 4. 
klases skolēniem nodrošinās no valsts dotācijas. 

Sociālā aizsardzība.
Sociālā aizsardzība aizņem 13 % no novada 

budžeta izdevumu daļas, pavisam EUR 673304. 
Sociālā dienesta budžets kopā ir EUR 245185, 
iekļaujot sociālos pabalstus. Sociālās aprūpes 
centra „Senliepas”, kas tika rekonstruēts 2013. 
gadā un atrodas Rembates pagastā, budžeta 
izdevumi plānoti EUR 259001 apmērā. Sociālie 
pabalsti Ķeguma novada iedzīvotājiem 2016. 
gadā plānoti kopsummā EUR 103716, kas ir 
15 % no kopējā nozarei paredzētā fi nansējuma. 
2016. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā 
nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi, kā 
arī ņemtas vērā izmaiņas maznodrošināto statusa 
iegūšanai un pabalstu apjomam.

Šajā budžeta sadaļā iekļauts arī 
nodarbinātības pasākumu fi nansējums EUR 
41209 apmērā. Ķeguma novada pašvaldība 
arī 2016. gadā plāno piešķirt dažādus sociālos 
pabalstus un bērnu dzimšanas pabalstus, kuru 
apmēru ietekmē deklarētā dzīvesvieta, bērnu 
skaits ģimenē u.c. faktori.

Sabiedriskā kārtība.
Sabiedrisko kārtību un drošību Ķeguma 

novadā nodrošina pašvaldības policija. 2016. 
gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, 
sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju 
aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, 
sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzībai plānots 
izlietot EUR 48843. 

Infrastruktūra.
2016. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai Ķeguma novada pašvaldības 
budžetā plānots fi nansējums EUR 917344 
apmērā. 

Kā būtiskākie (bet ne tikai) novada 
infrastruktūras attīstības pasākumi 2016. gadā 
paredzēti: 
• lauku ceļu grants seguma atjaunošana, t. sk. 

ar Valsts kases aizdevuma piesaisti; 
• apgaismojuma sakārtošana atsevišķos ielu, 

ceļu posmos; 
• lietus ūdens kanalizācijas sistēmu remonti;
• asfalta seguma atjaunošana. 
1. Apstiprinātais 2016. gada pamatbudžets:
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 
360838
Pamatbudžeta ieņēmumi EUR 4636257
Pamatbudžeta izdevumi EUR 5050015
Pamatbudžeta aizdevumu atmaksa Valsts kasei 
EUR 353182
Pamatbudžeta aizņēmums no Valsts kases EUR 
81841
Naudas līdzekļu atlikums 31.12.2016   EUR 
28921

2. Apstiprinātais 2016. gada speciālais budžets:
2.1.Dabas resursu nodokļa naudas līdzekļu 
atlikums gada sākumā EUR 90681
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi EUR 20000
Dabas resursu nodokļa izdevumi EUR 51500
Naudas līdzekļu atlikums 31.12.2016 EUR 
59181
2.2. Autoceļu fonda naudas līdzekļu atlikums 
gada sākumā EUR 25675
Autoceļu fonda ieņēmumi EUR 163978
Autoceļu fonda izdevumi EUR 181454
Autoceļu fonda līdzekļu atlikums 31.12.2016 
EUR 8199

Ķeguma novada 
domes priekšsēdētājs R. Ozols

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs 
„Ogre-Ķegums” un Ķeguma novada  sociālais 
dienests informē, ka 2016. gada martā tiks 
uzsākta skolas piederumu komplektu izdale 
atbalsta komplektu izdales vietās: Tomē, 
Ķegumā, Birzgalē un Rembatē.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām ietvaros skolas piederumu komplektu 
var saņemt trūcīga vai ārkārtas, krīzes situācijā 
nonākusi ģimene, kurā ir bērni vecumā no 5 līdz 
16 gadiem, uzrādot pašvaldības sociālā dienesta 
izsniegtu izziņu.

Persona pēc savas izvēles var saņemt skolas 
somu vai mācību piederumu komplektu, kurā 
ietilpst burtnīcas, klades, guaša krāsas u.c. 
kancelejas preces.

Kalendārajā gadā katram bērnam pienākas 
viens komplekts. Tā kā skolas piederumu 
komplektu izdale objektīvu apstākļu dēļ 

pagājušajā gadā netika uzsākta, ar pašvaldības 
sociālā dienesta 2015. gadā izdotu izziņu skolas 
piederumu komplektu par 2015. gadu varēs 
saņemt līdz 2016. gada 10. jūnijam. Ar izziņu, 
kas izsniegta 2016. gadā, komplektu var izņemt 
jebkurā mēnesī 2016. gada ietvaros.

Atgādinām, ka no 2015. gada maija, 
personas, kam piešķirts trūcīgas vai ārkārtas, 
krīzes situācijā nonākušas personas statuss, 
var saņemt pārtikas preču komplektus un 
bērni vecumā līdz 18 gadiem –  higiēnas un 
saimniecības preču komplektus.  

Informācija par izmaiņām nosacījumos 
atbalsta piešķiršanai un  aktualitātēm Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 
ietvaros  atrodama Sabiedrības integrācijas 
fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā „Eiropas 
Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām” 
sadaļā „Atbalsta vietas” un mājas lapas www.

atbalstapakas.lv sadaļā „Atbalsta vietas” ir 
publicētas visas izdales vietu adreses un to 
darba laiki.

Ķeguma novadā palīdzības pakas var 
saņemt sekojošās vietās: 
 –  Rembate, Sociālā dienesta sociālo prasmju 

dzīvoklis, Ķeguma iela 6-dz.3, Ķeguma 
novads.

–   Tome, Tomes pamatskola, Ķeguma novads.
–  Birzgale, Birzgales ambulance, Nākotnes 

iela 1 (Invalīdu biedrības telpās), Ķeguma 
novads.

–   Ķegums, Ķeguma sadzīves pakalpojumu 
ēka, Ķeguma prospekts 1 (otrais stāvs).

Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs 
„Ogre–Ķegums”

Ķeguma novada dome 
2016. gada 29. janvārī
Lai nodrošinātu sekmīgu investīciju projekta „Ķeguma novada paš-

valdības VPII „Gaismiņa” ēkas piebūves celtniecība un teritorijas labie-
kārtošana” īstenošanu, nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 18 299 
apmērā. 

Noteica VPII pedagogiem ar 2016. gada 1. janvāri šādas darba al-
gas likmes: 
Amats Pedagoģiskā darba stāžs (gados)

mazāks par 5 no 5 līdz 10 lielāks par 10
Pedagogs pirmsskolas 
iestādē

EUR 435 EUR 445 EUR 455

Apstiprināja Ķeguma novada pašvaldības amatu vietas, līgumdarbu 
sarakstu un atalgojumu 2016. gadam, Darba koplīguma projektu, saisto-
šos noteikumus Nr. 1/2016 „Par Ķeguma novada pašvaldības 2016. gada 
budžetu”. 

2016. gada 3. februārī
Nolēma iesaistīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Apstiprinā-

ja Ķeguma novada pašvaldības administrācijas projektu koordinatori Daci 
Soboļevu par pašvaldības atbildīgo darbinieku, kurš koordinēs Nacionālā 
veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju ieviešanu pašvaldībā. Nominēja Ķegu-
ma novada domes deputātu Ilmāru Zemnieku kā atbildīgo pašvaldības 
politisko amatpersonu par pašvaldības darbību Nacionālajā veselīgo paš-
valdību tīklā. 

Apstiprināja:
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāmi pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem 2016. gadā EUR 313 917,50 un noteica norēķi-
nu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 89,59 mēnesī;

Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norē-
ķiniem 2016. gadā EUR 144 934,16 un noteica norēķinu maksu par vienu 
citas pašvaldības audzēkni EUR 128,49 mēnesī;

VPII „Birztaliņa” izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķi-
niem 2016. gadā EUR 133 552, 56 un noteica norēķinu maksu par vienu 
citas pašvaldības audzēkni EUR 247,32 mēnesī;

VPII „Gaismiņa” izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķi-
niem 2016. gadā EUR 256 386,10 un noteica norēķinu maksu par vienu 
citas pašvaldības audzēkni EUR 140 mēnesī.

Noteica, ka vienam bērnam vidējās izmaksas apmērs pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas īsteno-
šanai 2016. gadā atbilst EUR 205 mēnesī.

Nolēma līdz 2016. gada 16. februārim iesniegt VARAM projekta 
„Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ķe-
guma novada Birzgales pagastā” konceptu. Kopējās projekta izmaksas 
noteica 215177,95 EUR apmērā, no tā ERAF fi nansējuma daļa 85 %, jeb 
182901,261 EUR. Pēc projekta idejas koncepta saskaņošanas Reģionālās 
attīstības koordinācijas padomē un Centrālās fi nanšu un līgumu aģentūras 
(turpmāk – CFLA) uzaicinājuma saņemšanas, nolēma nodrošināt projek-
ta pieteikuma „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Ķeguma novada Birzgales pagastā” sagatavošanu un iesniegšanu 
CFLA.

2016. gada 17. februārī
Lai nodrošinātu sekmīgu investīciju projekta „Ķeguma novada pašval-

dības VPII „Gaismiņa” ēkas piebūves celtniecība un teritorijas labiekār-
tošana” I posma īstenošanu, nolēma noteikt projektu „Tehniskā projekta 
izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma novada pašvaldības VPII „Gaismi-
ņa” ēkas piebūvei un teritorijas labiekārtošanai” kā Ķeguma novada paš-
valdības prioritāro investīciju projektu un tā īstenošanai ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē EUR 18 299 apmērā.

Nolēma piekrist palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālu, izdarot 
naudas ieguldījumu 65 000 EUR apmērā.

Izdarīja grozījumus Ķeguma novada domes 2015. gada 27. maija lē-
mumā Nr. 225 „Par Tomes dienas centra maksas pakalpojumu tarifu no-
teikšanu”, papildinot lēmuma 1.punktā noteiktos maksas pakalpojumu 
tarifus Tomes dienas centra trenažieru-aerobikas zālē ar punktiem 1.3. un 
1.4.: 

N.p.k. Pakalpojums Cena EUR 
(ieskaitot 
PVN)

1.3. Abonements mēnesī pieaugušajiem bez laika 
ierobežojuma 

15

1.4. Abonements mēnesī skolēniem bez laika 
ierobežojuma

8

Apstiprināja grozījumus Ķeguma novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr. 1/2016 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”.

NOVADA DOMES SĒDESPaskaidrojuma raksts 

NĪN 
apmaksas 
iespējas 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
(VRAA) informē, ka vienotajā valsts un 
pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.
lv ir pieejams e-pakalpojums „Nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”. 
E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju 
apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā 
īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas 
komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – 
internetbankas. 

E-pakalpojums „Nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksa tiešsaistē” nodrošina 
arī vairākas papildus iespējas: apmaksāt 
nodokli par citai personai piederošu īpašumu, 
maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes 
formātā un, nepārtraucot e-pakalpojuma 
izpildi, izveidot sev atgādinājumus ar brīvi 
ievadāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem 
nodokļu maksājumiem. 

Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā 
www.latvija.lv 

Ķeguma novada pašvaldības 2016. gada budžetam

Ķeguma novadā uzsāk dalīt skolas 
piederumu komplektus – skolas somas 
un individuālos mācību piederumus
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1. Ķeguma novada dome pārdod kustamu mantu:
1.1.  automašīnu FORD GALAXY, minivens, reģ. nr. FT3562, pirmā re-

ģistrācija 14.02.2006. Sākumcena – EUR 2950;
1.2.  automašīnu FORD FOCUS, reģ. nr. FT3565, pirmā reģistrācija 

14.02.2006., degviela – benzīns. Sākumcena – EUR 2500;
1.3.  automašīnu AUDI A4, reģ. nr. HO8750, pirmā reģistrācija 

06.04.2000., degviela – dīzeļdegviela. Sākumcena – EUR 1900.
2. Nodrošinājums 10 % no izsoles automašīnas sākumcenas.
3. Dalības maksa EUR 10.
4. Izsoles solis EUR 50.
5. Nodrošinājums un dalības maksa jāieskaita Ķeguma novada domes 

norēķinu kontā AS Swedbank, LV80 HABA 0551 0153 7007 0, 

HABALV22, reģ. nr. 90000013682, ar norādi „Izsole” vai iemaksājot 
to Domes kasē.

6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķeguma novada domes ēkā 
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, sekretāres kabinetā, darba dienās no plkst. 
9.00 līdz 11.45 un 12.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 
13.00 vai pašvaldības mājaslapā www.kegumanovads.lv.

7. Izsolāmās mantas apskate, iepriekš vienojoties pa tālruni 29284146.
8. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
9. Izsoles vieta – Lāčplēša iela 1, Ķegums, 2. stāvs, sēžu zāle. 
10. Izsoles laiks – 2016. gada 18. marts, plkst. 10.00.
11. Pieteikumu reģistrācija līdz 2016. gada 18. marta plkst. 9.30.
Samaksa par nosolīto mantu jāveic 7 dienu laikā pēc izsoles dienas.

Ķeguma novada pašvaldība 2015. gada beigās saņēma satraucošu 
ziņu par to, ka AS „Latvenergo” 2016. un 2017. gadā plāno veikt 
Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru remontsienas rekonstrukciju 
un aizvaru atjaunošanas remontu, kuru dēļ tiks slēgta transporta kustība 
pār Ķeguma HES tiltu, tādējādi radot nopietnas problēmas iedzīvotājiem. 
Tāpēc tika organizētas vairākas tikšanās ar plānoto remontdarbu projekta 
atbildīgajiem darbiniekiem, lai saprastu, kā ērtāk un optimālāk saskaņot 
transporta kustību šajā laika posmā. Pašvaldība izvirzīja savas prasības, 
tad iestājās ilgs neziņas posms, jo atbildīgajām personām bija jāsaskaņo 
transporta organizācijas shēma ar citām institūcijām, kā arī ar darbu 
pasūtītāju un izpildītāju visi veicamie darbi.

Pēc vairākkārtējiem lūgumiem un solījumiem beidzot ir saņemts 
saskaņotais gala variants transporta organizācijas shēmai.

Tātad: lai nodrošinātu plānoto remontdarbu veikšanu, 2016. gadā 
satiksme (transporta kustība) pār Ķeguma HES tiltu tiks slēgta laikā no 
2016. gada 20. aprīļa līdz 2016. gada 20. oktobrim katru dienu (darba 
dienās, brīvdienās un svētku dienās) no plkst. 21.00 līdz 05.00 un 
no plkst. 10.00 līdz 17.30, izņemot satiksmes autobusiem un skolēnu 
autobusiem, kuri kursēs saskaņā ar apstiprināto grafi ku. Gājēju kustība 
pār tiltu netiks ierobežota.

Apbraukšanas paredzēta pa Rīgas HES autoceļiem A5, P85 vai 
Pļaviņu HES autoceļiem P85, P87. 

Būvniecības laikā tiek nodrošināts
1. Skolēnu pārvadājuma reisi un ar VSIA „Autotransporta direkciju” 

sabiedriskā transporta reisi, nodrošinot tiem tilta atvēršanu 
saskaņotajos laikos.

2. Paredzētajos sabiedriskā un skolēnu transporta braukšanas laikos, 
tiks ieplānots tilta atvēršanas intervāls pārējā autotransporta kustībai 
(vismaz 10 – 15 automašīnām).

3. Satiksme pa tiltu vismaz vienu stundu noteiktā laikā, ja pašvaldība 
vismaz vienu diennakti iepriekš rakstiski ir paziņojusi par tilta 
izmantošanas nepieciešamību pašvaldības funkciju izpildei.

4. Operatīvajam transportam (NMPD, VUGD, VP u.c.) „ātrā 
palaišana”.

5. Kontaktpersona 24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā.
6. Publiskas autostāvvietas Daugavas kreisajā krastā ar pieejamo 

informāciju par tām.

Sarunās esmu saņēmusi solījumi, ka tilta kustība netiks slēgta, ja to 
neprasīs konkrētie veicamie darbi. Tad satiksme tiks nodrošināta kā līdz 
šim, ar luksoforu palīdzību, maziem intervāliem pārmaiņus no vienas un 
otras puses, bet par to informācija tiks attiecīgi izvietota iepriekš.

Sīkāka aktuālā informācija tiks izvietota uz informatīvajiem vairogiem 
abās tilta pusēs, uz kuriem tiks norādīta aktuālā informācija par satiksmes 
ierobežojumiem (tilts atvērts/slēgts līdz …), nākamais laika intervāls, kā 
arī kontaktinformācija uzziņām.

Aicinu novada iedzīvotājus būt saprotošiem, šis būs mums visiem 
sarežģīts un pārbaudījumiem bagāts laiks, jo prasīs no mums rūpīgāk 
plānot savu ikdienu. Piekrītu, ka piedāvātie apbraucamie ceļi prasīs gan 
papildu laiku, gan arī izdevumus (tie ir vairāk 50 km garš papildu ceļš), 
tomēr arī veicamie remontdarbi ir būtiski un svarīgi. Iepriekš mums tas ir 
izdevies, kāpēc lai neizdotos arī šoreiz.

Nelda Sniedze, izpilddirektore

Pašvaldības kustamas mantas izsole

Slēgta satiksme pa Ķeguma HES tiltu

Marta mēnesī rakstu sērijā „Ķeguma no-
vada uzņēmējs!” aicinām jūs iepazīties ar uz-
ņēmuma SIA „Meeting venues” vadītāju Antru 
Bormani. Šis uzņēmums, kā paraugs sniedz 
iedrošinājumu ikvienam realizēt savas idejas 
plašajā interneta vidē, kā arī apzināties, ka sie-
vietes biznesā spēj būt veiksmīgas un spēcīgas 
līderes. Novēlam uzņēmumam strauju izaugsmi 
un „iekarot” plašos pasaules tirgus.

Ar ko nodarbojas Jūsu uzņēmums? Kā 
radās doma uzsākt šādu biznesu?

Vairākus gadus strādāju viesnīcā, kur viens 
no maniem galvenajiem darba pienākumiem 
bija konferenču un semināru organizēšana. 
Iegūstot arvien lielāku pieredzi, saskatīju vai-
rākas problēmas nozarē – liela konkurence 
starp uzņēmumiem, kas piedāvā iespēju orga-
nizēt konferences, tiek patērēts laiks un resur-
si, lai organizētāji atrastu saviem plānotajiem 
pasākumiem atbilstošas norises vietas. Līdz 
ar to pamazām radās ideja par konferenču un 
semināru telpu meklētāju internetā bez liekas 
starpniecības. www.konferencem.lv apvieno 
uzņēmumus, kas piedāvā telpas dažādiem kor-
poratīviem un privātiem pasākumiem. Lapā ir 
izveidots meklētājs, kur, atzīmējot pasākumam 
svarīgus nosacījumus, tiek atlasīti maksimā-
li atbilstoši uzņēmumi, kuri piedāvā iespējas 
atbilstoši prasībām. Mēs neesam starpnieki – 
pasākuma rīkošanas pieprasījums tiek nosūtīts 
konkrētajam uzņēmumam. Mēs tikai palīdzam 
atrast visatbilstošāko pasākuma norises vietu. 
Izmaksas un pasākuma norises detaļas ir klienta 
un uzņēmuma pārziņā.

Kad uzņēmums sāka darbību? Kā tas ša-
jos gados attīstījies, audzis?

Uzsākām savu darbību 2014. gada 2. aprīlī. 
Pa šo laiku esam meklētājam piesaistījuši ap-
tuveni 100 konferenču vietas ar vairāk kā 500 
dažādām konferenču un banketu telpām, no ku-
rām piedāvājam izvēlēties savam pasākumam 
atbilstošāko.

Kas bijis uzņēmuma izaugsmes dzinēj-
spēks?

Mūsu uzņēmuma mērķis ir piedāvāt ie-
spēju ātri un ērti atrast visatbilstošāko norises 
vietu uzņēmuma plānotajam pasākumam. Lai 
meklētāju varētu izmantot kā labu palīgu ikdie-
nas darbos, nepieciešams piedāvāt maksimāli 
daudz un dažādas konferenču vietas – gan gal-
vaspilsētā, gan arī ārpus tās, viesnīcas, gan arī 
neierastākas vietas kā muzejus, pilis un viesu 
namus. Tāpat arī veiksmīga sadarbība ar uzņē-
mumiem un pozitīvas atsauksmes no meklētāja 
lietotājiem ir mums kā lieliska motivācija augt 
un attīstīties. 

Cik cilvēkus Jūs nodarbināt?
Uzņēmumā pagaidām esam 4 cilvēki.
Vai uzņēmuma darbībā iesaistāties viena 

vai kopā ar ģimeni?
Varam sevi saukt par ģimenes uzņēmumu – 

manā pārziņā ir klientu piesaiste, mārketings, 
uzņēmuma vadība, bet mīļotais vīrietis atbild 
par tehniskajām lietām – lapas uzturēšana, jau-
ninājumu ieviešana. 

Kāpēc izvēlējāties dibināt uzņēmumu 
Ķeguma novadā?

Uzņēmuma līdzīpašnieks Ķegumā pavadī-
jis savas bērnības gaitas, tāpēc arī tika pieņemts 
lēmums uzņēmumu dibināt tieši šeit un sniegt 
savu pienesumu novada attīstībā. 

Cik daudz tirgū ir spēcīgu spēlētāju, ar 
kuriem nākas rēķināties? Kas ir Jūsu uzņē-
muma lielākie konkurenti? Vai pēdējos ga-
dos tā ir saasinājusies/samazinājusies? Kas 
to veicinājis?

Viena no mūsu galvenajām priekšrocībām 
salīdzinājumā ar citiem portāliem ir izvērstais 
meklētājs, kas ļauj atrast plānotā pasākuma no-
sacījumiem atbilstošas vietas – pēc atrašanās 
vietas, dalībnieku skaita, telpas izkārtojuma, 
atpūtas iespējām u.c. Noteikti arī vērts piemi-
nēt faktu, ka lapā nav liekas informācijas vai 
nesaistošas reklāmas. 

Kādus biznesa pamatprincipus jāpielieto 
praksē, lai uzņēmums šajā tirgus nišā veik-
smīgi strādātu?

Pamatu pamatā vienmēr ir veiksmīga ko-
munikācija un attiecības. Klienti (mūsu gadī-
jumā gan uzņēmumi, kas piedāvā telpu nomu, 
gan meklētāja lietotāji, pasākumu rīkotāji) ir 
svarīgākais, kas uzņēmumam var būt. Mūsdie-
nās ir jāspēj būt arī ļoti elastīgiem attiecībā uz 
sadarbības iespējām.

Kā arī neatlaidīgi strādājam sociālajos tīk-
los:
• Facebook - https://www.facebook.com/

konferencemlv
• Twitter - https://twitter.com/Konferencem
• Instagram - https://www.instagram.com/

konferencem.lv/
Kādi ir uzņēmuma šā gada un tuvāko 

divu gadu attīstības plāni? Vai ir plāns pa-
plašināt darbību un/vai meklēt jaunus dar-
bības virzienus?

Patreiz aktīvi strādājam pie tā, lai varētu tu-
vāko mēnešu laikā uzsākt pilnvērtīgu darbību 
arī Lietuvā un Igaunijā. Balstoties uz veiksmīgo 
attīstību Latvijā, esam pārliecināti, ka spēsim 
„iekarot” arī kaimiņvalstu konferenču vietas un 
pasākumu rīkotājus. Tas noteikti dos nozīmīgu 
pienesumu arī Latvijas konferenču pakalpoju-
mu jomā.

Jūsu novēlējums Ķeguma novadam...
Novēlam Ķeguma novada iedzīvotājiem 

labu veselību, žilbinošu veiksmi, nesalauža-
mu izturību un vēlmi piedalīties kopējā nova-
da attīstības veicināšanā. Vēlamies arī aicināt 
Ķeguma novada uzņēmumus, kas piedāvā 
konferenču, semināru vai banketu telpu nomu, 
pievienoties mūsu meklētājam www.konferen-
cem.lv. Rakstot uz antra@konferencem.lv vai 
zvanot uz tālruni +371 20361707

Konferencem.lv vadītāju Antru Bormani 
intervēja Antra Binde

Uzņēmējs
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Zinātniskā institūta BIOR Akvakultūras 
pētniecības un izglītības centra atklāšana

Mūzikas ziņas
 Birzgales Mūzikas skolas audzēkņiem II mācību semestris ir iesācies 

ļoti veiksmīgi. Vienā dienā, 30. janvārī notika svarīgi valsts mēroga konkur-
si gan pianistiem, gan pūtējiem.

Kokneses Mūzikas skolā jau XI reizi notika Starptautiskais Pētera Čai-
kovska klaviermūzikas izpildītāju solistu konkurss. Tajā piedalījās arī Bir-
zgales Mūzikas skolas jaunais pianists Valters Ruda. Pēc uzstāšanās, kurā 
tika atskaņota Arvīda Žilinska „Elēģija’’ un Pētera Čaikovska „Cīruļa dzies-
ma’’, Valters un viņa skolotāja Sandra Siliņa izjuta gandarījumu, jo žūrija 
priekšnesumu bija novērtējusi ar augsto III vietu.

Pavisam uz pretējo pusi, uz Rīgu, uz Pāvila Jurjāna Mūzikas skolu devās 
vairāki mūsu Mūzikas skolas pūtēju nodaļas audzēkņi, lai piedalītos XXI 
Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju 
konkursā. Šis konkurss ir ievērojams ar to, ka tas notiek trīs dienas. Katru 
dienu spēlē citas specialitātes audzēkņi un kritērijs konkursā piedalīties ir 
spējas labi nospēlēt katram instrumentam izvēlēto obligāto skaņdarbu un 
otru skaņdarbu pēc izvēles.

Tubists Ritvars Eglītis atskaņoja obligāto skaņdarbu Kamila Sen–Sansa 
„Ziloni’’ no cikla „Dzīvnieku karnevāls’’ un V. A. Mocarta – „Sonatīni”. 
Viņa sniegums tika vērtēts ļoti atzinīgi – ar diplomu.

Trompetistiem obligātais skaņdarbs bija komponista Roberta Klerisa 
„Andante un Allegro’’.

Birzgales Mūzikas skolas trompetiste Daniela Dišereite kā izvēles skaņ-
darbu atskaņoja Š. Guno „Serenādi’’, bet trompetists Harijs Pudulis kompo-
nista G. Torneza „Sonatīni’’. Liels bija audzēkņu pedagoga Laimoņa Paukš-

tes un koncertmeistares Agitas Lagzdiņas prieks, kad arī šie audzēkņi tika 
apbalvoto skaitā. Abi ar vienādu punktu skaitu izcīnīja III vietu.

Visi trīs Birzgales Mūzikas skolas audzēkņi būs arī laureātu orķestra 
dalībnieki, kura koncerts „Bravo bravissimo’’ izskanēs 13. februārī Rīgā 
Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Vēlam arī turpmāk ar savu spēli iepriecināt ikvienu klausītāju!
Līga Paukšte,

Birzgales Mūzikas skolas skolotāja

3. februārī Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs atklāja Zinātniskā in-
stitūta BIOR Akvakultūras pētniecības un izglītības centru.

Centra atklāšanā piedalījās Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, valsts 
sekretāre Dace Lucaua, Zinātniskā institūta Bior direktors Aivars Bērziņš, 
Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadība, kā 

arī nozares vadošie pārstāvji un akvakultūras pētnieki, kuri atzinuši, ka 
šāda centra izveide ir ļoti nozīmīga akvakultūras zinātnes un pētniecības 
tālākai attīstībai Latvijā.

Centrā tiks rīkoti  nozares semināri, veikta  speciālistu teorētiskā un 
praktiskā apmācība, sniegtas konsultācijas Latvijas zivju audzētājiem.

Tuvākie plānotie pētījumi būs saistīti ar zivju mazuļu kvalitātes paaug-
stināšanu, izmantojot dažādas imunitāti stimulējošas vielas, kā arī pilnvei-
dojot zivju pavairošanas procesus. Savukārt cieša centra saistība ar valsts 
zivju audzētavām, pavērs iespēju piesaistīt pieredzējušus un augsta līmeņa 
speciālistus pētniecības darbam.

Divās ierīkotajās eksperimentālajās zivju audzēšanas līnijās tiks  veikti 
dažādi nozarei nepieciešamie praktiskie pētījumi  akvakultūras un ihtiopa-
toloģijas jomā.   

Šis ir pirmais solis, zinātniskais pamats un atbalsts, nākotnē iecerētajai 
Tomes zivju audzētavas vaislas zivju bankai. 

Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs būs ievērojams Institū-
ta BIOR zinātniskās infrastruktūras papildinājums, un tas sniegs būtisku 
atbalstu Latvijas akvakultūras nozarei kopumā, kā arī nostiprinās BIOR 
starptautisko sadarbību akvakultūras jomā. 

Irēna Bērziņa Zinātniskā institūta BIOR
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadītāja

Šī gada Latvijas individuālais čempionāts 64 
lauciņu dambretē sievietēm risinājās Rīgā. 

Pēc atlases sacensībām fi nālturnīrā piedalījās 
10 labākās rūtotā galdiņa meistares no sešiem 
novadiem un pilsētām. Turnīrā piedalījās arī 
Ķeguma novada pārstāve Antra Valnere. 

Cerējām un klusībā jau gaidījām panākumus, 
bet Antras sniegums fi nālā pārsteidza visus. Un 
jāsaka, ka vislabākā nozīmē. 

Pieredzējusī meistare deviņos divpartiju 
mačos (pa partijai ar baltajiem un melnajiem 
kauliņiem) no 36 iespējamiem punktiem (par 
uzvaru pienācās 2 punkti) izcīnīja 28 punktus. 
Viņa uzvarēja 7 mikromačus, vienā nospēlēja 
neizšķirti un vienā zaudēja ar 1:3. 

Kopumā tas mūsu novada pārstāvei deva 
kārtējo Latvijas čempiones titulu. 

No viņas, par 2 punktiem, atpalika meistare 
Jeļena Tkačenko (Rīga) – 6 uzvarēti mači un 3 
neizšķirti, bet bronzas godalgu saņēma meistare 
Regīna Pironena (Bauska) – 25 punkti (5 uzvaras 
un 4 neizšķirti mači). 

– Sveicu Tevi ar kārtējo Latvijas 
čempiones titulu! Vai esi mēģinājusi tos 
saskaitīt? 

– Paldies par sveikumu, bet ar jautājumu gan 
drusku pārsteidzi! (Domā) Skaitot kopā ar 100 
lauciņu dambreti, laikam kādi 15 tituli būs. 

– Kā šoreiz nāca uzvara? Vai vieglāk kā 
pērn (pagājušajā gadā Antra fi nālā nespēlēja 
ģimenes apstākļu dēļ)? 

– Katra uzvara nāk savādāk, dalībnieču 
sastāvs mainās, čempionātus grūti salīdzināt, 
taču šogad fi nālturnīra dalībnieču sastāvs bija 
ļoti spēcīgs. Nedaudz pati esmu pārsteigta, ka 
izdevās tik pārliecinoši nostartēt. 

– Negribu atsaukt nepatīkamas atmiņas, 

bet vienīgais zaudējums pret Tkačenko... 
– Ko nu tagad vairs par sūrstošajām brūcēm... 

Bet ja nopietni, tad joprojām nevaru sev piedot, 
ka lielā laika trūkumā pret viņu zaudēju jau 
uzvarētu partiju. 

– Tavi turpmākie sacensību plāni? 
– Kā Latvijas čempione esmu uzaicināta 

spēlēt pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē 
sievietēm, kas oktobrī notiks Sanktpēterburgā. 
Varbūt tikšu uz Pasaules prāta spēlēm Pekinā, kur 
vienreiz jau esmu spēlējusi. Ķeguma komandu 
pārstāvēšu Latvijas veterānu sporta spēlēs 
Bauskā un republikas komandu čempionātā 
Rīgā. 

– Pastāsti, kā Tu kā ropažniece nokļuvi 
Ķeguma novada komandā? 

– Ģeogrāfi ski tepat jau kaimiņos vien esam, 
uzaicināja rembatnieks Vaclavs Griņevičs. 
Viņu, tāpat kā pārējos Ķeguma novada izlases 
dalībniekus Ali Balbārzdi un Ivaru Mauriņu 
pazīstu jau ļoti ilgi. Visi ir spēcīgi dambretisti, 
ļoti simpatizēja draudzīgās attiecības komandā. 
Un kāpēc nepamēģināt? 

– Vai par savu izvēli neesi vīlusies? 
– Ķeguma novadu pārstāvu tikai otro gadu, 

ropažniekiem nav savas komandas, bet gribējās 
uzspēlēt arī komandu sacensībās. Pērn Latvijas 
veterānu sporta spēlēs ķegumieši dalīja pirmo 
– otro vietu ar ļoti spēcīgo Bauskas komandu 
(individuāli čempiona nosaukumus savās 
vecuma grupās izcīnīja A. Valnere un I. Mauriņš, 
trešā vieta A. Balbārzdim – V.K.), republikas 
komandu čempionātā augstākajā līgā debijas 
reizē bijām ceturtie, izcīnījām Degumnieku 
kausu. 

– Runā, ka ķegumiešu dambretistu rindas 
varētu pastiprināt arī pasaules eksčempions 

lielmeistars Guntis Valneris (Antras 
dzīvesbiedrs – V.K.)? 

– Guntis ir ļoti aizņemts starptautiskajās 
sacensībās, bet kādā „starpbrīdī” – varbūt. Zinu 
vienīgi to, ka ar viņu pārrunas ir ievadītas. Ja 
ķegumiešiem būs patiesa interese, tad varbūt 
arī sarunas vainagosies ar pozitīvu rezultātu. 
Jāsaka, ka pa šo neilgo laiku esmu sajutusi 
ķegumiešu pozitīvo attieksmi pret sportu, tai 
skaitā pret dambreti. Ļoti ceru, ka pašvaldība 
mūsu sniegumu arī turpmāk novērtēs. Un ja 
mēģināsim būt labākie un tālu nest Ķeguma 
novada vārdu – kāpēc tad nē? 

Ar Antru Valneri 
sarunājās 

Valdis Kreicbergs

Ķeguma komandas dalībniece 

Antra Valnere – Latvijas čempione

Ķeguma novada galda tenisa čempionāts 
Ķeguma novada atklātā galda tenisa čempionāta 1. kārta norisinājās 

21. februārī, Birzgales sporta zālē. Piedalījās 22 dalībnieki no Ķeguma, 
Ogres, Aizkraukles un Bauskas novadiem. Izspēlējot 6 spēļu kārtas, 
pirmo vietu izcīnīja Karīna Gailiša (Bauska), otrajā vietā atstājot 
Valēriju Bobrovņikovu (Bauska), un trešajā vietā ierindojās mājiniece 
– Ieva Mazjāne (Birzgale). 
Šoreiz stiprā dzimuma pārstāvjiem jāsamierinās ar vienu godalgoto vie-
tu. Ņemot vērā, ka daudzas spēles bija ļoti līdzvērtīgas (tika spēlēti visi 
5 seti), domāju, ka otrajā kārtā, kas norisināsies turpat Birzgalē, 13. 
martā, ies „vēl karstāk’’. 

Edgars Siliņš, 
Sacensību organizators

Sporta veterāni uzsāk sezonu
Ar sacensībām galda tenisā, Iecavā šā gada 

15. februārī tika uzsākta Latvijas pašvaldību 
sporta veterānu – senioru 53. sporta spēles. Tās 
notiek 21 sporta veidā un noslēgsies 17. jūlijā 
– Aizkrauklē. 

Uz Iecavu aizbraucām pieci spēlētāji da-
žādās vecuma grupās, ieskaitot četrus labākos. 
Piedalījās 23 novadu un pilsētu komandas. Mēs 
ieguvām 19 punktus, kas mūsu komandai deva 
6. vietu. Aiz mums palika gan Ogre, gan Jelga-
va, gan Daugavpils, gan Rīgas senioru klubs.

Rezultāti: 
Rutai Auziņai D70+ – 5. vieta;
Harijam Jaunzemam K85+ – 1. vieta;
Romualdam Kolužam K80+ – 5. vieta;
Uldim Ābelim K80+ – 8. vieta;
Vaclavam Griņevičam K70+ – 16. vieta.
Tagad veterāni gatavojas sacensībām viegl-

atlētikā, novusā, dambretē, svaru stieņa spieša-
nā, svara bumbas celšanā. Par rezultātiem tur-
pināsim informēt.

H. Jaunzems
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Birzgalē: 5. martā plkst. 12.00
Birzgales tautas namā

amatierteātris „Bārbelīši”
ielūdz uz izrādi 2 cēlienos

Pēc O. Preislera pasakas motīviem
„Mazā Raganiņa”

Komponists: Ingmars Zemzaris
Dekorāciju meistars: Uldis Mantons

Režisors: Ingus Pavinkšnis
Ieejas maksa – draudzīgs ziedojums raganiņai.

5. martā plkst. 22.00
Birzgales tautas namā

Balle sieviešu dienas noskaņās
„Kad es tevi ieraudzīju...”
Pārsteigumiem pilns vakars 

kopā ar grupu
„Avārijas brigāde”

Ieejas maksa – 3 EUR
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 4. martam pa 

tālruni – 29424612

19. martā plkst. 19.00
Birzgales tautas namā

notiks koncerts
„Pavasara pieskāriens”

aicina deju kolektīvs „Dejotprieks” 
ar draugiem. 

Koncertā tiks izdejotas mīļākās 
un skaistākās dejas. 

No 25. marta līdz 10. aprīlim
Birzgales tautas namā 

apskatāma izstāde
„Māla pieskāriens pavasara gaidās”
Izstādi apskatīt aicina radoši darbīgās: 

Aina Zagorska
Anita Romanova
Daina Melnūdre
Evita Gūtmane

27. martā plkst. 13.00
Birzgales tautas namā 

Lieldienu pasākums bērniem.
Iesim rotaļās, krāsosim, ripināsim, 

meklēsim olas,
 taisīsim mandalas/saulītes, cepsim gardas 

pankūkas,
 šūposimies šūpolēs.

Pasākumu organizē Birzgales tautas nams 
sadarbībā ar biedrību „JADARA”.

Tomē: 18. martā plkst. 21.00
Tomes tautas namā

„Pavasara ballīte – hipiju stilā”
Kopā ar grupu „Vinils”

Ierašanās ar ziedu rakstiem rotātās drēbēs.
Ieejas maksa – 3 EUR

Galdiņus rezervēt iepriekš, zvanot pa tālruni – 
27843230

20. martā plkst. 6.00 no rīta
Tomē pie Nakts spēļu upītes ( Baldones ceļš)

Pavasara Saulgrieži – Lielā diena
Ielīgosim, iešūposim pasauli jaunam ritam kopā 

ar folkloras kopu „ Graudi”

28. martā plkst. 11.00 – 12.30
Tomes parkā

 Kopīgi svinēsim Otrās Lieldienas
Jautras atrakcijas, rotaļas, šūpošanas, olu 

ripināšana un citas izdarības.
Līdzi ņemam raibas oliņas.

Ķegumā: 5. martā plkst. 22.00
Ķeguma tautas namā
Sieviešu dienas balle

“Tik dēļ jums…”
Vakars kopā ar Aināru Ašaku

Ieejas maksa – 3 EUR
Galdiņu lūdzu rezervēt iepriekš, 

zvanot pa tālruni – 29268616

24. martā plkst. 14.00
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

dienas pasākums
“UN ATMIŅU SĀPĒS DZIĻI GALVAS 

MĒS LIECAM
PAR TIEM, KAM NAV LEMTS 

BŪT KOPĀ AR MUMS…”
Plkst. 13.00 tikšanās Rembatē 

pie piemiņas akmens.
Pasākums ar ielūgumiem.

Informācija pa tālruni – 29268616

28. martā plkst. 11.00
Ķeguma tautas namā

Lieldienu rīts bērniem
„Lieldienu zaķu jampadracis”

Ņemsim līdzi krāsainas olas, jo būs konkursi, 
olu ripināšana un daudz kas cits!

Būsiet gaidīti!

Kad es gāju dančus vest,
Man spēlmaņa nevajag –
Man kājiņas bungas sita,

Mute pūta stabulīti.
/Latv. tdz./

Lieldienu svētku koncerts
„Rasa Lieldienu rītā”

2016. gada 28. martā plkst. 14.00
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā

Koncertā piedalās:
Skrundas SDK „Virši” un vīru vokālais 

ansamblis „Vecie zēni”,
Lietuvas Biržu deju un 

dziesmu ansamblis „Bočiai”,
Jaunjelgavas SDDK „Vīzija”,

Ērgļu SDDK „Varbūt”,
Lielvārdes SDK „Sidrabotie gadi”,

Ķeguma VIA „Kvēlziedi”,
Ķeguma SDK „Rasa”.

Visi laipni aicināti!
SDK „Rasa”

Rembatē: 12. martā plkst. 22.00
Rembates tradīciju zālē

Balle „Ak, pavasar, ak, pavasar!”
Spēlēs DJ Fabriks

Ieejas maksa – 2 EUR
Galdiņu lūdzam rezervēt iepriekš 

pa tālruni – 29268616

26. martā plkst. 11.00
Rembates tradīciju zālē
Lieldienu rīts bērniem

„Lieldienu zaķu jampadracis”
Ņemsim līdz krāsainas olas, jo būs konkursi, 

olu ripināšana un daudz kas cits!
Būsiet gaidīti!

Marta pasākumu plāns

26. martā plkst. 16.00
Birzgales Tautas namā

viesosies
Jānis Paukštello un Laila Ilze Purmaliete

ar koncertu

„Baltās dziesmas”
Balts ir latviešiem īpašs vārds, tas nozīmē garīgo tīrību un 

sakārtotību. Balts ir arī mūsu tautas sakņu nosaukums, jo mēs visi 
piederam pie pašas senākās no Eiropā dzīvojošām tautām – baltiem. 
Mākslinieki ne velti savai jaunajai koncertprogrammai ir devuši šādu 
nosaukumu, jo tajā iekļautās dziesmas ir ar būtisku virsvērtību, tās 
dod garīgo spēku un runā par nozīmīgām, ikdienas steigā aizmirstām 
lietām.

Koncertā skanēs viesiem labi atpazīstamas Lailas Ilzes Purmalietes 
dziesmas: „Vidzemei”, „Vējš aiziet raudādams”, „Labdien”. Neiztikt, 

protams, bez iemīļotām R. Paula dziesmām, kuras tautā ieskandinājis 
Jānis Paukštello – „Cielaviņa”, „Dieviņš” u.c. ļoti svarīga šajā 
programmā ir dziesmu tekstu izvēle. Tie visi ir ļoti īpaši dzejnieki: 
Imants Ziedonis, Māra Zālīte, Māris Čaklais, Kārlis Skalbe, Jānis 
Peters. Pazīstamās, sirsnīgās dziesmas aicina skatītājus ne tikai uz 
klausīšanos, bet arī uz līdzi dziedāšanu un bieži koncerts izvēršas par 
skaistu sadziedāšanos. 

Koncertā skanēs arī vairāki jaundarbi no topošā abu mākslinieku 
kopējā albuma ar Lailas Ilzes Purmalietes mūziku un Māras Zālītes 
vārdiem, kas klajā nāks jau šo pavasari – „Lauku sieva lakatā”, 
„Pavasaris”, „Pateiksim šodien visu” u.c.

Koncerts ir īpašs ar to, ka abi mākslinieki ne tikai uzstājas kā 
dziedātāji, bet nāk pie klausītāja ar atsevišķu vēstījumu – dzeju un 
stāstiem no dzīves, kas ikdienišķā, vienkāršā veidā runā par pašu 
svarīgāko – vecākiem, bērniem, ģimeni, mīlestību.

Biļetes iepriekšpārdošanā pieaugušajiem – 5 EUR, 
bērniem no 7 – 16 gadiem – 2 EUR. 

Koncerta dienā pieaugušajiem – 6 EUR, 
bērniem no 7 – 16 gadiem – 3 EUR. 

Vietas numurētas.
Kontakttālrunis informācijai – 29424612

Tome
Tomes tautas nams 17. aprīlī organizē
braucienu uz Ziemeļblāzmu opereti 

„Jautrā atraitne’’. 

Pirms izrādes ekskursija pa Ziemeļblāzmu.
Pieteikties līdz 18. martam, 
zvanot uz tālruni 27843230
Maksa par izrādi – 12 EUR vai 10 EUR 
(pensionāriem, studentiem 20% atlaide).
Ekskursija un ceļa izdevumi līdz 6 EUR
Izbraukšana no Ķeguma plkst. 14.30
(Izrādes sākums plkst. 17.00)

Tomes tautas nams 24. maijā organizē 
braucienu uz Dailes teātri – 

VDT viesizrādi 
„Meistars un Margarita”. 

Pieteikties līdz 25. martam, 
zvanot uz tālruni 27843230
Biļetes cena – 10 EUR vai 9 EUR.
Izbraukšana no Ķeguma plkst. 17.20
Ceļa izdevumi – 4.50 EUR

Zemes stunda
Zemes stunda ir starptautisks notikums, kura 
laikā dalībnieki tiek aicināti izslēgt gaismu un 
maznozīmīgās elektriskās iekārtas uz vienu 
stundu. Akcijas mērķis ir aktualizēt klimata 
pārmaiņas un popularizēt elektroenerģijas 
taupīšanu ikdienā.
2016. gada 19. martā plkst. 20.30 
Ķeguma novada pašvaldība izslēgs ārējo 
apgaismojumu. Ikviens iedzīvotājs ir aicināts 
simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu 
stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi 
draudzīgākai rīcībai ikdienā. 

Ķeguma evanģēliski luteriskajā 
baznīcā

25.martā  plkst.12:00 

Lielās Piektdienas
dievkalpojums

 27.martā plkst.9:00
Lieldienu

dievkalpojums

Kalpos mācītājs 
Ingus Dāboliņš 

Esiet mīļi aicināti!

12. martā plkst. 13.00
Birzgales Tautas namā

Dokumentālā fi lma 
„Laimes formula”

Režisores Antras Cilinskas un scenāristes No-
ras Ikstenas jaunais kopdarbs Laimes formula 
lieliski noderēs tiem, kam nepieciešams vēl 
mazliet motivācijas ceļā uz veselīgu dzīves-
veidu. Dokumentālā fi lma par četriem cilvē-
kiem, kuri „nekad neslimo”, klasiski iekļaujas 
lietišķās mākslas vai praktiskā latvieša pado-
mu kategorijā – nekāda elitārisma un augs-
tās mākslas ambīciju, vienkāršs stāsts par 
elementārām patiesībām „slimam un īgnam 
nav jēgas dzīvot” un „dvēsele nonīkst, ja ķer-
menis nav kopts”. Slavenā Inese Ziņģīte, kura 
ar pašizgudrotu rāpošanas metodi un frotē 
dvieļiem uzvarējusi paralīzi; tikpat slavenais 
Artūrs Tereško, kura tējiņas dzer visa Latvija; 
kino aprindās pazīstamais operators un, iz-
rādās, arī ziemas peldētājs Raits Valters (cita 
starpā – aktiera Ēvalda Valtera dēls, lai gan 
fi lma to neatklāj, tikai garāmejot piemin tēvu 
simtgadnieku) un mednieks, bebru dziedze-
ru speciālists Jānis Rubenis (viņš savukārt ir 
fi lmas scenārija autores tēvs, taču, protams, 
ne jau tāpēc vien iekļuvis fi lmā).

Ieejas maksa - 1 EUR



2016. gada 4. marts

10

2016. gada 4. marts

11

Lielā pavasara 
izsole 2016

Jau 2016. gada 16. aprīlī tiekamies lielajā Pavasara Izsolē 2016. 
Pasākums, kā jau ierasts, notiks Ķeguma tautas namā. Jau laicīgi vari 
nest izsolei domātās mantas uz Ķeguma tautas namu. Atgādinām, ka 
visi izsolē iegūtie līdzekļi tiks ziedoti labdarībai – izdomā mērķi! Tie-
kamies gada aizraujošākajā solīšanas pasākumā!

Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre–Ķegums”

Ķeguma novada NVO! 
Ķeguma dienas centrā 12. martā, plkst. 11.00 notiks „Ķeguma 

novada NVO un pašvaldības tikšanās”. Pasākuma programma un 
reģistrēšanās anketa pieejama Ķeguma novada tīmekļa vietnē: 
www.kegumanovads.lv, reģistrēšanās pasākumam līdz 2016. gada 
9. martam.  Aicinām Jūs apmeklēt pasākumu, lai kopīgiem spēkiem 
veidotu mūsu novadu stipru un bagātu!

Antra Binde

Ķeguma novada uzņēmēj!
Ķeguma tautas namā 22. martā, plkst. 11.00 notiks „Ķeguma 

novada uzņēmēju un pašvaldības tikšanās”. 
Programma:

10.30 – 11.00 Reģistrēšanās un kafi ja
11.00 – 11.05 Atklāšana

Roberts Ozols, Ķeguma novada pašvaldības 
priekšsēdētājs

11.05 – 11.30 Pašvaldības investīcijas un plāni, Budžets 2016
Nelda Sniedze, Ķeguma novada pašvaldības izpild-
direktore

11.30 – 12.00 Pašvaldības iepirkumi un dalība tajos, Skolēnu 
nodarbinātība
Dace Soboļeva, Ķeguma novada pašvaldības pro-
jektu koordinatore

12.00 – 12.30 Izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos
Evita Tērauda, Valsts ieņēmumu dienests 

12.30 – 13.00 LIAA sniegtās iespējas uzņēmējiem
Linda Grīnfelde, Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra

13.00 – 13.30 NVA sadarbība ar uzņēmējiem
Daiga Torstere, Nodarbinātības valsts aģentūra

13.30 – 13.50 Kafi jas pauze 
13.50 – 14.20 LEADER projektu aktualitātes

Māris Cīrulis, PPP biedrība „Zied Zeme”
14.20 –14.30 Lielā Talka 2016

Dace Soboļeva, Ķeguma novada pašvaldības 
projektu koordinatore

14.30 – 15.30 Diskusija. Noslēgums.

Reģistrēšanās anketa pieejama Ķeguma novada tīmekļa vietnē: 
www.kegumanovads.lv, reģistrēšanās pasākumam līdz 2016. gada 
17. martam. Aicinām Jūs apmeklēt pasākumu, lai kopīgiem spēkiem 
veidotu mūsu novadu stipru un bagātu! 

Antra Binde

Lielā talka 2016
Talkotāj, sāc gatavoties!

2016. gada Lielā Talka Latvijā notiks 23. aprīlī. Aicinām apvienot 
spēkus kopīgam mērķim! Ķeguma novada pašvaldība aicina sadarboties 
Ķeguma novada NVO, pašvaldības iestādes, uzņēmējus un iedzīvotājus, 
lai Ķegums kļūtu par tīrāko un skaistāko vietu Latvijā.

Aicinām Tevi – norādi, kur nepieciešams sakopt! – aizpildi anketu 
līdz 2016. gada 15. martam un iesniedz to Ķeguma novada tautas namos 
vai domē, vai aizpildi anketu Ķeguma novada tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv. 

LIELĀ TALKA 2016 – NORĀDI, KUR TALKOT!
Ķeguma novadā nepieciešams sakopt:

Ķeguma novadā nepieciešams izveidot/ apzaļumot: 

 

Ja Tev par šauru kļuvusi mīļākā blūzīte, kas 
varētu būt tikpat mīļa kādai citai dāmai,
ja Tavam bērnam vairs neder tik jaukie 

šortiņi vai zābaciņi, 
kas citam bērnam būtu pašā laikā, 

tad piedalies Sieviešu kluba “Ķeguma 
saulespuķes” rīkotajā

LIELDIENU RAIBAJĀ 
MAINĪŠANĀS 

BURZIŅĀ
19. martā no plkst. 10.00 – 14.00

Ķeguma pilsētas bibliotēkā

Pasākumā aicināts piedalīties 
ikviens interesents.

Tīras drēbes, apavus, saimniecības lietas 
iepriekš nogādāt bibliotēkā 

no 14.– 18. martam.

Informācija pa tālr.: 65055438; 
65038421; 26351380

Ķeguma dienas centrā tiek organizēta Bērna emocionālās 
audzināšanas vecāku izglītošanas un atbalsta grupa par 
bērnu vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.

Piedalīšanās apmācību grupā palīdzēs jums labāk 
izprast savu bērnu, uzzināt vairāk par bērnu attīstību un 
bērnu audzināšanas principiem, un tikt galā ar bērnu 
emocionālām vai uzvedības grūtībām.

Nodarbības notiks  otrdienu vakaros (17.30 – 20.00) vai 
sestdienu rītos (10.00 – 12.30), nodarbības ir maksas! 
Nodarbības vadīs sertifi cētas BEA programmas vadītājas 
Zane Mundure un Ilze Skrīvere.

Sīkāka informācija un pieteikšanās grupai pa tālruni – 
28373174, vai e-pastā: ilze.skrivere@inbox.lv.

Bērna emocionālā 
audzināšana

ĶEGUMA 
NOVADA DOME

izsludina konkursu 

jaunveidojamajā Ķeguma 
novadpētniecības muzejā Tomē: 

muzeja vadītāja un muzeja krājumu 
glabātāja amatiem

Pieteiktie līdz 2016. gada 10. martam.
Sīkāka informācija atrodama

vietnē: www.kegumanovads.lv

MFD Veselības grupa aicina veikt medicīniskus 
izmeklējumus Birzgalē, Nākotnes ielā 1 (pie doktorāta)

2016. gada 17. martā 
plkst. 10.00 – 17.00

TĀLRUNIS PIERAKSTAM IZMEKLĒJUMIEM: 25431313

MAMOGRĀFIJA
*ar Nacionālā veselības dienesta vēstuli bez maksas, ar 
ģimenes ārsta vai ginekologa nosūtījumu – 2,85 EUR, 
maksas – 20,00 EUR;

VISA VEIDA RENTGENA IZMEKLĒJUMI
*viena projekcija – 6,50 EUR 
(ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams);

D VITAMĪNA NOTEIKŠANA –  4,50 EUR.
MEDICĪNAS IESTĀDES KODS 0100-64111
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Mūžībā aizgājuši

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Pieminēsim Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 

mūžībā aizgājušos:

Ainu Mārīti Rozenbergu (1943)

Aldu Ginteri (1955)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem!

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ralfam Ramanim 

tēvu mūžības ceļos pavadot.

Ķeguma pensionāru biedrība

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...

Skumju brīdī esam kopā ar 
Agnesi un Gati no mammas atvadoties.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
10. un 11. klases kolektīvi

ALDA GINTERE

(1955. gada 30. septembris – 
2016. gada 17. februāris)

„Cilvēka mūžs ir kā kokle, pārtrūkst, 
un viss paliek kluss…”

17. februārī pēkšņi mūžībā aizgāju-
si Ķeguma novada bibliotēkas Rembates 
bibliotēkas vadītāja Alda Gintere. Ķegu-
ma novada pašvaldībā, Rembates biblio-
tēkā nostrādāti 24 gadi.

Aldas bērnības un jaunības gadi aiz-
ritēja Ogresgala pagasta klusajās „Eglī-
šu” mājās, kur viņa bija jaunākā meita 
ģimenē. Bērnībā lielāko prieku sagādāja 
pastaigas tuvējā mežā, tur bija pazīstams 
katrs koks, putnu ligzdiņas un dabīgie tilti 
pār Rankas upīti, vienmēr dabā saskatīja 
par ko sajūsmināties. 1971. gadā pabeidza 
Ogresgala pamatskolu un mācības turpi-
nāja Ogres vidusskolā, to absolvēja 1974. 
gadā. Mācoties skolā, dabas mīlestībai  
pievienojās otra lielākā aizraušanās – grā-
matas, tāpēc tālāk  izlēma mācīties Kultū-
ras darbinieku tehnikumā Rīgā. Te atklājās 
Aldas mākslinieciskais talants –  skais-
ti zīmēja, aktīvi darbojās sienas avīzes 
redkolēģijā, nekad netrūka radošu ideju.
Pēc tehnikuma beigšanas Alda sāka strā-
dāt par bibliotekāri Tūristu klubā Rīgā, 
kļūstot par īstu Tūristu kluba dvēseli.
Alda bija sportiska, patika kāpt kalnos, pa-

tika ūdenssports. Bija laba peldētāja, pieda-
lījās kanoe sacensībās gan Latvijā, gan to-
reizējā Padomju Savienībā. Ceļošana bija 
Aldas aicinājums, kuram nepieciešami pa-
pildu līdzekļi. Lai tos iegūtu, sāka strādāt 
Ogres dārzkopības izmēģinājumu stacijā. 
Smagais fi ziskais darbs diemžēl iedragāja 
Aldas veselību, un nācās to mainīt. Sekoja 
neilgs darbs Ogres trikotāžas kombinātā.
1992. gadā Alda atgriezās pie grāmatām, 
piesakoties darbā Rembates pagasta bib-
liotēkā. Tā viņa kļuva par rembatieti un 
veidoja bibliotēku. Savus darba pienāku-
mus veica profesionāli ar lielu atbildības 
sajūtu, gādāja par jaunākās literatūras un 
preses saņemšanu, pārdzīvoja par katru 
grāmatu, kuru vajadzēja norakstīt, bija ra-
doša, viņai patika darboties ar bērniem un 
pieaugušajiem. Gadu gaitā izpelnījās cie-
ņu un atzinību vietējo iedzīvotāju un kolē-
ģu vidū. Savā darba mūžā ir apbalvota ar 
daudziem atzinības un goda rakstiem par 
labu un pašaizliedzīgu darbu.

Alda mūsu atmiņā paliks, kā zinoša, 
saprotoša, pašaizliedzīga, sirsnīga, atsau-
cīga, izpalīdzīga kolēģe un līdzcilvēks, ar 
dziļu empātiju apveltīta, varbūt pārāk jū-
tīga un reizē noslēgta. Atsaucība un sirds 
siltums bija viņas dzīves bagātība.

Ķeguma 
novada bibliotēka

IN MEMORIAM
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